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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:
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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:
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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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։
Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված
կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ
թե առանձին մասերով։
4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային
կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող
ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։
1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ
ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած
թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
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
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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 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 ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։
2.2.2.




Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (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։
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2.2.3.


Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,



ուսանողի 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` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,



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

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում 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 տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16
շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

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 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:
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6.

7.

8.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք
է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև
միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, կախված է
նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ
լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
5.1. Բակալավրի ծրագիր

1.

2.

3.

4.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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3.

4.

6.

Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2.

Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
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3.

մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից,
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
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Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

 15 
1   x 100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
 32 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

10 

1 
 x 100% = (1 – 0,17) x 100% = 83%: Համա 64  4 

ձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը
7

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ։

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը
9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով8).

Աղյուսակ 3.

8

Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների
գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։
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Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.

3.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
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5.
6.

7.

Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը
հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

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

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ9
չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

9

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

2.

3.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր10, 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։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`





4.

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

5.

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.
¶ Î   Î ñ » ¹Ç ï
i

6.

։

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ìØ   Îñ » ¹Ç ï
i ¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ
խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

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

8.

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

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.
2.

Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։

3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։

12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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6.

7.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներով։

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման
շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։

3.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանով։

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ
կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:

8.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7,
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը`
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ:
Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9.

Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է
կրկնել դասընթացը։
10. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2
անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
12. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել
դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։
2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
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13. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից։
14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի
կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են
ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական
դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների հետ
միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության
անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով
ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը։
Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը
բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել։

– 24 –

7.

Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,

ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը անձամբ
հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթաց-

2.

3.
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քում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված
էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
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) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.




գ)

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,
ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։
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11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

2.

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում
են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։

3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ
դրական եզրակացություն։
բ)

Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը
պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն
ներկայացնել լրացուցիչ քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

դ)

4.

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված
20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները.
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Աղյուսակ 6.
Թիվ

7.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի
գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,


գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,



մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է
պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը,
աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։
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4.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20
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8.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների
պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի,
ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական ներուժի համադրումից։
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանում։
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4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`

ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,

կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,

կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`










ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
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 ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ
միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի
և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Ֆիզիկայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում «Ֆիզիկա» մասնագիտության գծով, որը ներառում է երկու ծրագիր
1. «Ֆիզիկա»
-055101.01.6
2. «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա»
-055101.02.6

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36

12

Պարտադիր

32

10

Կամընտրական

4

2

6

3

Պարտադիր

6

3

Կամընտրական

0

0

Ընդհանուր մասնագիտական

150

29

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ

24

9

Կրթական այլ մոդուլներ

24

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

240

58

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

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

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերիհաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությու-
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նը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10 % թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240
կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

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

Թվանիշ

1401/B01
1401/B02
1704/B01
1704/B02
1602/B01
1602/B02
1704/B03
1602/B03
1106/B01
1106/B02
1302/B01

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-114
Օտար լեզու-2
Լրացուցիչ լեզվական
դասընթաց (Ռուսաց լեզու
-3 կամ Օտար լեզու-3)
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Փիլիսոփայության հիմունքներ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

4
4
4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2
1
2

ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

2

32 (24/8/0)

1

ստուգարք

2

32 (24/8/0)

2

քննություն

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

–

128 (0/128/0)

1,2,3,4

ստուգարք

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

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոններիպատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

4

ստուգարք
ստուգարք

2

32 (32/0/0)

3

ստուգարք
ստուգարք

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

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

0002/B01

Քաղաքացիական
պանություն

պաշտ-

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

2

32 (24/8/0)

Գնահատման ձևը

ստուգարք
6

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

2

32 (8/24/0)

0708/B01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

0002/B02

Կիսամյակ
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ստուգարք

1

ստուգարք

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

1. «Ֆիզիկա» ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0409/B01
0409/B02
0409/B03

Մաթեմատիկական անալիզ-1
Մաթեմատիկական անալիզ-2
Մաթեմատիկական անալիզ-3
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումներ
Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն
Կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիաների տեսություն
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներ
Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-1
Ծրագրավորում և
համակարգ- չային
մոդելավորում-2
Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
Մաթեմատիկայի ընտրովի
հարցեր
Մեխանիկայի ֆիզիկական
հիմունքներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Օպտիկական երևույթների
ֆիզիկա
Ատոմի ֆիզիկա
Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և
տարրական մասնիկներ
Դասական մեխանիկա
Դասական էլեկտրադինամիկա
Քվանտային մեխանիկա

0409/B04
0409/B05
0105/B01
0409/B06
0409/B07
0404/B01
0404/B02
0404/B03
0402,0404,
0405/B04
0402/B06
0410/B01
0407/B01
0410/B02
0404/B05
0405/B01
0406/B01
0402/B01
0402/B02
0402/B03

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

9
6
4

64/80/0
32/64/0
16/48/0

1
2
3

5

32/48/0

2

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ

5

32/32/0

3

Քննություն

2

16/16/0

4

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

16/32/0

4

Քննություն

5

32/32/0

5

3

16/0/32

3

5

16/0/64

4

4

0/0/80

5

2

0/0/32

7

2

32/0/0

6

7

32/32/48

1

Քննություն

7

32/32/48

2

Քննություն

8

32/32/48

3

Քննություն

7

32/32/48

4

Քննություն

5

32/16/32

5

Քննություն

6

48/16/32

6

Քննություն

8

48/48/0

4

Քննություն

7

48/32/0

5

Քննություն

8

48/48/0

6

Քննություն
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Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

0402/B05

Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա

9

64/32/0

7

0501/B01

Ռադիոէլեկտրոնիկա

3

16/0/32

4

0410/B03
0404/B06
0405/B06

Աստղագիտություն

3

32/0/16

5

Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն

6

48/0/16

7

Քննություն

5

32/16/0

7

Ընդհանուր ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր
Ֆիզիկայի դասավանդման
մեթոդիկա

0410/B04
0307/B01

Հոգեբանություն

3

32/0/0

5

1405/B01

Մանկավարժություն

3

32/0/0

5

Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր

6

48/0/16

7

0404,0405/B06

Քննություն

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն

2.«Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0409/B01
0409/B02
0409/B03

Մաթեմատիկական անալիզ-1
Մաթեմատիկական անալիզ-2
Մաթեմատիկական անալիզ-3
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումներ
Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն

0409/B04
0409/B05
0105/B01
0409/B06
0409/B07
0404/B20
0404/B03
0406/B04
0410/B01
0407/B01
0410/B02

Կոմպլեքս
փոփոխականի
ֆունկցիաների տեսություն
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի
հավասարումներ
Ծրագրավորում
Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

5
5
4

32/48/0
32/48/0
16/32/0

1
2
3

4

32/32/0

2

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ

5

32/32/0

3

Քննություն

2

16/16/0

4

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

16/32/0

4

Քննություն

4

32/32/0

5

3

16/0/32

3

2

0/0/48

5

2

0/0/32

5

6

32/32/32

1

Քննություն

6

32/32/32

2

Քննություն

6

32/32/32

3

Քննություն

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

0404/B05

Օպտիկական երևույթների
ֆիզիկա

6

32/32/32

4

Քննություն

0405/B01

Ատոմի ֆիզիկա

5

32/16/32

5

Քննություն
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0406/B01

Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և
տարրական մասնիկներ

5

48/0/32

6

Քննություն

Դասական մեխանիկա
Դասական էլեկտրադինամիկա
Քվանտային մեխանիկա
Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա

8

48/48/0

4

Քննություն

5

48/32/0

5

Քննություն

7

48/32/0

6

Քննություն

7

48/32/0

7

Քննություն

0501/B01

Ռադիոէլեկտրոնիկա

3

16/0/32

4

0410/B03

Աստղագիտություն
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմունքներ

3

32/0/16

5

Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն

4

32/16/0

7

Քննություն

1306/B01

Հոգեբանություն

3

32/0/0

5

0406/B07

Միջուկային ֆիզիկայի և էներգետիկայի ներածություն

5

80/0/0

1

3

32/16/0

2

Ընթացիկ
ստուգումներ

2

32/0/0

3

Ընթացիկ
ստուգումներ

2

32/0/0

4

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

32/0/32

4

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

32/0/0

5

Ընթացիկ
ստուգումներ

2

32/0/0

5

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

32/0/32

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

7

48/32/0

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

5

32/0/16

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

32/0/16

8

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

48/0/0

8

Ընթացիկ
ստուգումներ

6

64/32/32

6

Քննություն

0402/B01
0402/B02
0402/B03
0402/B05

0404/B06

0406/B08
0406/B09
0406/B10
0406/B11
0406/B06
0406/B16
0406/B15
0406/B12
0406/B22
0406/B20
0406/B21

0406/B17

Միջուկային ռեակտորների
հիդրոդինամիկայի ներածություն
Միջուկային ռեակտորների
ջերմադինամիկայի ներածություն
Ատոմային էլեկտրակայաններ
և տեխնոլոգիաներ
Թվային և տվյալների մշակման մաթեմատիկական մեթոդ
ները միջուկային ֆիզիկայում
Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական
հիմունքները
Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում
Լիցքավորված մասնիկների
արագացուցիչներ և փնջերի
ֆիզիկա
Միջուկային ռեակտորների ֆի
զիկա, կինետիկա, մոդելավորում և կառավարում
Կիրառական
հետազոտությունները միջուկային ֆիզիկայում
Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդներ
Ռադիոակտիվ
թափոնների
կառավարման և տրանսմուտացիայի հիմնախնդիրներն
ատոմային էներգետիկայում
Կամընտրական առարկաներ
Միջուկային ռեակցիաներ և
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Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

0406/B22

0406/B13
0406/B23

կինեմատիկա
Փորձարարական մեթոդները
միջուկային ռեակտորների և
բարձր էներգիաների ֆիզիկայում
Կամընտրական առարկաներ
Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և հիմնարար փոխազդեցությունների տեսության ներածություն
Նեյտրոնային ֆիզիկա

6

64/32/0

7

Քննություն

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)։
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Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել
խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ
կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է`
«Ֆիզիկա» մասնագիտության համար` 24 կրեդիտ։

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

Մոդուլ-դասընթաց

0405/B03

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

0410/B05

0410/B08
0405/B04
0405/B05
0405/B06
0410/B06
0405/B07
0410/B07

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/16

6

Քննություն

3

32/16/0

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

2

16/0/16

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

32/0/16

7

2

20/0/0

8

3

16/0/32

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

48/0/0

7

Քննություն

4

28/28/0

8

Ընթացիկ
ստուգումներ

2

20/0/0

8

Ընթացիկ
ստուգումներ

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

բ. «Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0404/B09

Լազերային Ճառագայթման փոխազդեցությունը
միջավայրերի հետ
Ֆիզիկական օպտիկա

0404/B13

Լազերների ֆիզիկա

0404/B07

0404/B08
0404/B12
0404/B14

Ֆուրյե օպտիկա և սպեկտրասկոպիա
Հեղուկ բյուրեղների Ֆիզիկայի ներածություն
Գերարագ օպտիկա և լազերային ֆիզիկա

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

48/0/0

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

32/16/0

6

2

32/0/0

6

3

32/0/16

7

3

32/0/16

7

Քննություն

3

32/16/0

7

Ընթացիկ
ստուգումներ
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Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

0404/B11

Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում

3

40/16/0

8

0404/B10

Ֆոտոնիկայի ներածություն

2

20/0/0

8

0404/B15

Օպտիկական երևույթնե
րը կիսահաղորդիչներում

2

20/0/0

8

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

գ.«Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը
Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն

0410/B09

Աստղաֆիզիկա

2

32/0/0

6

0410/B08

Սպեկտրալուսաչափություն
Հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները
տարրական մասնիկների
ֆիզիկայում
Միջուկային
փոխակերպումների և տարրական
մասնիկների ֆիզիկա

3

32/0/16

6

2

32/0/0

6

Ընթացիկ
ստուգումներ

4

32/16/0

7

Քննություն

Աստղաբաշխություն

3

48/0/0

7

3

48/0/0

7

3

56/0/0

8

0406/B03

0406/B02
0410/B10
0410/B11
0410/B12

Տեսական աստղաֆիզիկա
(աստղային մթնոլորտներ)
Արտագալակտիկ աստղագիտություն

0410/B13

Երկնային մեխանիկա

2

20/0/0

8

0410/B14

Արեգակ և արեգակնային
համակարգ

2

20/0/0

8

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

դ.«Տեսական ֆիզիկա և մաթեմատիկա» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0409/B08

Գրավիտացիայի դասական տեսություն
Ֆունկցիոնալ անալիզ

0409/B09

Հատուկ ֆունկցիաներ

0402/B06

0402/B07
0402/B08
0402/B10
0402/B09
0409/B10
0409/B11

Դաշտի քվանտային
տեսություն
Տեսական ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր-1
Խմբերի տեսություն
Տեսական ֆիզիկայի
ընտրովի հարցեր -2
Թվային մեթոդները ֆիզիկայում
Ինտեգրալ ձևափոխություններ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32/16/0

6

2

16/16/0

6

3

32/16/0

6

3

32/16/0

7

3

32/16/0

7

3

32/16/0

7

3

16/40/0

8

2

20/0/0

8

2

20/0/0

8
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Գնահատման ձևը
Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

ե. «Մոլեկուլային ֆիզիկա և կենսաֆիզիկա» մասնագիտացում
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

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

4

48/0/0

6

2

32/0/0

6

3

32/16/0

6

Քննություն
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

3

48/0/0

7

Քննություն

3

32/16/0

7

Ընթացիկ
ստուգումներ

3

32/16/0

7

2

10/0/10

8

0407/B10

Թաղանթների ֆիզիկա

3

56/0/0

8

0407/B11

Դիէլեկտրական սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներ

2

10/0/10

8

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0407/B02
0407/B03
0407/B07
0407/B05
0407/B04
0407/B08
0407/B09

Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ
Ընթացիկ
ստուգումներ

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

1. «Ֆիզիկա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4
4
12

8
8
8

ստուգարք
քննություն
քննություն

Պրակտիկա (ուսումնական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

2. «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» մասնագիտություն
Մոդուլ

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

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3
4
4
12

6
8
8
8

ստուգարք
ստուգարք
քննություն
քննություն
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

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

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ(8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել
հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական
մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ, գրական հայերենով շարադրել մտքերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ. հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4`
Բառագիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը։ Թեմա 5` Բառապաշար.
Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։ Թեմա 6` Հայերենի գործառական ոճերը։
Թեմա 7` 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8`Հայ հին և միջնադարյան
քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝ եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)

II կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական
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ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական
գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3` Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4` Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնությանն ու խնդրառությանը առնչվող սխալների
վերացում։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն.
փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7`Ուղղակի և անուղղակի խոսք։
Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և
շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական հմտություններ.
բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա 11` Հայ նոր
գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա
12` Հայ նորագույն և արդի գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, որից առաջ ուսանողները գրում են
քննական թելադրություն (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/B01. Ռուսաց լեզու-1 ( 4 կրեդիտ)

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

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում կատարված 2 ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1704/B02. Ռուսաց լեզու-2 ( 4 կրեդիտ)

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

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության ոլորտում,
2. կկարողանա գրագետ ձևով արտահայտել միտքը գրավոր խոսքի
միջոցով,
3. կկարողանա ճիշտ և գրագետ ձևով կազմել նախադասություններ,
4. կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական կառույցներին
և արտահայտություններին,
5. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառագիտություն: Դարձվածաբանություն: Թեմա 2` Ուղղագրություն:Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3` Ձևաբանություն:
Խոսքի մասերը հիմնական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն: Բարդ նախադասության տեսակները: Բարդ նախադասության հիմնական մոդելները: Միակազմ նախադասություններ: Թեմա 5` Տերմինաբանություն: Մասնագիտա-կան
լեզվին բնորոշ նախադասության կառույցներ (մոդելներ):
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում կատարված 2 ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1602/B01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք (64 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professsional English) ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում, այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի
ուսուցում (general English), երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում:

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

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

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1602/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք (64 ժամ գործնական),
II կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (professional English)` ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական
և բնագիտական ֆակուլտետներում:

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

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

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1704/B03. Ռուսաց լեզու-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք(64 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների
մոտ լեզվային հմտություններ զարգացնելը` ինչպես գրական լեզվի, այնպես էլ
գիտական ոճի և մասնագիտական լեզվի կառույցների ընկալման և վերարտադրման ոլորտում:

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

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Հանրագումարային քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Քննությունն անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3
հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված
են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
1602/B03. Անգլերեն լեզու -3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք(64 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, քննություն
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդակության տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:

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

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

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Հանրագումարային քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Առաջին առաջադրանք` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով:
Երկրորդ առաջադրանք` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը:
Երրորդ առաջադրանք` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին հայոց
պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան
պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ`շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոցպատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. կկարողանա հատկապես յուրացնել հայոց պետականությունների պատմությունը:

Բովանդակությունը.

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

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:
1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
II կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին
մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի
1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:

Կրթական արդյունքները.
1.
2.

3.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված
սխալներից,
կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը
Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.-20-րդ դ. սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու
կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը:
Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը
պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը:
Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան
հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը
1918-1920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6`
Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Հանրագումարային քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց: Առաջին երկուսը՝ 7-ական
միավոր, երրորդը՝ վեց: Միավորների քայլը՝ 0.5 է:
1303/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 սեմինար)
III կիսամյակ, քննություն
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Նպատակը.
Հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանութ
յունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:

Կրթական արդյունքները.
1.

2.

3.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդիքաղաքակրթական, քաղաքական մշակութային և մարդաբանականպատկերացումների, 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 առանձնահատկությունները: Թեմա 4`
Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա
9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն:
Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 5,5,5,5 արժեքով):

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1001/B01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (32 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության մեթոդաբանության,
շուկայական տնտեսության բովանդակության, կառուցվածքի, սեփականատիրական հարաբերությունների, տնտեսական շահերի, մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունների, պետության տնտեսական քաղաքականության
արդյունավետության բարձրացման մասին գիտական պատկերացումներ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կկազմի շուկայական տնտեսության բնույթի, կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3` Տնտեսության շուկայական
համակարգը և եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4` Անհատական շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 5` Սպառողի վարքի տեսություն:
Թեմա 6` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 7` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու
արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 8` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 9`Ռեսուրսների գների ձևավորումը: Թեմա 10` Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 11` Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: Թեմա 12` Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային քաղաքականություն:
Թեմա 13` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 14` Միջազգային տնտեսական գործակցություն: Թեմա 15` Անցումային տնտեսության հիմունքներ: Թեմա16` Կոռուպցիայի տնտեսական պատճառները և դրա դեմ պայքարի մեթոդները անցումային տնտեսությունում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրված հարցաշարից:
1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (32 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա
համապատասխան
գիտելիքներ
քաղաքագիտության
տեսական և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի
ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը։
Թեմա 2՝ Քաղաքականությունը որպես սոցիալական երևույթ. բնորոշ գծերն ու
առանձնահատկությունները։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու
կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Կոռուպցիան և նրա դրսևորման տեսակները, նրա դեմ
պայքարի ձևերն ու մեթոդները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (32 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև
իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները,
հայեցակարգերը,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման
հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և
հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2`Իրավունք: Թեմա 3`
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7` Կոռուպցիայի
դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 1116` 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։
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Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4
հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն (32 ժամ դասախոսություն)
III կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ: Արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և
մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել համաշխարհային և հայ
մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ “մշակույթ” հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների
մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային
գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը <<անհատ>>, <<բնություն>>, <<հասարակություն>>, <<էթնոս>>, <<քաղաքակրթություն>> կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
III կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ
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ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի,
արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2.
Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա
3.Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4. Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը:
Աստվածաշունչ: Թեմա 5. Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները:
Թեմա 6. Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7. Հայ
Առաքելական եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցին XXIV դարերում: Թեմա 9. Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա
10. Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:

3. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ
0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ (1,5 ժամ դասախոս. և 0,5 ժամ գործնական)
VI կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում և այլն և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական
աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:

– 56 –

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված
ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնել
պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2`
ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3`
Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի
ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների
բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա
5` Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի
ժամանակ: Թեմա 6` ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ,
տեղեկատվության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` հարցաթերթիկներով: Հարցաթերթիկը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը` գործնական:
0002/B02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
2 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ (1,5 ժամ դասախոս. և 0,5 ժամ գործնական)
VI կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն,
վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում:
Թեմա 2` Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻների պայմաններում: Թեմա 3` Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 4`Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 5` Վնասվածքներ
և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` հարցաթերթիկներով: Հարցաթերթիկը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
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0708/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն(32 ժամ դասախոսություն)
I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք`
ծանոթացնելով նրանց «էկոլոգիա» գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման մասին, կենդանիների և բույսերի էկոլոգիայի մասին, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և
նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, մարդկության կայուն զարգացման
սկզբունքների մասին,
2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները,
3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին
և կատարել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների
էկոլոգիա: Թեմա 4`Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի երկրաբանական և
կենսաբանական շրջապտույտը:Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա 7` Կենոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8` Կենսոլորտի վրա հիմնական
անթրոպոգեն ազդեցությունները: Թեմա 9`Անթրոպոգեն ազդեցությունները
մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա 10` Անթրոպոգեն ազդեցությունները ջրոլորտի
վրա: Թեմա 11` Անթրոպոգեն ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա: Թեմա 12`
Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13` Կենսոլորտի վրա ազդցության հատուկ ձևեր: Թեմա 14` Բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15` Էկոլոգիա և
մարդու առողջությունը:Թեմա 16` Էկոլոգիա և տնտեսագիտություն: Թեմա 17`
Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 3 հարց, նախապես տրված
հարցաշարից:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
«Ֆիզիկա» մասնագիտություն
0409/B01. Մաթեմատիկական անալիզ -1 (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 9 ժամ (64 ժամ դասախ., 80 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

– 58 –

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B02. Մաթեմատիկական անալիզ –2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախ., 64 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի հիմնական
գաղափարներին և մեթոդներին, այդ թվում անիսկական ինտեգրալներին և
պարամետրից կախված ինտեգրալներին: Մեծ կարևորություն է տրվում կիրառություններին: Այս մոդուլում ներառված է նաև մի քանի փոփոխականների դիֆերենցիալ հաշիվը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինտեգրալների տեսության և մի քանի փոփոխականների
ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները,
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2.

կհասկանա այդ թեորեմների կապը, մի փոփոխականի ֆունկցիաների
հաշվի և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալը և նրա հատկությունները: Թեմա 2`
Անիսկական ինտեգրալ, հաշվման մեթոդներ, զուգամիտություն: Թեմա 3` Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալի կիրառությունները: Թեմա 4` Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն և նրանց հատկություններ:
Թեմա 5` Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալներ,
դիֆերենցելիություն և էքստրեմումներ: Թեմա 6` Պարամետրից կախված ինտեգրալներ, հատկություններ և նրանց կիրառություններ: Թեմա 7` Անբացահայտ
ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 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 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B03. Մաթեմատիկական անալիզ-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (16 ժամ դասախ., 48 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերին, այդ թվում`աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերին: Այս մոդուլում ներառված
են նաև կորագիծ, կրկնակի, եռակի և մակերևութային ինտեգրալները և նրանց
կիրառությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների
տեսության հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, շարքերի և անիսկական ինտեգրալների նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները:
Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ շարքեր, Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամի-
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տությունը և հատկությունները: Թեմա 3՝ Կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ,
նրանց հատկությունները և կիրառությունները: Թեմա 4՝ Մակերևութային և
եռակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B04. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դասախ., 48 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների գաղափարներին, գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման ճշգրիտ և
մոտավոր մեթոդներին, գծային և էվկլիդեսյան նորմավորված տարածություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային հանրահաշվական համակարգերի լուծման ճշգրիտ և
մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների,
գծային օպերատորների ապարատի առանձնահատկություններն ու
նրբությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝Վեկտորներ և դրանց կիրառությունները: Թեմա 2՝ Հանրահաշվական կորեր և մակերևույթներ, երկրորդ կարգի կորեր և մակերևույթներ: Թեմա
3՝ Մատրիցներ: Մատրիցի որոշիչ: Թեմա4՝ Գծային հավասարումների համակարգեր: Թեմա5՝ Գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններ: Թեմա6՝ Գծային օպերատորներ: Սեփական արժեք, սեփական վեկտոր :
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/B05.Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների
ինտեգրման մեթոդներին: Գոյության և միակության թեորեմի ապացույցից օգտվելով` ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներին: Ընդգրկված է նաև Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների ճշգրիտ և մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գիտության տարբեր բնագավառների խնդիրների համապատասխան հավասարումների բերելու սխեման,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա 2՝ Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա 3՝ Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների ֆունդամենտալ լուծումների կառուցում: Թեմա 4՝ Բարձր կարգի գծային
հաստատուն գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարուների համակարգի լուծման մեթոդներ: Թեմա 5՝ Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/B01. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախ., 16 ժամ գործնական)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հավանականության գաղափարին ու նրա կիրառություններին, ինչպես նաև մաթեմատիկական վիճակագրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները,
մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը,
2. կհասկանա հավանականության գաղափարի և մաթեմատիկական վիճակագրության դերը գիտության տարբեր ոլորտներում,
3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել
հավանականության տեսության մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական մեծություններ: Թեմա 2`Հավանականության
գաղափարը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական սպասում և դիսպերսիա: Թեմա 4`
Բաշխման օրենքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/B06. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին գիտելիքներ տալ կոմպլեքս
փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների հիմնական տեսության մասին, այդ
թվում ինտեգրալ հաշվի, կոնֆորմ արտապատկերումների, մնացքների տեսության և դրանց կիրառությունների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության և իրական փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկցիաներ: Թեմա 2՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականություններ, շարքեր, անընդհատություն, դիֆերենցելիություն, Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Թեմա3՝ Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկերումներ, սիմետրիա, ինվերսիա և կիրառություններ: Թեմա 4՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ: Կոշու ինտեգրալային թեորեմը և բանաձևը: Թեմա 5՝ Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացումը աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 6՝ Կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիաների եզակի կետերը, մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 7՝
Մնացքների տեսությունը և դրանց կիրառությունները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B07. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս ի հայտ եկող հիմնական մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ
հավասարումներին ու դրանց լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնական խնդիրների բերումը մասնական ածանցյալներով հավասարումների համար սկզբնական, եզրային կամ խառը
խնդիրներին,
2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների համապատասխան հավասարումների բերելու սխեման,
3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել
մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնական ածանցյալներով հավասարումներին բերվող ֆիզիկայի խնդիրներ: Առաջին կարգի մասնական ածանցյալներով հավասարումներ:
Կոշիի խնդիր: Թեմա 2`Բնութագրիչների մեթոդը երկրորդ կարգի քվազիգծային
հավասարումների համար: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական
տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը խնդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը:Թեմա 4` Երկրորդ կարգի գծային պարաբոլական տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը խընդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 5` Երկրորդ կարգի
գծային էլիպտական տեսակի հավասարումներ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Եզրային խնդիրներ: Պոտենցիալների տեսություն: Թեմա 6` Փոփոխականների անջատման Ֆուրիեի մեթոդը: Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:

– 64 –

0404/B01. Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-1 (3 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախ. և 32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ծրագրավորումը դիտելով որպես համակարգչի միջոցով խնդիրների լուծման ժամանակ սկզբնական տվյալների, ձևերի, պրոցեսների և արդյունքների նկարագրման միջոցների ամբողջություն` ուսանողներին ներկայացնել ծրագրավորման հիմնական գաղափարները, մեթոդները և կիրառական հնարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի համակարգիչների հիմնական հանգույցների դերը և աշխատանքի սկզբունքները, ինչպես նաև C++ լեզվի կառուցվածքները և
դրանց առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա խնդրի լուծման ալգորիթմի և C++ լեզվով ծրագրերի կազմման հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կառուցել խնդիրների լուծման ալգորիթմները,
կազմել ծրագիր C++ լեզվով, իրականացնել ծրագրի կազմարկում և
խմբագրում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համակարգչի կառուցվածքը։ Ծրագրի կառուցվածքը C++ լեզվում: Թեմա 2՝ Արտահայտությունները և օպերատորները C++ լեզվում: Թեմա 3՝
Խնդրի ալգորիթմավորում: C++-ի ղեկավարող կառուցվածքները: Թեմա 4՝
Ֆունկցիաներ. Ֆունկցիայի նախատիպ և իրականացում: Թեմա 5՝ Զանգվածներ
և կառուցվածքներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B02. Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 64 ժամ լաբ.)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ելնելով համակարգչի վրա ֆիզիկական
խնդիրների լուծման հիմնական օրինաչափություններից` ուսանողներին ներկայացնել համակարգչային մոդելավորման հիմունքները, թվային փորձերի
արդյունքների ճշգրտության և C++ լեզվում մեծաքանակ տվյալների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հավասարումների հիմնական
տիպերի լուծման թվային եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա համակարգչային մոդելավորման միջոցով խնդիրների լուծման,
մեծաքանակ թվային տվյալների հետ աշխատանքի և լուծման թվային
եղանակների կիրառման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա համակարգչի վրա ֆիզիկական խնդիրների լուծման հիմնական օրինաչափությունները և մոդելների կառուցման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա, ելնելով ֆիզիկական խնդրի առանձնահատկությունից,
իրականացնել մաթեմատիկական մոդելի կառուցում, անհրաժեշտ ճըշտության թվային մեթոդի ընտրություն, ծրագրի կառուցում C++ լեզվով և
արդյունքների մեկնաբանություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Համակարգչի օգնությամբ խնդրի լուծման հիմնական փուլերը:
Թեմա 2՝ Թվային փորձի ճշտություն: Թեմա 3՝ Ֆիզիկական և մաթեմատիկական
դիսկրետ մոտարկումներ: Թեմա 4՝ Ֆիզիկական գիտափորձի և թվային փորձերի
տվյալների մշակում: Թեմա 5՝ Դեպի ֆայլ ինֆորմացիայի մուտքի և ելքի կազմակերպումը C++-ում: Թեմա 6՝ Ցուցանշաններ և տողեր: Թեմա 7՝ Թվային մեթոդների կիրառումը պարզագույն համակարգերի համար : Թեմա 8՝ Թվային դիֆերենցում և ինտեգրում: Թեմա 9՝ Դինամիկ համակարգերի հետազոտման թվային եղանակներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B03. Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (80 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում
գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի իրականացման մասին` անձնական
համակարգչի, տվյալների խմբավորման և LabVIEW-ի միջավայրում տվյալների
մշակման և կարգավորման ծրագրավորման հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա LabVIEW-ի ծրագրավորման լեզուն,
2. կիմանա փորձարարական սարքի կարգավորման և տվյալների խմբավորման ծրագրավորումը LabVIEW-ի միջավայրում,
3. կկարողանա ընտրել նախատեսվող փորձի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների կազմը և բնութագրերը, LabVIEW-իմիջավայրում մշակել փորձարարական տվյալներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման համակարգեր: Թվերի տեղափոխում մի համակարգից մյուսը: Թեմա 2` Անձնական համա-
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կարգչի կազմակերպում: Թեմա 3` LabVIEW վիրտուալ լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքս: Ծանոթացում LabVIEW -ի ծրագրավորման միջավայրի հետ: Թեմա 4` Անալոգային և թվային ազդանշաններ: Թեմա 5` Անալոգաթվային և թվա-անալոգային փոխարկիչներ: Թեմա 6` Չափումները LabVIEW-ի
աշխատանքային միջավայրում: USB 6008 բազմաքարտեր: Աշխատանքը քարտերի հետ` LabVIEW-ի ռեսուրսների կիրառմամբ: USB 6008-ի միջոցով վոլտամպերային բնութագրերի չափումը: Թեմա 7` Չափողական տվիչներ (սենսորներ): Թերմիստրի և USB 6008-ի միջոցով ջերմաստիճանի ճափման ծրագիրը:
Թեմա 8` Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները գիտական հետազոտություններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402,0404, 0405/B04. Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով (2
կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դասական համարվող ֆիզիկական խնդրիների
համկարգչային եղանակներով լուծման օրինակների վրա ուսանողներին ներկայացնել տարբերակային և ճեղքման սխեմաների կառուցման և մաթեմատիկական
ֆիզիկայի հավասարումների թվային լուծման հիմնական գաղափարները, մեթոդները և կիրառական միջոցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական դասական ֆիզիկական խնդիրների համակարգչային լուծման կիրառական մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների
հանգեցվող ֆիզիկական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ կաղապարների, տարբերակային հավասարումների կառուցման և նրանց
ճեղքման հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կառուցել դիֆերենցիալ խնդիրների համակարգչային ներկայացման կաղապարները և տարբերական սխեմաները,
ալգորիթմավորել և C++ լեզվով ներկայացնել լուծման ծրագիրը,
իրականացնել հաշվարկ և արդյունքների մեկնաբանություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էվոլյուցիոն պրոցեսները նկարագրող հավասարումների լուծում։ Թեմա 2՝ Ստացիոնար ֆիզիկական երևույթների մոդելային խնդիրների ուսումնասիրություն: Թեմա 3՝ Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների
որոշման խնդրի լուծումը Շրյոդինգերի հավասարման համար: Թեմա 4՝ Լուսա-
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յին ճառագայթման տարածումը նկարագրող դիֆերենցիալ խնդրի թվային լուծում: Թեմա 5՝ Ճեղքման սխեմաների կառուցման խնդիրներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/B06. Մաթեմատիկայի ընտրովի հարցեր (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների, մասնավորապես
քվանտային մեխանիկայի համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդները և
հատուկ ֆունկցիաները, որոնք հաճախ են հանդիպում ուսումնառության տարիներին և հետագա ֆիզիկական հետազոտությունների կատարման ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչպես հաղթահարել հետագա կուրսերում հանդիպող մաթեմատիկական դժվարությունները,
2. կհասկանա ինչպես կիրառել մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկական խնդիրներ լուծելիս,
3. կկարողանա լուծել խնդիրներ, որոնք կհանդիպեն ֆիզիկայի տարբեր
բնագավառներում աշխատելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ըստ մարմնային անկյան ինտեգրալների հաշվարկ: Թեմա 2`
Ինտեգրալների ասիմպտոտիկ գնահատման մեթոդներ: Թեմա 3` Էյլերի գամմաև բետա-ֆունկցիաները: Թեմա 4` Էյրիի ֆունկցիաներ: Թեմա 5` Էրմիտի բազմանդամներ: Թեմա 6` Լեժանդրի բազմանդամներ: Թեմա 7` Սֆերիկ ֆունկցիաներ: Թեմա 8` Գլանային (Բեսելի) ֆունկցիաներ: Թեմա 9` Հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներ: Թեմա 10` Այլասերված հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/B01. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (32 ժամ դաս., 32 ժամ գործն., 48 ժամ լաբոր.)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքներին, օրենքներին և նրանց կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների նրբությունները,
2. կհասկանա մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մեխանիկայի տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետի
դինամիկա: Թեմա 3` Մեխանիկական համախմբի դինամիկա: Թեմա 4` Աշխատանք, էներգիա: Թեմա 5` Իմպուլսի մոմենտ: Թեմա 6` Պինդ մարմնի շարժման
մեխանիկա: Թեմա 7` Շարժումը հաշվարկի ոչ իներցիալ համակարգում: Թեմա
8` Շարժումը գրավիտացիոն դաշտում: Թեմա 9` Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 10` Հեղուկների և գազերի մեխանիկայի տարրերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/B01. Մոլեկուլային ֆիզիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (32 ժամ դաս., 32 ժամ գործն.պարապ., 48 ժամ լաբ.)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսությանը, մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին, մեկնաբանել նյութի ֆիզիկական
հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ վիճակներից
մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութի կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ մոլեկուլային–կինետիկ տեսության և ջերմադինամիկական մեթոդի մոտեցումները,
2. կհասկանա նյութի տարբեր վիճակների միջև անցումների առանձնահատկությունները,
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3.

կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները նյութի հատկությունների բացատրության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Թեմա 2` Վիճակագրական բաշխումներ: Թեմա 3` Ջերմադինամիկայի առաջին, երկ
րորդ և երրորդ սկզբունքները: Թեմա 4` Իդեալական և իրական գազեր: Թեմա 5`
Փոխանցման երևույթները գազերում: Թեմա 6` Փուլային հավասարակշռություն
և փուլային անցումներ: Թեմա 7` Հեղուկներ: Թեմա 8` Մակերևութային
լարվածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/B02. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (32 ժամ դաս., 32 ժամ գործն., 48 ժամ լաբ.)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել էլեկտրականության և մագնիսականության օրենքների հայտնագործման, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների
համակարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում: Թեմա 2՝ Էլեկտրաստատիկ դաշտը միջավայրում: Թեմա 3՝ Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 4՝ Հաստատուն մագնիսկան դաշտը վակուումում: Թեմա 5՝ Հաստատուն մագնիսկան
դաշտը միջավայրում: Թեմա 6՝ Էլեկտրամագնիսկան մակածում: Քվազիստացիոնար երևույթներ: Թեմա 7՝ Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա
8՝ Էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում: Թեմա 9՝ Լիցքավորված
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մաս նիկների շարժումը էլեկտրամագնիսկան դաշտերում: Թեմա 10՝ Էլեկտրամագնիսկան ալիքների ճառագայթումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/B05. Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 7 ժամ (32 ժամ դաս., 32 ժամ գործն. պարապ., 48 ժամ լաբ.)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի օպտիկայի
հիմնական պատկերացումներին ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում` հատկապես կարևորելով քննարկվող երևույթների փորձարարական
ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչպես դասական օպտիկայի հիմնական երևույթները, այնպես
էլ վերջին տասնամյակների մեծագույն նվաճումները և նրանց կիրառական հնարավորությունները,
2. կհասկանաերևույթների փորձարարական և նրանց համապատասխան
նկարագրական մեթոդների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանաինքնուրույն լուծել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում հանդիպող և օպտիկական ուղղվածություն ունեցող միջին բարդության խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համառոտ պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Լույսի տարածման
վերջավոր արագությունը: ՀՀՏ փորձարարական հիմունքները: Թեմա 3` Երկու
միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ: Թեմա 4` Լույսի
ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք: Թեմա 5` Լույսի
ֆիզիկական բնույթը. լույսի քվանտ: Պլանկի հաստատուն: Թեմա 6` Լույսի
ճառագայթումը և կլանումը ատոմների կողմից: Թեմա 7` Լույսի ինտերֆերեցիա
և դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջավայրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/B01. Ատոմի ֆիզիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դաս., 16 ժամ գործն., 32 ժամ լաբ.)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել ներատոմային պրոցեսների հիմնական օրինաչափությունները, դասական ֆիզիկայի օրենքների
անկիրառելիությունը ատոմական աշխարհում, նոր՝ քվանտային մոտեցման
անհրաժեշտությունը, մեկնաբանել հիմնական հետազոտությունները, որոնք
հանդիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները
և տարրերի հիմնական հատկությունները, ատոմական սպեկտրների
(օպտիկական և ռենտգենյան) հիմնական օրինաչափությունները, առաջացման մեխանիզմները,
2. կհասկանա այն հիմնարար փորձնական հետազոտությունները, որոնք
հանդիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը,
3. կկարողանա մեկնաբանել ատոմական սպեկտրների կառուցվածքը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ -մասնիկների ցրումը: Ռեզերֆորդի փորձերը և տեսությունը:
Ատոմի մոլորակային մոդելը: Բորի կանխադրույթները: Ֆրանկի և Հերցի փորձերը: Թեմա 2՝ Ջրածնի ատոմի սպեկտրը: Բորի տեսությունը: Ալկալի մետաղների սպեկտրը, հելիումի ատոմի սպեկտրը: Թեմա 3՝ Ատոմի մագնիսական
մոմենտը, Լանդեի բազմապատկիչները, Զեեմանի երևույթները: Թեմա 4՝ Քվանտային թվերի քառյակ: Մենդելեևի պարբերական համակարգը, տարրերի դասակարգումը: Թեմա 5՝ Ռենտգենյան ճառագայթման սպեկտրները: Մոզլիի օրենքը:
Թեմա 6՝ Դը-Բրոյլի վարկածը: Էլեկտրոնների դիֆրակցիան: Ալիքային ֆունկցիայի վիճակագրական մեկնաբանումը: Անորոշությունների առնչությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0406/B01. Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ (6 կրեդիտ )
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժ. դաս., 16 ժ. գործն., 16 ժ. սեմ., 32 ժ. լաբ. աշխ.)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտացումների ուսանողներին տալ գիտելիքներ ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների հատկությունների և փոխազդեցությունների մասին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե մատերիայի կառուցվածքի ինչպիսի հարցերն են միջուկային ֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան,
2. կհասկանա ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, հիմնարար փոխազդեցությունների էությունը,
3. կկարողանա միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները կիրառել գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում, լուծել հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալիքային հատկությունների մասին: Թեմա 2` Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և
վիճակագրական հատկությունները: Թեմա 3` Հիմնարար փոխազդեցությունները միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 4`Միջուկների
սպինը և մագնիսական մոմենտը:Թեմա 5` Միջուկների բնական ռադիոակտիվություն: Թեմա 6` Միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 7` Միջուկների բաժանումը:Թեմա 8` Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց դասակարգումը լեպտոնների և հադրոնների: Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B01. Դասական մեխանիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախ., 48 ժամ գործն. պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել տեսական ֆիզիկայի առաջին դասընթացի` «Դասական
մեխանիկա» առարկայի հիմնական գաղափարները: Դիտարկվում են երեք հիմ-
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նական մոտեցումները`Լագրանժի, Համիլտոնի և Համիլտոն-Յակոբիի, որոնք
օգտագործում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
2. կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել դասական մեխանիկայի խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կովարիանտության գաղափարը: Թեմա 2` Կոորդինատական
համակարգեր: Թեմա 3` Սկալյարներ, վեկտորներ, թենզորներ: Թեմա 4`Վեկտորական և թենզորական անալիզի տարրերը: Թեմա 5` Փոքրագույն գործողության
սկզբունք. Լագրանժի հավասարումներ: Թեմա 6` Շարժման ինտեգրալներ: Թեմա 7` Շարժման հավասարումների ինտեգրում: Թեմա 8` Համիլտոնյան ֆորմալիզմը: Թեմա 9` Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 10` Բախումներ: Թեմա 11` Տատանումներ: Թեմա 12` Պինդ մարմնի շարժումը: Թեմա 13` Հոծ
միջավայրի հիմնական հասկացություններ: Թեմա 14` Իդեալական հեղուկ:
Թեմա 15` Մածուցիկ հեղուկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B02. Դասական էլեկտրադինամիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (3 ժամ դասախ. և 2 ժամ գործնական պարապմունք)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ցույց տալ Մաքսվելի հավասարումների ռելյատիվիստական ինվարիանտությունը` պիտանիությունը բոլոր իներցիալ համակարգերում: Շարադրվում է
փոքրագույն գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում, դաշտի և տրված
դաշտում լիցքի շարժման հավասարումները: Ուսումնասիրվում են էլեկտրադինամիկայի և մագնիտոստատիկայի հարցերը, քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտերը, սկին էֆեկտը, գծային շղթաները: Քննարկվում են ուշացող
պոտենցիալները, դիպոլային, քվադրուպոլային, մագնիսական դիպոլային ճառագայթումները, ճառագայթման ռեակցիան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրադինամիկայի հիմնական դրույթները,
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2. կկարողանա լուծել էլեկտրադինամիկայի ստանդարտ խնդիրներ,
3. կկարողանա ուսումնասիրել քվանտային էլեկտրադինամիկան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը: Թեմա 2`
Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական
դաշտը նկարագրող 4-չափանի մեծություններ: Թեմա 4` Փոքրագույն գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում: Թեմա 5` Մասնիկների շարժումը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Թեմա 6` Հաստատուն էլեկտրական և
մագնիսական դաշտերը վակուումում: Թեմա 7` Էլեկտրամագնիսական ալիքներ:
Թեմա 8` Կամայական օրենքով շարժվող լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը:
Թեմա 9` Մակրոսկոպիկ էլեկտրադինամիկայի հավասարումները: Թեմա 10`
Ժամանակային և տարածական դիսպերսիա: Դիսպերսիոն առնչություններ: Թեմա 11` Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում: Թեմա 12` Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտեր: Սկին էֆեկտ: Գծային շղթաներ: Թեմա
13` Չերենկովյան ճառագայթում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B03. Քվանտային մեխանիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6ժամ (48 ժամ դասախ.և 48 ժամ գործնական)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել քվանտային ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և
նրանց փորձնական հիմնավորումը: Շարադրվում են ոչ ռելյատիվիստիկ քվանտային մեխանիկայի հիմունքները: Միկրոաշխարհի երևույթների դուալիզմը:
Անորոշությունների և վերադրման սկզբունքները: Վիճակների և ֆիզիկական
մեծությունների էվոլյուցիան: Շրեդինգերի և Հայզենբերգի պատկերացումները:
Միաչափ շարժում: Մոմենտի տեսություն, սպին: Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդները: Միատեսակ
մասնիկների նույնականության սկզբունքը: Ատոմ: Մոլեկուլ: Բախումների տեսություն: Դասախոսություններն ուղեկցվում են գործնական պարապմունքներով, որոնց ընթացքում ուսանողները յուրացնում են քվանտային ֆիզիկայի խընդիրների լուծման մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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կիմանա միկրոաշխարհում գործող օրինաչափությունները,
կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի տեսկան
խնդիրները և նրանց փորձարարական հիմնավորումները,
3. կկարողանա լուծել քվանտային օբյեկտներին վերաբերող ստանդարտ
խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին: Թեմա 2` Քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 3` Անորոշությունների
առնչությունները: Թեմա 4` Սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ:
Թեմա 5` Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը: Թեմա 6` Վիճակի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 7` Միաչափ շարժման
որոշ խնդիրներ: Թեմա 8` Շարժման քանակի մոմենտ: Թեմա 9` Մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 10` Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա
11` Ատոմներ: Թեմա 12` Ճառագայթման դաշտի ու մասնիկների փոխազդեցության կիսադասականտեսությունը: Թեմա 13` Մոլեկուլներ: Թեմա 14` Բախումների տեսությունը: Թեմա 15` Շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
1.
2.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B05. Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա (9 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախ. և 32ժամ գործնական)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներն ու օրենքները, կայունության պայմանները, թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդը և հավասարակշիռ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները` կանոնական բաշխման մեթոդը դասական և քվանտային
դեպքերում, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական
սկզբունքները,
2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել վիճակագրական ֆիզիկայի խնդիրները:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Թերմոդինամիկական մեծություններ: Թեմա 3` Կանոնական բաշխման մեթոդ: Թեմա
4` Իդեալական գազ: Թեմա 5` Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի վիճակագրությունները: Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8`
Մակերևույթային երևույթներ: Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռությունը և փուլային անցումները: Թեմա 10` Լուծույթներ: Թեմա 11` Քիմիական ռեակցիաներ:
Թեմա 12` Ֆլուկտուացիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/B01. Ռադիոէլեկտրոնիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախ. և 32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները, նրանց լուծման հիմնական մեթոդները, ինչպես
նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին, որոնց միջոցով իրականացվում է այդ խնդիրների լուծումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի կառուցվածքը,
2. կհասկանա ռադիոէլեկտրոնայինհամակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,
3. կկարողանա աշխատել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը:
Թեմա 2` Կենտրոնացված պարամետրերով գծային համակարգեր: Թեմա 3`
Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Թեմա 4` Ուժեղացուցիչներ և գեներատորներ: Թեմա 5` Ոչ գծային համակարգեր: Մոդուլում, դետեկտում, հաճախությունների փոխակերպում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0410/B03. Աստղագիտություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախ. և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի առաջացմանը, կառուցվածքին, շարժմանը և զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա` ինչպես են շարժվում երկնային մարմինները երկնոլորտում,
Արեգակը, արեգակնային համակարգը, մոլորակները և նրանց արբանյակները, առաջանում լուսնի փուլերը, արեգակի խավարումները,
2. կհասկանա աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճանաչել երկնքի համաստեղությունները և նրանցում
դիտվող պայծառ աստղերը, կկարողանա որոշել, թե տվյալ օբյեկտը
տարվա որ ժամանակահատվածում կարելի է դիտել:
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտությունից, կոորդինատական համակարգեր, նրանց ձևափոխությունները, մոլորակների տեսանելի և իրական շարժումները, Կեպլերի օրենքները: Թեմա 2` Երկրի
Արեգակի և լուսնի շարժումները, Երկրի առանցքի պրեցեսիոն և նուտացիոն
շարժումները, արեգակի և լուսնի խավարումները: Թեմա 3` Աստղաֆիզիկայի
հիմունքները, ջերմաստիճանների որոշման մեթոդները, սպեկտրալ գծերի դոպլերյան շեղումները, երկնային մարմինների քիմիական կառուցվածքը: Թեմա 4`
Դիտակներ, ֆոտոէլեկտրական ընդունիչներ, սպեկտրալ սարքեր, ռադիոդիտակներ, արտամթնոլորտային դիտակներ, գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր ճառագայթների ընդունիչ սարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/B04. Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկա ( 5 կրեդիտ )
Շաբաթական 3 ժամ (32ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացումը ֆիզիկայի դասավանդման
մեթոդիկայի հիմնական սկզբունքներին, ֆիզիկայի դասընթացի առավել ընդ-
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հանրական թեմաների մատուցումը այդ սկզբունքների կիրառմամբ, զուգահեռաբար հատուկ տեղ հատկացնելով խնդիրների լուծմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ընդհանուր սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մեթոդական մոտեցումների դերը դասավանդման պրոցեսում` որպես դասավանդման արդյունավետության կարևոր միջոցի,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել տեսական հարցերի դասավանդման, խնդիրների լուծման և լաբորատոր աշխատանքների անցկացման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մեթոդիկայի առարկան: Ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնական սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Մեթոդական մոտեցումները տեսական նյութի դասավանդման պրոցեսում: Թեմա 3՝
Մեթոդական մոտեցումները խնդիրների լուծման պրոցեսում: Թեմա 4՝ Լաբորատոր աշխատանքների անցկացման մեթոդական մոտեցումները: Թեմա 5՝
Դասընթացի առավել ընդհանրական թեմաների դասավանդման և խնդիրների
լուծման պրոցեսի առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
1306/B16. Հոգեբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2 `
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Պերցեպտիվպրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն:Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 5`
Սոցիալական խմբեր:Առաջնորդություն:Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգումներ (բանավոր և գրավոր), յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը
3 հարց: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/B01. Մանկավարժություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժություն գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտական հարացույցների հիմքի վրա, և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության
տեղն ու դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները. Մանկավարժություն գիտության ճյուղերը և նրա կապն այլ գիտությունների հետ,
մանկավարժության ուսումնասիրության օբյեկտն ու առարկան, հիմնական հասկացությունները,
2. կհասկանա մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի
ձևավորման ու զարգացման, նրա կրթության ու դաստիարակության
գործում` սոցիալականացման համատեքստում,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` նախամանկավարժական պրակտիկայում, ապա աշխատանքային գործունեության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները: Մանկավարժական գիտությունների համակարգը. կապն այլ գիտությունների հետ, ուսումնասիրության օբյկտը, առարկան, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 2` Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը: Հայ կրթական գործը սփյուռքում: Թեմա 3` Դաստիարակության հիմունքներ, անձի ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն ու դաստիարակությունը: Դաստիարակության էությունը, սկզբունքները, մեթոդները, դաստիարակության բաղադըրիչները (ընտանեկան,
մտավոր, բարոյական, սեռային և սեռական, ֆիզիկական, աշխատանքային, գեղագիտական, իրավական): Թեմա 4` Դիդակտիկայի հիմունքներ: Գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների ստուգումն ու գնահատումը: Թեմա 5`
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Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության համակարգը: Ազգային դպրոցի գործունեությունը, գործառույթները, կառավարումը, հայ ուսուցչի առաքելությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ գրավոր ստուգում, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 9 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
0404,0405/B06. Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախ. և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես բնական,
այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին, պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն, ինչպես նաև ծանոթացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի
հիմնական հասկացություններին և մեթոդներին, որոնք կիրառվում են նյութաբանության, կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկայի,
էլեկտրոնիկայի, պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների
ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական ոչ գծային երևույթները, որոնք տարածված են ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում և նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, ինչպես նաև կիմանա
պինդ մարմնի ֆիզիկայի գաղափարները և մոտեցումները,
2. կհասկանադասընթացի սահմաններումուսումնասիրված երևույթների և
նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանալտարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը ինքնուրույն
հանգեցնել մաթեմատիկական մոդելների, կատարել պինդ մարմնի
մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրական հատկությունների որակական
և որոշ քանակական գնահատումներ, փորձեր և մեկնաբանել ստացված
արդյունքները,
4. կունենա որոշակի հմտություններ փորձարարական ֆիզիկայի
բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.1` Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Թեմա 1.2` Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը: Թեմա 1.3` Ոչ գծային համակարգեր:
Թեմա 1.4` Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը: Թեմա
1.5` Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում: Թեմա 1.6` Անալիտիկ մեթոդներ:
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Թեմա 2.1՝ Բյուրեղական կառուցվածքներ: Թեմա 2.2՝ Հակադարձ ցանց:
Դիֆրակցիան բյուրեղներում: Թեմա 2.3՝ Կապերի տեսակները բյուրեղներում
(վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Թեմա 2.4՝
Բյուրեղային ցանցի դինամիկա: Ներդաշնակ մոտավորություն: Ցանցի տատանումների ձայնային և օպտիկական ճյուղեր: Թեմա 2.5՝ Բյուրեղային ցանցի
ջերմային հատկությունները: Թեմա 2.6՝ Ազատ էլեկտրոնային գազ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

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

3. «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» մասնագիտություն
0409/B01. Մաթեմատիկական անալիզ –1 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դասախ., 48 ժամ գործնական)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել սահմանների տեսությանը, մեկ
փոփոխականի ֆունկցիայի անընդհատության և ածանցյալի գաղափարներին ու
դրանց կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, ֆունկցիայի անընդհատության և
ածանցյալի գաղափարների էությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թվային բազմություններ և նրանց հատկություններ: Թեմա 2՝
Հաջորդականության սահման, նրա հատկությունները: Թեմա 3՝ Ֆունկցիայի
սահման, անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկություններ: Թեմա 4՝ Ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկություններ:
Նրա կիրառությունները: Թեմա 5՝ Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների
միջոցով, գրաֆիկի կառուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B02. Մաթեմատիկական անալիզ – 2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դասախ., 48 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի հիմնական
գաղափարներին և մեթոդներին, այդ թվում անիսկական ինտեգրալներին և պարամետրից կախված ինտեգրալներին: Մեծ կարևորություն է տրվում կիրառություններին: Այս մոդուլում ներառված է նաև մի քանի փոփոխականների դիֆերենցիալ հաշիվը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինտեգրալների տեսության և մի քանի փոփոխականների
ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, մի փոփոխականի ֆունկցիաների
հաշվի և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալը և նրա հատկություններն ու
կիրառությունները: Թեմա 2` Անիսկական ինտեգրալ, հաշվման մեթոդներ, զուգամիտություն: Թեմա 3` Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի սահման,
անընդհատություն և նրանց հատկություններ: Թեմա 4` Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալներ, դիֆերենցելիություն և էքստրեմումներ: Թեմա 5` Պարամետրից կախված ինտեգրալներ, հատկություններ և
նրանց կիրառություններ: Թեմա 6` Անբացահայտ ֆունկցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0409/B03. Մաթեմատիկական անալիզ – 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի հետ, այդ թվում`աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերի: Այս մոդուլում ներառված են նաև կորագիծ, կրկնակի, եռակի և մակերևութային ինտեգրալները և
նրանց կիրառությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների
տեսության հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, շարքերի և անիսկական ինտեգրալների նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ շարքեր, Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: Թեմա 3՝ Կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ,
նրանց հատկությունները և կիրառությունները: Թեմա 4՝ Մակերևութային և
եռակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B04. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական)
II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների
գաղափարների հետ: Ծանոթացնել գծային հանրահաշվական հավասարումների
լուծման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդների հետ: Ծանոթացնել գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա գծային հանրահաշվական համակարգերի լուծման ճշգրիտ և
մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների,
գծային օպերատորների ապարատի առանձնահատկություններն ու նըրբությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Վեկտորներ և դրանց կիրառությունները: Թեմա 2՝ Հանրահաշվական կորեր և մակերևույթներ, երկրորդ կարգի կորեր և մակերևույթներ: Թեմա
3՝ Մատրիցներ: Մատրիցի որոշիչ: Թեմա 4՝ Գծային հավասարումների համակարգեր: Թեմա 5՝ Գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններ: Թեմա 6՝ Գծային օպերատորներ: Սեփական արժեք, սեփական վեկտոր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/B05. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների
ինտեգրման մեթոդներին: Գոյության և միակության թեորեմի ապացույցից
օգտվելով ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման
մոտավոր մեթոդներին: Ընդգրկված է նաև Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների ճշգրիտ և մոտավոր լուծման մեթոդները,
2. կհասկանա գիտության տարբեր բնագավառների խնդիրների համապատասխան հավասարումների բերելու սխեման,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա2՝ Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ: Թեմա 3՝ Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների ֆունդամենտալ լուծումների կառուցում: Թեմա 4՝ Բարձր կարգի գծային հաստատուն գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարուների համակարգի
լուծման մեթոդներ: Թեմա 5՝ Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մեթոդներ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/B01. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախ.,16 ժամ գործնական պարապմունք)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հավանականության գաղափարին ու նրա կիրառություններին, ինչպես նաև մաթեմատիկական վիճակագրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները,
մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը,
2. կհասկանա հավանականության գաղափարի և մաթեմատիկական վիճակագրության դերը գիտության տարբեր ոլորտներում,
3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել
հավանականության տեսության մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատահական մեծություններ: Թեմա 2`Հավանականության
գաղափարը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական սպասում և դիսպերսիա: Թեմա 4`
Բաշխման օրենքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/B06. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ(16 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին գիտելիքներ տալ կոմպլեքս
փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների հիմնական տեսության մասին, այդ
թվում ինտեգրալ հաշվի, կոնֆորմ արտապատկերումների, մնացքների տեսության և դրանց կիրառությունների:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմնական թեորեմները,
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության և իրական փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության տարբերությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկցիաներ: Թեմա 2՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականություններ, շարքեր, անընդհատություն, դիֆերենցելիություն, Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: Թեմա 3՝ Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկերումներ, սիմետրիա, ինվերսիա և կիրառություններ: Թեմա 4՝ Կոմպլեքս
փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ: Կոշու ինտեգրալային թեորեմը և բանաձևը: Թեմա 5՝ Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացումը աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 6՝ Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների եզակի կետերը, մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 7՝ Մնացքների
տեսությունը և դրանց կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B07. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս ի հայտ եկող հինմական մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ
հավասարումներին ու դրանց լուծման մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնական խնդիրների բերումը մասնական ածանցյալներով հավասարումների համար սկզբնական, եզրային կամ խառը
խնդիրներին,
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2.

կհասկանա ֆիզիկական խնդիրների համապատասխան հավասարումների բերելու սխեման,
3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել
մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնական ածանցյալներով հավասարումներին բերվող ֆիզիկայի խնդիրներ: Առաջին կարգի մասնական ածանցյալներով հավասարումներ:
Կոշիի խնդիր: Թեմա 2` Բնութագրիչների մեթոդը երկրորդ կարգի քվազիգծային
հավասարումների համար: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական
տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը խնդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 4` Երկրորդ կարգի գծային
պարաբոլական տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը
խնդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 5` Երկրորդ կարգի գծային էլիպտական տեսակի հավասարումներ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Եզրային խնդիրներ: Պոտենցիալների տեսություն: Թեմա 6` Փոփոխականների անջատման Ֆուրիեի մեթոդը: Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B20. Ծրագրավորում ( 3 կրեդիտ )
Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ լաբորատոր)
III կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում
համակարգչի աշխատանքի սկզբունքների և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման տրամաբանության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հիմունքները,
2. կհասկանա ֆունկցիոնալ ծրագրավորման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կազմել պարզագույն ծրագրեր C++ լեզվով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ալգորիթմի գաղափարը: Ալգորիթմական լեզուներ: C++ ոպես
բարձրամակարդակ ալգորիթմական լեզու: Թեմա 2՝ Ծրագրի կառուցվածքը:
Հրահանգներ: Փոփոխականների և հաստատունների հայտարարում և նախակարգում: Տվյալների հիմնական տիպերը: Թեմա 3՝ Հոսքեր: Տվյալների դուրսգրում: Դուրսգրման ղեկավարում: Թեմա 4՝ Թվաբանական գործողություններ:
Թվաբանական ֆունկցիաներ: Ձևափոխության ֆունկցիաներ: Թեմա 5՝ Պայմանական երկճյուղ և բազմաճյուղ հրահանգները: Կրկնման repeat, while և for հրահանգները: Թեմա 6` Զանգվածներ: Թեմա 7` Ֆունկցիաներ:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B03. Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (3 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում
գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի իրականացման մասին` անձնական
համակարգչի, տվյալների խմբավորման և LabVIEW-ի միջավայրում տվյալների
մշակման և կարգավորման ծրագրավորման հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա LabVIEW-ի ծրագրավորման լեզուն,
2. կհասկանա LabVIEW-ի միջավայրում փորձարարական սարքի կարգավորման և տվյալների խմբավորման տրամաբանությունը,
3. կկարողանա ընտրել նախատեսվող փորձի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների կազմը և բնութագրերը, LabVIEW-իմիջավայրում մշակել փորձարարական տվյալներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման համակարգեր: Թվերի տեղափոխում մի համակարգից մյուսը: Թեմա 2` Անհատական համակարգչի կազմակերպում: Թեմա 3` LabVIEW վիրտուալ լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքս: Ծանոթացում LabVIEW -ի ծրագրավորման միջավայրի հետ: Թեմա 4` Անալոգային և թվային ազդանշաններ: Թեմա 5` Անալոգա-թվային և թվա-անալոգային փոխարկիչներ: Թեմա 6` Չափումները LabVIEW-ի աշխատանքային միջավայրում: USB 6008 բազմաքարտեր: Աշխատանքը
քարտերի հետ` LabVIEW-ի ռեսուրսների կիրառմամբ: USB 6008-ի միջոցով
վոլտ-ամպերային բնութագրերի չափումը: Թեմա 7` Չափողական տվիչներ
(սենսորներ): Թերմիստրի և USB 6008-ի միջոցով ջերմաստիճանի ճափման ծրագիրը: Թեմա 8` Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները գիտական
հետազոտություններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B04.Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դասական համարվող ֆիզիկական խնդրիների
համկարգչային եղանակներով լուծման օրինակների վրա ուսանողներին ներկայացնել տարբերակային և ճեղքման սխեմաների կառուցման և մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների թվային լուծման հիմնական գաղափարները,
մեթոդները և կիրառական միջոցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական դասական ֆիզիկական խնդիրների համակարգչային լուծման կիրառական մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների
հանգեցվող ֆիզիկական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ կաղապարների, տարբերակային հավասարումների կառուցման և նրանց
ճեղքման հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կառուցել դիֆերենցիալ խնդիրների համակարգչային ներկայացման կաղապարները և տարբերական սխեմաները,
ալգորիթմավորել և C++ լեզվով ներկայացնել լուծման ծրագիրը, իրականացնել հաշվարկ և արդյունքների մեկնաբանություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էվոլյուցիոն պրոցեսները նկարագրող հավասարումների լուծում։ Թեմա 2՝ Ստացիոնար ֆիզիկական երևույթների մոդելային խնդիրների
ուսումնասիրություն: Թեմա 3՝ Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների որոշման խնդրի լուծումը Շրյոդինգերի հավասարման համար: Թեմա 4՝
Լուսային ճառագայթման տարածումը նկարագրող դիֆերենցիալ խնդրի թվային
լուծում: Թեմա 5՝ Ճեղքման սխեմաների կառուցման խնդիրներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում, յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/B01. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ գործն., 32 ժամ լաբ.)
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքներին, օրենքներին և նրանց կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների նրբությունները,
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2.

կհասկանա մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մեխանիկայի տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2` Նյութական կետի
դինամիկա: Թեմա 3` Մեխանիկական համախմբի դինամիկա: Թեմա 4` Աշխատանք, էներգիա: Թեմա 5` Իմպուլսի մոմենտ: Թեմա 6` Պինդ մարմնի շարժման
մեխանիկա: Թեմա 7` Շարժումը հաշվարկի ոչ իներցիալ համակարգում: Թեմա
8` Շարժումը գրավիտացիոն դաշտում: Թեմա 9` Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 10` Հեղուկների և գազերի մեխանիկայի տարրերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/B13. Մոլեկուլային ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ գործն., 32 ժամ լաբ.)
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային–կինետիկ տեսությանը, մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդին: Մեկնաբանել նյութի ֆիզիկական
հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութի կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ մոլեկուլային–կինետիկ տեսության և ջերմադինամիկական մեթոդի մոտեցումները,
2. կհասկանա նյութի տարբեր վիճակների միջև անցումների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները նյութի հատկությունների բացատրության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Թեմա 2` Վիճակագրական բաշխումներ: Թեմա 3` Ջերմադինամիկայի առաջին,
երկրորդ և երրորդ սկզբունքները: Թեմա 4` Իդեալական և իրական գազեր: Թե-
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մա 5` Փոխանցման երևույթները գազերում: Թեմա 6` Փուլային հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: Թեմա 7` Հեղուկներ: Թեմա 8` Մակերևութային լարվածություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/B14. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ գործն., 32 ժամ լաբ.)
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել էլեկտրականության և մագնիսականության օրենքների հայտնագործման, դրանց առնչվող հիմնական փորձերի
հետ, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ տեսքերով,
գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները, դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների
համակարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում: Թեմա 2` Էլեկտրաստատիկ դաշտը միջավայրում: Թեմա 3՝ Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 4՝ Հաստատուն մագնիսական դաշտը վակուումում: Թեմա 5՝ Հաստատուն մագնիսական դաշտը միջավայրում: Թեմա 6՝ Էլեկտրամագնիսական մակածում: Քվազիստացիոնար երևույթներ: Թեմա 7՝ Մաքսվելի հավասարումների համակարգը:
Թեմա 8՝ Էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում: Թեմա 9՝ Լիցքավորված մասնիկների շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում: Թեմա 10՝ Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/B15. Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դաս, 32 ժամ գործնական, 32 ժամ լաբ.)
IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի օպտիկայի հիմնական պատկերացումներին ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաններում` հատկապես կարևորելով քննարկվող երևույթների փորձարարական ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչպես դասական օպտիկայի հիմնական երևույթները, այնպես
էլ վերջին տասնամյակների մեծագույն նվաճումները և նրանց կիրառական հնարավորությունները,
2. կհասկանաերևույթների փորձարարական և նրանց համապատասխան
նկարագրական մեթոդների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանալինքնուրույն լուծել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում հանդիպող և օպտիկական ուղղվածություն ունեցող միջին բարդության խընդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համառոտ պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Լույսի տարածման
վերջավոր արագությունը: ՀՀՏ փորձարարական հիմունքները: Թեմա 3` Երկու
միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ: Թեմա 4` Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք: Թեմա 5` Լույսի
ֆիզիկական բնույթը. լույսի քվանտ: Պլանկի հաստատուն: Թեմա 6` Լույսի ճառագայթումը և կլանումը ատոմների կողմից: Թեմա 7` Լույսի ինտերֆերեցիա և
դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջավայրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0405/B16. Ատոմի ֆիզիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5ժամ (32 ժամ դաս., 16 ժամ գործ., 32 ժամ լաբ.)

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/B17. Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ ( 5 կրեդիտ )

Շաբաթական 5ժամ (32 ժամ դասախ., 16 ժամ գործն., 32 ժամ լաբ.)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտացումների ուսանողներին տալ գիտելիքներ ատոմի միջուկի և տարրական
մասնիկների հատկությունների և փոխազդեցությունների մնասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե մատերիայի կառուցվածքի ինչպիսի հարցերն են միջուկային ֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան,
2. կհասկանա ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, հիմնարար փոխազդեցությունների էությունը,
3. կկարողանա միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները կիրառել գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում, լուծել
հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալիքային հատկությունների մասին: Թեմա 2` Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և
վիճակագրական հատկությունները:Թեմա 3` Հհիմնարար փոխազդեցությունները միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 4`Միջուկների
սպինը և մագնիսա կան մոմենտը: Թեմա 5` Միջուկների բնական ռադիոակտիվություն: Թեմա 6` Միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 7` Միջուկների բաժանումը:
Թեմա 8` Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց դասակարգումը
լեպտոնների և հադրոնների: Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B18. Դասական մեխանիկա (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6ժամ (48 ժամ դասախ. և 48 ժամ գործնական)

IV կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել տեսական ֆիզիկայի առաջին դասընթացի` «Դասական
մեխանիկա» առարկայի հիմնական գաղափարները: Դիտարկվում են երեք հիմնական մոտեցումները` Լագրանժի, Համիլտոնի և Համիլտոն-Յակոբիի, որոնք
օգտագործում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելում համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.

կիմանա տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները,
կհասկանա ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել դասական մեխանիկայի խնդիրները:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Կովարիանտության գաղափարը: Թեմա 2` Կոորդինատական
համակարգեր: Թեմա 3` Սկալյարներ, վեկտորներ, թենզորներ: Թեմա 4` Վեկտորական և թենզորական անալիզի տարրերը: Թեմա 5` Փոքրագույն գործողության
սկզբունք. Լագրանժի հավասարումներ: Թեմա 6` Շարժման ինտեգրալներ: Թեմա 7` Շարժման հավասարումների ինտեգրում: Թեմա 8`Համիլտոնյան ֆորմալիզմը: Թեմա 9` Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 10` Բախումներ: Թեմա 11` Տատանումներ: Թեմա 12` Պինդ մարմնի շարժումը: Թեմա
13` Հոծ միջավայրի հիմնական հասկացություններ: Թեմա 14` Իդեալական հեղուկ: Թեմա 15` Մածուցիկ հեղուկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B19. Դասական էլեկտրադինամիկա (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախ., 32 ժամ գործնական պարապմունք)

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B20. Քվանտային մեխանիկա (7 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական)

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

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/B21. Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոսությունև 32ժամ գործնական)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսումնասիրել թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները: Դիտարկել թերմոդինամիկայի օրենքները, կայունության
պայմանները, թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդը և հավասարակշիռ
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները` կանոնական բաշխման մեթոդը դասական և քվանտային դեպքում, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ
լուծելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական
սկզբունքները,
2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել վիճակագրական ֆիզիկայի խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`Թերմոդինամիկական մեծություններ: Թեմա 3` Կանոնական բաշխման մեթոդ: Թեմա
4` Իդեալական գազ: Թեմա 5` Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի վիճակագրությունները: Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8`
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Մակերևութային երևույթներ: Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռությունը և փուլային անցումները: Թեմա 10` Քիմիական ռեակցիաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0501/B22. Ռադիոէլեկտրոնիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (16 ժամ դասախ. և 32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմնական խնդիրները, նրանց լուծման հիմնական մեթոդները,
ինչպես նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին, որոնց միջոցով
իրականացվում է այդ խնդիրների լուծումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի կառուցվածքը,
2. կհասկանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները,
3. կկարողանա աշխատել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը:
Թեմա 2`Կենտրոնացված պարամետրերով գծային համակարգեր: Թեմա 3`
Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Թեմա 4` Ուժեղացուցիչներ և գեներատորներ: Թեմա 5` Ոչգծային համակարգեր: Մոդուլում, դետեկտում, հաճախություններիփոխակերպում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը`բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/B23. Աստղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն 16 ժամ լաբորատոր)
V կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի առաջացման, կառուցվածքի, շարժման և զարգացման մասին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչպես են շարժվում երկնային մարմինները երկնոլորտում,
Արեգակը, արեգակնային համակարգը, մոլորակները և նրանց արբանյակները, ինչպես են առաջանում լուսնի փուլերը, արեգակի խավարումները,
2. կհասկանա աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճանաչել երկնքի վրա համաստեղությունները և նրանցում
դիտվող պայծառ աստղերը, կկարողանա որոշել, թե տվյալ օբյեկտը
տարվա որ ժամանակահատվածում կարելի է դիտել:
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտությունից, կոորդինատական համակարգեր, նրանց ձևափոխությունները, մոլորակների տեսանելի և իրական շարժումները, Կեպլերի օրենքները: Թեմա 2` Երկրի,
Արեգակի և լուսնի շարժումները, Երկրի առանցքի պրեցեսիոն և նուտացիոն
շարժումները, արեգակի և լուսնի խավարումները: Թեմա 3` Աստղաֆիզիկայի
հիմունքները, ջերմաստիճանների որոշման մեթոդները, սպեկտրալ գծերի դոպլերյան շեղումները, երկնային մարմինների քիմիական կառուցվածքը: Թեմա 4`
Դիտակներ, ֆոտոէլեկտրական ընդունիչներ, սպեկտրալ սարքեր, ռադիոդիտակներ, արտամթնոլորտային դիտակներ, գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր
ճառագայթների ընդունիչ սարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/B24. Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմունքները (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախ. և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես բնական,
այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին, ինչպես նաև պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա հիմնական ոչ գծային երևույթները, որոնք տարածված են ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում և նրանց նկարագրության ժամանակ
օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
2. կհասկանադասընթացի սահմաններումուսումնասիրված երևույթների և
նրանց համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանատարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը ինքնուրույն
հանգեցնել մաթեմատիկական մոդելների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Թեմա 2` Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը: Թեմա 3` Պարզագույն դինամիկ համակարգերի ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` Ոչ գծային համակարգեր: Թեմա 5` Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը: Թեմա 6` Դինամիկ
համակարգերի օրինակներ: Թեմա 7` Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում: Թեմա 8` Անալիտիկ մեթոդներ: Թեմա 9` Ոչ գծային ալիքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1306/B16. Հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն )
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման
հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:

– 101 –

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2`
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների
հոգեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 5 ` Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա
6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգումներ (բանավոր և գրավոր), յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր
առավելագույն արժեքով: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը
3 հարց: Միավորների քայլը 0.5 է:
0406/B07. Միջուկային ֆիզիկայի և էներգետիկայի ներածություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (80 ժամ դասախոսություն)
I կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախնական գիտելիքներ
սուբատոմային ֆիզիկայի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպիսին է սուբատոմային աշխարհը, որոնք են նրա
կառուցվածքային միավորները և ինչպես են սուբատոմային ֆիզիկայի
օրենքները կիրառվում էներգետիկայում, արդյունաբերության մեջ և
տեխնոլոգիաներում,
2. կհասկանա տարրական մասնիկների և միջուկների փոխազդեցությունների և փոխակերպումների ֆիզիկական էությունը, քիմիական տարրերի դասակարգման մենդելեևի պարբերական օրենքի ֆիզիկական
հիմունքները,
3. կկարողանա կատարել էներգիայի տարբեր տեսակների
համեմատական վերլուծություն և կողմնորոշվել էներգիայի աղբյուրների ընտրության և շահագործման հարցերում, կազմել քիմիական ռեակցիաների
հավասարումներ, ճիշտ կողմնորոշվել մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Գաղափար սուբատոմային ֆիզիկայի մասին: Թեմա 2` Մատերիայի կառուցվածքը տարրական մասնիկների մակարդակով: Թեմա 3` Մատերիայի լեպտոնա-քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 4` Սուբատոմային ֆիզիկան որպես ատոմային էներգետիկայի զարգացման հիմք: Թեմա 5` Էներգիայի
գոյության ձևերը, էներգիայի միջուկային և այլընտրանքային աղբյուրներ: Թեմա
6` Քիմիական տարրերի հատկությունները: Թեմա 7` Տարրերի դասակարգման
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Մենդելեևի պարբերական օրենքը: Թեմա 8` Քիմիան ատոմային էներգետիկայում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B08. Միջուկային ռեակտորների հիդրոդինամիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
II կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ատոմային
էներգետիկայում հիդրոդինամիկայի օրենքների կիրառման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ է տեսական ու փորձարարական հիդրոդինամիկան և
հիդրոդինամիկայի օրենքներն ինչպես են կիրառվում ատոմային
էլեկտրակայաններում,
2. կհասկանա տարբեր կտրվածքներով խողովակներում հեղուկների շարժման օրինաչափությունները ներքին շփման և դիմադրության բացակայության և առկայության դեպքերում,
3. կկարողանա կատարել հաշվումներ ատոմային էլեկտրակայանների և
այլ հիդրոդինամիկական համակարգերում հեղուկների շարժման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` ԱԷԿ կառուցվածքը: Թեմա 2` Էլեկտրակայանների հիդրոդինամիկական կոնտուրները: Թեմա 3` Հեղուկի շարժումը շփման ու դիմադրության
բացակայության և առկայության պայմաններում: Թեմա 4` Հեղուկի հոսքի դինամիկան հեղուկատարների կտրվածքների փոփոխության դեպքում: Թեմա 5` Հեղուկների հոսքերի դինամիկան հեղուկատարներից տարբեր տրամաչափի անցքերից արտահոսքի դեպքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B09. Միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկայի ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
III կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախնական գիտելիքներ
միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական հիմնախնդիրների մասին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջուկային ռեակտորների աշխատանքի հետ կապված ջերմադինամիկական հիմնախնդիրների էությունը,
2. կհասկանա ատոմային էլեկտրակայաններում ջերմանջատման և ջերմափոխանակության մեխանիզմները,
3. կկարողանա կատարել հաշվումներ միջուկային ռեակտորում ջերմանջատման, ջերմափոխանակման և ջերմակիրների տեղափոխման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքը: Թեմա 2` Միջուկային ռեակտորի կառուցվածքը և ջերմափոխանակության հիմնախնդիրները: Թեմա 3` Ջերմության անջատումը և բաշխումը ռեակտորի ակտիվ գոտում: Թեմա 4` Ջերմային գրադիենտը ակտիվ գոտու կենտրոնից դեպի եզրեր
անցման դեպքում: Թեմա 5` Ջերմափոխանակությունը և ջերմատարների դինամիկան ատոմակայանների առաջին և երկրորդ կոնտուրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը`բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B10. Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնոլոգիաներ ( 2 կրեդիտ )

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել նախնական գիտելիքներ ատոմային էլեկտրակայանների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ԱԷԿ-երի, որպես կառուցվածքային միասնական համակարգի,
աշխատանքի էությունը և կառավարման սկզբունքները,
2. կհասկանա միջամտողական այն տեխնոլոգիաների էությունը, որոնք
կիրառվում են ատոմային էլեկտրակայանների աշխատանքային տարբեր, այդ թվում նաև անցումային և վթարային ռեժիմներում,
3. կկարողանա գնահատել ռեակտորի աշխատանքային ռեժիմը և անհրաժեշտության դեպքում կայացնել միջամտողական ճիշտ որոշումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ատոմային էլեկտրակայանը որպես տարբեր հանգույցներից
կազմըված միասնական համակարգ: Թեմա 2` Միջուկային ռեակտորը և նրա
աշխատանքի կառավարման ֆիզիկական հիմունքները: Թեմա 3` Ատոմային
էլեկտրակայանները ռեակտորի հզորության տարբեր ռեժիմներում: Թեմա 4`
Ռեակտորի աշխատանքի հսկման մեխանիզմները: Թեմա 5` Աշխատանքային
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տարբեր ռեժիմներում և ռեժիմների փոփոխության ընթացքում կիրառվող միջամտական մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B11. Թվային և տվյալների մշակման մաթեմատիկական մեթոդները
միջուկային ֆիզիկայում ( 4 կրեդիտ )

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ., 32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
IV կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ որոշակի գիտելիքներ
ատոմային էներգետիկայում մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային
մեթոդների կիրառման առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ատոմային էներգետիկայում և միջուկային ֆիզիկայում մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային մեթոդների կիրառման տրամաբանությունը,
2. կհասկանա մաթեմատիկական մոդելավորման և թվային մեթոդների
էությունը,
3. կկարողանա FORTRAN, RUTH, C++ ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ մոդելավորել ատոմային էներգետիկայի պարզագույն խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմային էներգետիկան և մաթեմատիկական մոդելավորումը:
Թեմա 2` Մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդները: Թեմա 3` Թվային մեթոդներ: Թեմա 4` FORTRAN, RUTH, C++ ծրագրավորման լեզուներ: Թեմա 5`
Ատոմային էներգետիկայի պարզագույն կիրառական խնդիրների լուծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը`բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B06. Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական հիմունքները
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել միջուկային
ռեակտորների փորձարարական մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա միջուկային փոխազդեցությունների կտրվածքների որոշման փորձարարական մեթոդները, նրանց կիրառությունը նեյտրոնների ազդեցության տակ ընթացող ռեակցիաների կտրվածքների որոշման ժամանակ, նեյտրոնների էներգետիկ սպեկտրի որոշման մեթոդները,
2. կհասկանա ռեակտորի նեյտրոնա-ֆիզիկական պարամետրերի որոշման
մեթոդները, կարևորությունը ռեակտորի անվտանգ աշխատանքի համար,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` նեյտրոնների էներգետիկ սպեկտրի որոշման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ` Միջուկային փոխազդեցությունների կտրվածքների որոշման փորձարարական մեթոդները: Թեմա 2` Միջուկային ռեակտորների նեյտրոնա-ֆիզիկական պարամետրերի չափման մեթոդները և նրանց կիրառությունը: Թեմա
3` Նեյտրոնների էներգետիկ սպեկտրի որոշման տեսական մեթոդները: Թեմա 4`
Նեյտրոնների նեյտրոնների սպեկտրի փորձարարական որոշումը և համեմատումը տեսական հաշվարկների հետ: Թեմա 5` Նեյտրոնների ազդեցության տակ
փոխազդեցության կտրվածքի փորձարարական որոշումը և նրա կիրառումը միջուկային թափոնների տրանսմուտացիայի հարցերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով:
Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B15. Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչներ և փնջերի ֆիզիկա
(4 կրեդիտ )

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ լաբորատոր)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ արագացուցիչների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքների, մասնիկների ու ճառագայթման հոսքերի ձևավորման մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա այն հիմնախնդիրների ոլորտը, որոնց լուծումը պահանջում է
արագացուցիչների կամ մասնիկների փնջերի օգտագործում,
2. կհասկանա արագացուցիչների աշխատանքի, փնջերի ստացման ու ձևավորման ֆիզիկական հիմունքները,
3. կկարողանա կատարել փնջերի ինտենսիվության հաշվարկներ, նախագծել պարզ փորձեր`հիմնված արագացված մասնիկների փնջերի օգտագործման վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Բարձր էներգիաներով մասնիկների դերը և անհրաժեշտությունը հիմնարար հետազոտություններում: Թեմա 2` Արագացուցիչների տիպերը և
աշխատանքային առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Փնջերի դինամիկան
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արագացուցիչներում: Թեմա 4` Փնջերի ձևավորման ու ղեկավարման տեխնիկան, ժամանակակից արագացուցիչներ: Թեմա 5` Արագացուցիչների և մասնիկների փնջերի կիրառությունները: Թեմա 6` Փնջերի ֆիզիկա: Թեմա 7` Փնջերի էներգիական սպեկտրը: Թեմա 8` Սինքրոտրոնային ճառագայթում: Թեմա 9`
Սինքրոտրոնային ճառառայթումը կիրառական հետազոտություններում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B22. Կիրառական հետազոտությունները միջուկային Ֆիզիկայում (5
կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ լաբորատոր)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել ռեակտորում
նեյտրոնա-ֆիզիկական, ջերմահիդրավլիկ և ռադիացիոն հետազոտությունների
հիման վրա ռեակտորի նախագծման հետ, ինչպես նաև միջուկային էներգետիկայի ժամանակակից զարգացումներին՝ ջերմամիջուկային ռեակտորների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախագծել ժամանակակից ռեակտորների աշխատանքը, ինչպես նաև կծանոթանա ջերմամիջուկային ռեակտորների աշխատանքին,
2. կհասկանա ընդհանրացված մեթոդական մոտեցումները ԱԷԿ - ների
նախագծման պրոցեսում,
3. կկարողանա ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել ընտրված տիպի ռեակտորի նախագծման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընտրված տիպի ռեակտորի նեյտրոնա-ֆիզիկական, ջերմա-հիդրավլիկ և ռադիացիոն հաշվարկները: Թեմա 2՝ Ռեակտորի նախագծումը և
հիմնավորումը: Թեմա 3՝ Ընտրված տիպերի նախագծված ռեակտորների համեմատական հետազոտումը: Թեմա 4՝ Վթարային ռեժիմներում օդում ռադիոակտիվության տարածման հաշվարկ: Թեմա 5՝ Միջուկային էներգետիկայի ժամանակակից զարգացումները՝ ջերմամիջուկային ռեակտորներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B12. Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, կինետիկա, մոդելավորում և
կառավարում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ որոշակի գիտելիքներ
ռեակտորի աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքների, ռեակտորի միարագանի
դիֆոզիոն և բազմախմբային դիֆուզիոն տեսության, ռեակտորների կառավարման ու անվտանգության հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռեակտորի աշխատանքի, կինետիկայի և կառավարման ֆիզիկական հիմունքները,
2. կհասկանա նեյտրոնների առաձգական ցրումների և դանդաղեցման
մեխանիզմը, ռեակտորներում ընթացող նեյտրոնա-միջուկային ռեակցիաների կինետիկան,
3. կկարողանա հաշվել առաձգական բախումների հետևանքով նեյտրոնային հոսքերի և նեյտրոնների էներգիական բաշխումների փոփոխությունները, կողմնորոշվել ռեակտորի կառավարման ու անվտանգության
ապահովման հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Նեյտրոնա-միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 2` Նեյտրոնների
տեղափոխման տեսության ներածություն: Թեմա 3` Ռեակտորի միարագանի դիֆուզիոն տեսություն: Թեմա 4` Ռեակտորի բազմախմբային դիֆուզիոն տեսություն: Թեմա 5` Նեյտրոնների դանդաղեցման տեսության հիմունքները: Թեմա 6`
Հետերոգեն ռեակտորի տեսություն: Թեմա 7` Ռեակտորների կինետիկա: Թեմա
8` Միջուկային վառելիքի իզոտոպային կազմի փոփոխությունը: Թեմա 9` Ռեակտիվության հակադարձ էֆեկտներ: Թեմա 10` Միջուկային վառելիքով բեռնավորում: Թեմա 11` Ռեակտորի կառավարում: Թեմա 12` Ռեակտորների կառավարման և պաշտպանական համակարգ: Թեմա 13` ԱԷԿ-ների անվտանգություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B20. Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 12 ժամ (2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ լաբորատոր)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ, որոնց
հիման վրա հնարավոր է գնահատել ռեակտորի և ռեակտորային նյութերի կոռոզիոն և ճառագայթահարման չափը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա, թե կոռոզիոն և ճառագայթահարման առումով ինչպիսի պահանջներ են առաջադրվում ռեակտորի կառուցվածքային նյութերին,
2. կհասկանա ռեակտորային կոռոզիայի և ճառագայթային ծերացման մեխանիզմը,
3. կկարողանա կատարել չափումներ նյութերի կոռոզիայի և այլ պարամետրերի փոփոխությունների չափը որոշելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռեակտորային նյութերին առաջադրվող պահանջները: Թեմա
2` Կառուցվածքային նյութերի համատեղելիություն և կայունություն: Թեմա 3`
Ռեակտորի ակտիվ գոտու նյութերին առաջադրվող պահանջները: Թեմա 4`
Ճառագայթային և կոռոզիոն փոփոխություններ նյութերում: Թեմա 5` Կոռոզիայի
հիդրոդինամիկական և ջերմադինամիկական հիմունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B21. Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման և տրանսմուտացիայի
հիմնախնդիրներն ատոմային էներգետիկայում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել միջուկային ռեակտորների մոդելավորման և միջուկային թափոնների կառավարման
հարցերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ատոմային էլեկտրակայանների ռեակտորների մոդելավորման,
միջուկային թափոնների կառավարման և տրանսմուտացիայի անհրաժեշտությունը,
2. կհասկանա միջուկայն ռեակտորների աշխատանքի, ռիսկի գնահատման, կառավարման պրոցեսների մոդելավորման էությունը,
3. կկարողանա լուծել ռեակտորի կառավարման ու մոդելավորման, թափոնների պահեստավորմանն ու տրանսմուտացիային առնչվող խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոնտե Կարլոյի մեթոդ: Թեմա 2` Վերջավոր տարբերությունների Pn մեթոդ, բազմախմբային մոդել, Pn մոտավորություն: Թեմա 3` Դիսկրետ Sn
օրդինատների մեթոդ: Թեմա 4` Միջուկային ռեակտորների ջերմահիդրավլիկական մոդելավորում, Աէկ–ների վթարային և կայունացած վիճակների վերլուծություն: Թեմա 5`Օգտագործված միջուկային վառելիք, միջուկային թափոններ:
Թեմա 6` Միջուկային թափոնների պահեստավորում: Թեմա 7` Միջուկային թափոնների տրանսմուտացիա և նրա իրականացման ուղիները:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B16. Ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսները միջուկային ռեակտորներում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
V կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ միջուկային ռեակտորներում ընթացող ֆիզիկա-քիմիական պրոցեսների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
Կկաևողան հաշվարկել և գնահատել մետաղ- ջերմատար- ճառագայթում փոխկապակցված պրոցեսները, որոնք շահագործման ժամանակ ընթանում են միջուկային ռեակտորներում:
Բովանդակությունը.
Միջուկային ռեակտորների ջերմատարերի նկատմամբ ընդհանուր պահանջները: Միջուկային ռեակտորների կառուցվածքային նյութերի ստրուկտուրան և ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները: Ճառագայթման ազդեցությունը
մետաղների ամրության բնութագրերի վրա: Ջերմատարների
ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները և Ճառագայթման ազդեցությունը դրանց վրա: Ջերմատարի ռադիոլիզ: Ջրային միջավայրում մետաղների կոռոզիայի ընդհանուր
հիմունքները: Ճառագայթման ազդեցության մեխանիզմները կոռոզիոն պրոցեսների վրա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B13. Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և հիմնարար փոխազդեցությունների
տեսության ներածություն (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ տարրական
մասնիկների ֆիզիկայի և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի հիմնախնդիրների
շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա, թե ինչ նպատակով են կատարվում հիմնարար և կիրառական
հետազոտություններ տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում և ինչպիսին է դրանց արդի վիճակը,
2. կհասկանա տարրական մասնիկների, լեպտոնների ու հադրոնների, դասակարգման ֆիզիկական հիմունքները, հիմնարար փոխազդեցությունների բնույթը ցածր էներգիաների տիրույթում և բարձր էներգիաների
դեպքում, «գունավոր» փոխազդեցությունների և Մեծ միավորման էությունը,
3. կկարողանա տարրական մասնիկների ժամանակակից գիտափորձերից
ստացված տվյալները մշակել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: Թեմա 2` Բարիոններ. հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: Թեմա 4` Մեզոններ, դրանց
հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցություններ: Թեմա 6` Ռելյատիվիստիկական քվանտային
մեխանիկա: Թեմա 7` Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություններ: Թեմա 8`
Թույլ փոխազդեցություններ բարձր էներգիաների տիրույթում: Թեմա 9` Ուժեղ,
գունավոր փոխազդեցություններ: Թեմա 10` Մեծ միավորման մոդելների մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/B17.Միջուկային ռեակցիաներ և կինեմատիկա (8 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար, 32 ժամ
լաբորատոր)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ
միջուկային ռեակցիաների և բախումների կինեմատիկայի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջուկային ռեակցիաների ընթացման մեխանիզմները և միջուկային ռեակցիաների կինեմատիկան,
2. կհասկանա միջուկային ռեակցիաների մեխանիզմները,
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3.

կկարողանա հաշվել մասնիկների բախումներում էներգիայի բաշխումներն` առաջացած մասանիիկների միջև, ռեակցիաների շեմային էներգիաները, հաշվել ռեակցիաների ելքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իզոսպին, իզոսպինային քվանտային թիվ: Թեմա 2` Միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 3 ` Նեյտրոն-պրոտոն, պրոտոն – պրոտոն փոխազդեցություններ բարձր էներգիաների տիրույթում: Թեմա 4` Միջուկային ուժերի թենզորական բնույթը: Թեմա 5` Նուկլոնների ցրումը միջուկների վրա: Թեմա 6`Միջուկային ռեակցիաների օպտիկական մոդել: Թեմա 7` Միջուկային ռեակցիաների հեղեղագոլորշացման մոդել, ֆրագմենտացիա: Թեմա 8` Ազատ մասնիկի
շարժման կինեմատիկա: Թեմա 9` Սուբատոմային մասնիկների բախումների
կինեմատիկա: Թեմա 10` Երկմասնիկային և եռմասնիկային վերջնական վիճակներ: Թեմա 11` Տրոհումների կինեմատիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/B22. Փորձարարական մեթոդները միջուկային ռեակտորների և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայում (8 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար, 32 ժամ
լաբորատոր)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` նկարագրել լիցքավորված մասնիկների և
ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ, ուսումնասիրել փորձարարական մեթոդները միջուկային ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայում,
ուսուցանել ճառագայթային անվտան գության ֆիզիկական հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. հաշվարկել փոխազդեցությունների պրոցեսներ, մշակել մասնիկների և
ճառագայթների գրանցման փորձարարական մեթոդներ:
2. վերլուծել երևույթները և առաջարկել փորձարարական խնդիրների
լուծման արդյունավետ մեթոդներ, կատարել դոզիմետրական չափումներ:
Բովանդակությունը.
Լիցքավորված մասնիկների էներգիայի իոնացման կորուստներ: ԲեթեԲլոխի բանաձևը: Մասնիկների բազմակի ցրումներ, արգելակային Ճառագայ-
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թում; Բեթե- Հայթլերի բանա ձևը: Թեմա3` Չերենկովյան և անցումային ճառագայթումներ: Ֆոտոնների փոխազդեցությունները նյութական միջավայրի հետ:
Ֆոտոէֆեկտ, կոմպտոնյան ցրում, e+, e- զույգերի ծնում: Մասնիկների դետեկտորներ (կիսահաղորդչային և միկրոստրիպ դետեկտորներ): Սցինտիլլյացիոն,
չերենկովյան, անցումային ճառագայթման, գազալեցուն հաշվիչներ, Մասնիկների և միջուկների մպուլսի չափման մեթոդները, մագնիսական սպեկտրո
մետրեր: էլեկտրամագնիսական և հադրոնային կալորիմետրերը կոլլայդերային
գիտա փորձերում: Ճառագայթման հոսքերի չափման մեթոդները: Ճառագայթումից պաշտպանության ֆիզիկական հիմունքները կենսոլորտի ռադիոակտիվ
աղտոտվածություն և դոզիմետրական հսկողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/B23. Նեյտրոնային ֆիզիկա (8 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել նեյտրոնների հատկու թյունների, գրանցման և էներգիայի չափման մեթոդների,
նյութի հետ դրանց փոխազդեցությունների, նեյտրոնային հոսքերի տեղափոխության տեսության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա` նեյտրոնների գրանցման և էներգիայի չափման մեթոդների
էությունը. ատոմային միջուկների հետ նեյտրոնների փոխազդեցության
և ռեակտորներում նեյտրոնային հոսքերի տեղափոխման մեխանիզմները:
2. կկարողանա կատարել հաշվումներ
նեյտրոնների տեղափոխության
միարա գանի և բազմախմբային տեսությունների շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Նեյտրոնների ստատիկական և վիճակագրական հատկությունները:
էլեկտրական լիցքի և մագնիսական մոմենտի բաշխումները նեյտրոնում, նեյտրոնների քվարկային կառուցվածքը: Նյութական միջավայրի հետ նեյտրոնների
փոխազդեցությունները: Նեյտրոնների դասակարգումն ըստ էներգիաների` պայմանավորված էներգիական տարբեր տիրույթներում փոխազդեցությունների
օրինաչափություններով: Նեյտրոնների գրանցման և էներգիայի չափման մե-
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թոդները: Նեյտրոնների էներգիական սպեկտրի որոշման տեսական մեթոդները:
Նեյտրոնների էներգիական սպեկտրի չափումները և արդյունքների համեմատումը տեսական հաշվումների արդյունքների հետ: Նեյտրոն–միջուկ փոխազդեցությունների կտրվածքների չափման մեթոդները և կիրառությունները: Նեյտրոնների անցումը նյութական միջավայրով: Նեյտրոնների տեղափոխման միարագանի տեսություն: Դրա հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները:
Նեյտրոնների տեղափոխման բազմարագանի տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
«Ֆիզիկա» մասնագիտություն
«Կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկա» մասնագիտացում
0405/B01. Բյուրեղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ. և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բյուրեղների արտաքին ձևի և ներքին կառուցվածքի մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բյուրեղների կառուցվածքի օրինաչափությունները,
2. կհասկանա բյուրեղների միկրո- և մակրոհամաչափությունը,
3. կկարողանա որոշել բյուրեղի կետային համաչափությունը, նրա պատկանելությունը այս կամ այն բյուրեղագիտական համակարգին, ինչպես
նաև բյուրեղային կառուցվածքների Բրավեի ցանցի տեսակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երկրաչափական բյուրեղագիտության օրենքներ: Թեմա 2՝
Բյուրեղների կետային համաչափություն: Թեմա 3՝ Բյուրեղագիտական 32 դասեր: Թեմա 4՝ Բյուրեղագիտական համակարգեր: Թեմա 5՝ Տարածական ցանց:
Բրավեի ցանցեր: Թեմա 6՝ Տարածական խմբեր: Թեմա 7՝ Հակադարձ ցանց:
Թեմա 8՝ Բյուրեղաքիմիայի հիմնական պատկերացումներ: Թեմա 9՝ Խիտ
դարսումներ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/B04. Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և տեխնիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախ. և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նախնական պատկերացումներ ցածր ջերմաստիճաններ (ընդհուպ մինչև 4Կ) ստանալու և դրանց պահպանելու հիմնական ֆիզիկական սկզբունքների, ու դրանց
տեխնիկական իրագործման պարզագույն մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ցածր ջերմաստիճաններ ստանալու մեթոդների ֆիզիկան և
տեխնիկան,
2. կհասկանա գերհաղորդականության երևույթը ,
3. կկարողանա ինքնուրույն ստեղծել գերհաղորդական երևույթը ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ մի կոնկրետ սարքի պարզեցված մանրակերտն ու փորձարկել այն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ցածր ջերմաստիճանների ստացման անհրաժեշտությունը որպես նյութերի միայն այդ ջերմաստիճաններում դրսևորվող հատկությունների
բացահայտման ու ուսումնասիրման նախադրյալ: Գերհաղորդական երևույթն ու
նրա կարևորությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի համար: Թեմա 2` Ցածր
ջերմաստիճանների ստացման և պահպանման հիմնական ֆիզիկական սկզբունքներն ու դրանց տեխնիկական իրագործման պարզագույն մեթոդները:
Թեմա 3` Գերհաղորդականությունը փորձարարի տեսանկյունից ու նրա հետազոտման դժվարությունների պատճառները: Թեմա 4` Գերհաղորդականության
փորձարարական ուսումնասիրման ավանդական ու ժամանակակից մեթոդները:
Թեմա 5` Գերհաղորդական երևույթն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ մի
կոնկրետ սարքի պարզեցված մանրակերտի ստեղծումն ու նրա փորձարկումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0405/B05. Մագնիսական երևույթների ֆիզիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում թույլ և ուժեղ մագնիսական
նյութերի հիմնական առանձնահատկությունների, արտաքին մագնիսական դաշտի ազդեցությամբ տարբեր նյութերի մագնիսացման բնույթի մասին: Ուսանողին
ծանոթացնել դիա- և պարամագնիսականության դասական և քվանտային հայտնի տեսություններին, մագնիսակարգավորված նյութերի երևութաբանական
տեսություններին և այդպիսի նյութերում տարբեր բնույթի փոխազդեցությունների (մագնիսական դիպոլային, փոխանակային, սպին-ուղեծրային) դերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նյութերի դասակարգումն ըստ մագնիսական հատկությունների, թույլ և ուժեղ մագնիսական նյութերի կառուցվածքն ու դրանց հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա թույլ (դիա- և պարամագնիսական) մագնիսական և մագնիսակարգավորված (ֆեռո-, հակաֆեռո- և ֆեռոմագնիսական) նյութերի
գոյության պատճառները և տարբեր փոխազդեցությունների դերը դրանցում,
3. կկարողանա հայտնի տեսությունների շրջանակներում հաշվել տարբեր
(ատոմական, էլեկտրոնային) համակարգերի մագնիսացվածությունը,
պարզել դրա ջերմաստիճանային վարքը և կախումը մագնիսական
դաշտի լարվածությունից: Կատարել տեսական արդյունքների համեմատում գոյություն ունեցող փորձարարական տվյալների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութերի դասակարգումն ըստ մագնիսական հատկությունների: Մագնիսական կարգավորվածություն: Թեմա 2` Ատոմական դիամագնիսականության «դասական» տեսություն: Ատոմական ընկալունակության ընդհանուր հաշվարկը: Ազատ էլեկտրոնների ուղեծրային դիամագնիսականությունը:
Թեմա 3` Պարամագնիսականության «դասական» տեսությունը: Կյուրիի օրենքը:
Էլեկտրոնների սպինային պարամագնիսականությունը: Թեմա 4` Ֆեռոմագնիսականության, hակաֆեռոմագնիսականության երևութաբանական տեսությունները: Թեմա 5` Փոխանակային փոխազդեցություն: Հայզենբերգի մոդելը: Թեմա
6` Մագնիսական անիզոտրոպություն: Ֆեռոմագնիսական դոմեններ: Մագնիսական հիսթերեզիս:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0405/B06.

Կոնդենսացված միջավայրերի
մեթոդները (3 կրեդիտ)

հետազոտման

փորձարարական

Շաբաթական 4 ժամ (16 ժամ դասախ. և 32 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատկերացում կոնդենսացված միջավայրերի հետազոտման փորձարարական
մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի փորձարարական մեթոդների առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա դիֆրակցիոն և ռեզոնանսային մեթոդների հիմունքները,
3. կկարողանա կատարել բյուրեղների փորձարարական հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմնի հետազոտման էլեկտրոնագրական մեթոդը և
փորձարարական տեխնիկան: Թեմա 2՝ Էլեկտրոնային միկրոսկոպիայի մեթոդ:
Թեմա 3՝ Ռենտգենյան դիֆրակցիայի մեթոդ: Թեմա 4՝ Ռեզոնանսային մեթոդներ:
Թեմա 5՝ Նյութի կառուցվածքի նեյտրոնագրական վերլուծություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0405/B07.Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 16 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 28 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում ժամանակակից կիսահաղորդչային ֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի զարգացման փուլերի և հեռանկարային
ուղղությունների մասին: Ուսանողին ծանոթացնել կիսահաղորդչային նյութերի
կառուցվածքին և նրանցում ընթացող ֆիզիկական երևույթների առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կիսահաղորդչային նյութերում քվազիմասնիկային վիճակների
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա կիսահաղորդչային նյութերին բնորոշ ֆիզիկական հատկությունների առաջացման պատճառները,
3. կկարողանա հիմնավորել և մեկնաբանել կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների առանձնահատկությունները:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութերի դասակարգումն ըստ էլեկտրահաղորդա-կանության:
Կիսահաղորդիչներ: Քիմիական կապերի տեսակները կիսահաղորդիչներում: Ոչ
բյուրեղային կիսահաղորդիչներ: Թեմա 2` Կիսահաղորդիչների գոտիական
տեսության տարրերը: Միայնակ և պարբերական պոտենցիալ փոսեր (ԿրոնիգՊենիի մոդել): Արդյունարար զանգված: Էլեկտրոնային և խոռոչային կիսահաղորդիչներ: Թեմա 3` Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Էլեկտրաչեզոքության հավասարում: Էլեկտրոնների և խոռոչների
բաշխումը գոտիներում և ընդհատ մակարդակներում ըստ էներգիական վիճակների: Թեմա 4` Վիճակների խտության ֆունկցիան և լիցքակիրների հավասարակշռական կոնցենտրացիան կիսահաղորդիչներում: Ֆերմիի մակարդակը սեփական կիսահաղորդչում: Թեմա 5` Հիմնական և ոչ հիմնական լիցքակիրներ: Ֆերմիի մակարդակը և լիցքակիրների հավասարակշռական կոնցենտրացիան դոնորներ և ակցեպտորներ պարունակող կիսահաղորդչում: Թեմա 6` Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության մեխանիզմներ: Էլեկտրահաղորդականության ջերմաստիճանային կախումը: Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականությունը ուժեղ էլեկտրական դաշտերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/B06. Գերհաղորդականության տեսություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է երկհեղուկային հիդրոդինամիկայի և Գինզբուրգ-Լանդաուի տեսությունների հիման վրա ծանոթացնել քվանտային մակրոերևույթների`գերհոսելիության և գերհաղորդականության հիմնական օրինաչափություններին, ներառյալ մրրիկների առաջացումը և լուսաբանել առնչվող փորձարարական արդյունքները հեղուկ հելիումում և գերսառեցված մետաղներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվանտային հիմնական մակրոերևույթները և դրանց նկարագրող երևութաբանական տեսությունը,
2. կհասկանա գերհաղորդականության և գերհոսելիության առաջացման
ֆիզիկական մեխանիզմները, միջմասնիկային փոխազդեցությունների
դերը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել տեսական հարցերի
քննարկման և մոդելային պարզ խնդիրների լուծման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կապիցայի փորձերը և Լանդաուի երկհեղուկայաին հիդրոդինամիկայի հավասարումները: Թեմա 2՝ Ձայնի տարածումը գերհոսելի հեղու-
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կում, առաջին և երկրորդ ձայներ, կախումը ջերմաստիճանից: Թեմա 3՝ Գերհաղորդականության երևույթների էլեկտրամագնիսական և թերմոդինամիկական
հատկությունները:Թեմա 4՝ Լոնդոնների տեսությունը: Պիպարդի ոչ լոկալ ընդհանրացումը և Գինզբուրգ – Լանդաուի տեսությունը: Թեմա 5՝ Քվանտային մրրիկները գերհաղորդիչներում, գերհաղորդիչներն արտաքին մագնիսական դաշտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/B06. Լազերային գերսառեցում և Բոզե–Էյնշտեյնյան կոնդենսատ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միկրոկելվին և ավելի ցածր ջերմաստիճանների ստացման օպտիկաֆիզիկական պրոցեսներին: Քննարկվում են նոսր գազի կոնդենսատի ֆիզիկական հատկությունները, մասնավորապես` քվանտային թունելացման երևույթը պոտենցիալային հորերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Բոզե-Էյնշտենյան կոնդենսատի ֆիզիկական հատկությունները,
2. կհասկանա այն պրոցեսները որոնց արդյունքում ստացվում է կոնդենսատը,
3. կկարողանա ներկայացնել Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատի վարքը
պարզ ֆիզիկական իրավիճակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ատոմի փոխազդեցության մոդելավորումը լազերային ճառագայթման հետ: Թեմա 2` Լազերային սառեցման դոպլերյան մեխանիզմը: Թեմա
3` Լազերային սառեցման սիզիֆուզյան մեխանիզմը: Թեմա 4` Գազի գերսառեցումը ռադիոհաճախային գոլորշացման մեխանիզմով: Թեմա 5` Բոզե-Էյնշտենյան կոնդենսատ վիճակի ստատֆիզիկական մեկնաբանությունը: Թեմա 6`
Կոնդենսատի դինամիկ վարքը պոտենցիալային հորերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0410/B08. Ոչ կարգավորված համակարգերի ֆիզիկայի ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անկարգավորվածության տեսակների հետ, առաջարկել համառոտ տեսություն` կիրառելով այն
կոնկրետ համակարգերի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ոչ կարգավորված համակարգերի հիմնական հատկությունների
մասին,
2. կհասկանա ոչ կարգավորված համակարգերում ընթացող հիմնական
օրինաչափությունները,
3. կկարողանա լուծել գործնական պարզ խնդիրներ ոչ կարգավորված համակարգերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կարգավորված և ոչ կարգավորված համակարգեր: Թեմա 2`
Բջջային անկարգավորվածություն: Թեմա 3` Ատոմային կորելյացիաներ: Թեմա
4` Տոպոլոգիական անկարգավորվածություն: Թեմա 5` Կոնտինուալ անկարգավորվածություն: Թեմա 6` Անկարգավորվածության փորձնական հետազոտությունը: Թեմա 7` Քվազիմասնիկները միաչափ ոչ կարգավորված շղթաներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0405/B08. Բարակ թաղանթների ստացման և հետազոտության փորձարարական
մեթոդներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ լաբորատոր)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բարակ մետաղական, կիսահաղորդչային և դիէլեկտրիկ թաղանթների ստացման ժամանակակից
տեխնոլոգիական և դրանց ուսումնասիրության փորձարարական մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստանալ թաղանթներ ջերմային, էլեկտրաքիմիական և լազերային փոշեցրման եղանակներով,
2. կհասկանա այն ֆիզիկական երևույթները, որոնք ի հայտ են գալիս թաղանթներում` կապված չափային էֆեկտների հետ,
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3.

կկարողանա կողնորոշվել բարակ թաղանթների հիման վրա ստեղծված
միկրոէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի ֆիզիկական մեխանիզմներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թաղանթների ստացման փորձարարական մեթոդներ և թաղանթների ձևավորման տեսություններ: Թեմա 2` Բարակ մետաղական թաղանթների էլեկտրահաղորդականության ուսումնասիրություն: Թեմա 3` Բարակ
կիսահաղորդչային թաղանթների էլեկտրահաղորդականության և նրանց հիման
վրա ստեղծված սարքերի աշխատանքի ուսումնասիրություն: Թեմա 4` Բարակ
դիէլեկտրիկ թաղանթների էլեկտրահաղորդականության և նրանց հիման վրա
ստեղծված սարքերի աշխատանքի ուսումնասիրություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
«Լազերային ֆիզիկա» մասնագիտացում
0404/B07. Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լույսի և տարբեր
տիպի միջավայրերի փոխազդեցության ուսումնասիրման ժամանակ կիրառվող
վերլուծական մոդելներին (ինչպես դասական, այնպես էլ քվանտային) և, որպես
արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի
արդի նվաճումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ ընթացող
հիմնական երևույթները և նրանց կիրառական ասպեկտները,
2. կհասկանաև ճկունորեն կկարողանա կողմնորոշվել տարաբնույթ
խնդիրների լուծման ժամանակ առկա հիմնական և երկրորդային գործոնների տարանջատման գործում,
3. կկարողանալազերային լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական
մոդելների և վերլուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լազերային ճառագայթման տարածական, ժամանա-կային և
սպեկտրային բնութագրերը: Թեմա 2` Լազերային փնջերի տարածումը: Թեմա 3`
Լույսի մեխանիկական (պոնդերոմոտորային) ազդեցությունը: Թեմա 4` Քվանտային մեխանիկայի հիմնական հասկացությունները: Թեմա 5` Ատոմը որպես
օսցիլյատոր: Թեմա 6` Ատոմը ուժեղ լազերային դաշտում: Թեմա 7` Ջերմային
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երևույթները հզոր լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության
ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B08. Ֆուրյե օպտիկա և սպեկտրոսկոպիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախ.և 16ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սպեկտրալ հետազոտություններին լայն իմաստով և, մասնավորապես, ատոմային և մոլեկուլային
սպեկտրոսկոպիային: Դրան են ծառայում դասախոսությունները, համապատասխան թեմայի վերջում` խնդիրների լուծումն ու լաբորատոր աշխատանքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սպեկտրների առաջացման պատճառները;
2. կհասկանա սպեկտրալ սարքերի աշխատանքի սկզբունքը;
3. կկարողանա սպեկտրալ չափումներից որոշակի տեղեկություն ստանալ
նյութի կառուցվածքի մասին:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ուղիղ և հակադարձ Ֆուրյե ձևափոխություններ: Թեմա 3` Պատահական պրոցեսի կորելյացիոն ֆունկցիա և սպեկտրային խտություն: Թեմա 4` Օպտիկական ճառագայթման սպեկտր: Թեմա 5`
Տարբեր սպեկտրային տիրույթների նկարագրություն: Թեմա 6` Միկրոալիքային
սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները: Թեմա 7` Բազմատոմ մոլեկուլներ: Թեմա8`
Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները: Թեմա 9` Տատանողապտտական սպեկտրներ: Թեմա 10` Բորն – Օպենհեյմերի սկզբունքի խախտումը:
Թեմա 11` Երկատոմ մոլեկուլների էլեկտրոնային սպեկտրները: Թեմա 12`
Նուրբ պտտական ստրուկտուրա: Թեմա 13` Սպեկտրոսկոպիայի տեխնիկան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B09. Ֆիզիկական օպտիկա /3 կրեդիտ/

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լուսային ալիքների բևեռացման վիճակի նկարագրության մեթոդներին, ինչպես նաև տարբեր տի-
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պի միջավայրերի հետ փոխազդեցության ժամանակ դրսևորվող օպտիկական
երևույթների հետ:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1.
2.
1.

կյուրացնի լույսի բևեռացման վիճակի նկարագրութան ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից նկարագրման մեթոդները,
կծանոթանա լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ ընթացող
հիմնական երևույթներին,
կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ֆիզիկական չափումնրի ժամանակ
կիրառվող օպտիկական մեթոդների ընտրության հարցերում:

Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Լուսային ալիքներ: Թեմա 2` Լուսային ալիքների բևեռացում:
Բևեռացված լույսիտարածումը: Թեմա 3` Լույսի տարածումը իզոտրոպ և անիզոտրոպ միջավարերում: Թեմա 4` Լույսի ցրում: Թեմա 5` Լույսի ինտերֆերենցիա
ևդ իֆրակցիա: Թեմա 6` Ֆուրյե օպտիկայի հիմունքները և օպտիկական հոլոգրաֆիա: Թեմա 7` Երկրաչափական օպտիկա: Թեմա 8` Օպտիկական երևույթները միջավայրերի բաժանման սահմանին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

0404/B10. Ֆոտոնիկայի ներածություն /2 կրեդիտ/
Շաբաթական 5 ժամ (20 ժամ դասախոսություն )
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆոտոնիկայի
հիմունքներին: Առավել մեծ ուշադրություն կդարձվի պարբերական միջավայրերի հետ լույսի փոխազդեցության երևույթներին, լույսի տարածմանը մանրաթելերում և արտաքին դաշտերով ղեկավարվող բյուրեղներում:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Կծանոթանա օպտիկայի ժամանակակից ուղղություններից մեկին` ֆոտոնիկային;
2. կիմանա պարբերական միջավայրերում լույսի տարածման առանձնահատկությունները:
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Բովանդակությունը .
Թեմա 1`Պարբերական միջավայրերի օպտիկա: Թեմա 2` Բյուրեղները
արտաքին դաշտերում: Թեմա 3` Ալիքատարային և մանրաթելային օպտիկա:
Թեմա 4` Մակերևույթային ալիքներ: Թեմա 5` Ֆուրյե օպտիկա, հոլոգրաֆիա
ևալիքային ճակատի շրջում: Թեմա 6` Համակարգչային օպտիկայի ներածություն: Թեմա 7` Նանոօպտիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0404/B11. Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 14 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լազերների կիրառությանը և նորագույն լազերային տեխնոլոգիաներին գիտության և տեխնիկայի
տարբեր ոլորտներում: Հիմնականում ուշադրություն է դարձված ֆիզիկական,
մոդելային պատկերացումներին և հասկացություններին, որոնք ընկած են լազերային տեխնոլոգիաների շրջանակներում լազերների կիրառության հիմքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտության ու տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում լազերների
կիրառության հիմնական առավելությունները,
2. կհասկանա այն հիմնական ֆիզիկական պրոցեսները, որոնք ընկած են
ժամանակակից լազերային տեխնելոգիաների հիմքում,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել տարբեր տեխնոլոգիական պրոցեսներում լազերների ընտրության հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լազերային ճառագայթման հիմնական հատկությունները և լազերների կիրառության ֆիզիկական սկզբունքները: Թեմա 2` Լազերային տեխնիկա: Թեմա 3` Լազերների կիրառությունների առաջընթացը ֆիզիկայում: Ֆիզիկական երևույթների «լազերային սանդղակ»: Թեմա 4` Լազերային ճառագայթումով նյութերի մշակման ժամանակ ընթացող ֆիզիկական պրոցեսները: Թեմա
5`Լազերային տեխնոլոգիական սարքավորում: Թեմա 6` Լազերների կիրառությամբ տեխնոլոգիական օպերացիաներ: Թեմա 7` Կիսահաղորդչային լազերային
տեխնոլոգիա: Թեմա 8` Շերտերի լազերային նստեցում: Թեմա 9` Թաղանթային
տարրերի լազերային մշակում: Թեմա 10` Տեղեկույթի լազերային մշակում: Թեմա
11` Լազերների կիրառությունը պաշտպանական համակարգերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0404/B12. Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախ. և 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հեղուկ բյուրեղների
առանձնահատկություններին: Հիմնականում ուշադրություն է դարձված հեղուկ
բյուրեղների դասավորմանը և տարատեսակ անկայունությունների մակածմանը
հեղուկ բյուրեղներում:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը
1. կիմանա հեղուկ բյուրեղների տեսակները, դասավորումն ըստ
կողմնորոշման;
2. կիմանա հեղուկ բյուրեղների հատկությունների ուսումնասիրման որոշ
օպտիկական մեթոդներ;
3. կիմանա հեղուկ բյուրեղներում անկայունությունների մակածման
մեխանիզմները և նրանց առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Հեղուկ բյուրեղներ, նրանց դասակարգումը և հիմնական
հատկությունները: Թեմա 2` Կողմնորոշումային երևույթներ նեմատիկ հեղուկ
բյուրեղներում: Թեմա 3` Խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղներ: Թեմա 4` Հիդրոդինամիկ երեվույթներ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 5` Մակածված փուլային
անցումներ և հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում:
Թեմա 6` Թերմոմեխանիկական երևույթներ հեղուկ բյուրեղում: Թեմա 7`
Լուսահիդրոդինամիկ երևույթներ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 8` Պոլիմերային
հեղուկ բյուրեղներ: Թեմա 9` Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծայինօպտիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/B07. Լազերների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լազերների գործողության տեսական հիմունքներն ու ֆիզիկական սկզբունքները, համապատասխանաբար լազերային ճառագայթման բնութագրերն ու հիմնական առանձ-
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նահատկությունները, ինչպես նաև ծանոթացնել ժամանակակից լազերային
ֆիզիկայի կիրառություններին և նորամուծություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա լազերների գործողության հիմնական սկզբունքները;
2. տեղյակ կլինի լազերային ճառագայթման սպեկտրալ կառավարման
հիմնական մեթոդների մասին;
3. կկարողանագործնականում դիտել և տարբերակել գեներացիայի տարբեր ռեժիմներն ու համեմատել նրանց բնութագրերը:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Էյնշտեյնի գործակիցներ: Թեմա 2` Ճառագայթման գծի լայնությունը: Թեմա 3` Լազերային փնջերի հատկությունները: Թեմա 4` Օպտիկական
ռեզոնատորներ և մոդեր: Թեմա 5` Ուժեղացում, Գեներացիա: Թեմա 6` Մղման
պրոցեսները: Թեմա 7` Լազերային գեներացիայի անընդհատ և իմպուլսային
ռեժիմները: Թեմա 8` Մոդերի հաճախային և տարածական սելեկցիա: Թեմա 9`
լազերների տեսակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:

0404/B08. Գերարագ օպտիկա և լազերային ֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել գերարագ օպտիկայի
և լազերային ֆիզիկայի արդիական խնդիրներին և մեթոդներին, ճառագայթման
բնութագրերի կառավարման ֆիզիկական սկզբունքներին, ինչպես նաև գաղափար տալ ժամանակակից գիտության և տեխնիկայի բնագավառներում գերարագ օպտիկայի եւ լազերային ֆիզիկայի կարևոր դերի և կիրառությունների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա լազերային ֆիզիկայում կիրառվող գերկարճ իմպուլսների գեներացման ինչպես նաև ձևավորման եղանակները;
2. կծանոթանա լազերային ֆիզիկայում կիրառվող ճառագայթման կառավարման ֆիզիկանան սկզբունքներին, կհասկանա գերարագ լազերային
ազդանշանի կառավարման մեթոդները;
3. կտեղեկանա լազերների կիրառությունների լայն ոլորտում ներկայումս
կիրառվող մեթոդներին եւ հմտություններին /ներառյալ անվտանգության
պահանջները/ ;
4. կտիրապետի գերարագ լազերային ճառագայթման եւ ազդանշանի կառավարման որոշակի եղանակների /կտիրապետի գծային էլեկտրաօպ-
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տիկական էֆֆեկտի կիրառություններին` մոդուլացման համար,ժամանակից ակուստապօտիկական մեթոդներին ու նրա կիրառություններին/,
կտեղեկանա լույսի կառավարման ոչ գծային օպտիկական մեթոդներին
ֆեմտովարկյանային ժամանակային տիրույթում;
5. գիտելիքներ կունենա ֆեմտովայկյանային իմպուլսների գրանցման
ժամանակակից եղանակների մասին:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Օպտիկական /բաց/ ռեզոնատորներ:
Թեմա 3` Լազերների դասակարգումը ըստ ակտիվ միջավայրերի: Թեմա 4` Լազերների գեներացման անընդհատ և իմպուլսային ռեժիմները: Թեմա 5` Լազերային ազդանշանի գրանցման և կառավարման մեթոդները: Թեմա 6` Համակարգչային մոդելավորւմը գերարագ օպտիկայի խնդիրներում: Թեմա 7` Մանրաթելային օպտիկա: Թեմա 8` Գերարագ լազերների ֆիզիկա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:

0404/B15. Օպտիկական երևույթները կիսահաղորդիչներում /2 կրեդիտ/
Շաբաթական 8 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել կիսահաղորդիչներում օպտիկական երևույթների ֆիզիկական հիմունքներն ու մոդելները, ներկայացնել նրանց կիրառական հնարավորությունները, ինչպես նաև ձևավորել
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի իրավիճակի
ու նվաճումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա կիսահաղորդիչներում օպտիկական երևույթների առանձնահատկություններն ու ըստ բնույթի համակարգումը, ինչպես նաև նրանց
կիրառական ասպեկտները;
2. կհասկանա և ի զորու կլինի հմտորեն վերլուծել ու նաև ինքնուրույն խորանալ երևույթների բնույթի և մոդելների մեջ` տրված նպատակով
նրանց օգտագործելու ունակությամբ հանդերձ;
3. կկարողանա լույսի և կիսահաղորդչային միջավայրի փոխազդեցության
արգասիք տարբեր երևույթները տարալուծել պարզ նկարագրական մոդելների ու կիրառել նախագծումներում:
Բովանդակությունը .
Թեմա 1` Ներածություն: Կիսահաղորդիչներում օպտիկական երևույթներն ու նրանց համակարգումը` կլանում, առաքում և տարածում: Թեմա 2` Էլեկտրոնայինվիճակներըկիսահաղորդիչներում ու լիցկակիրների վիճակագրությունը: Թեմա 3` Լույսի կլանումը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 4` Լուսակառավար-
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վող և լուսաընդունիչ սարքեր: Թեմա 5` Լույսի առաքումը կիսահաղորդիչներում:
Թեմա 6` Կիսահաղորդչային լուսադիոդներ և լազերներ: Թեմա 7` Կիսահաղորդչային միջավայրում լույսի տարածումը: Թեմա 8` Ամփոփում: Ակնարկ` լուսափոխակերպիչներ, հետերոլազերներ, նանոլազերներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
«Տարրական մասնիկների ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա» մասնագիտացում
0410/B09. Աստղաֆիզիկա (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր հիերարխիկ մակարդակների պատկանող տիեզերական օբյեկտների`աստղերի (այդ
թվում` ավելի մանրամասն Արեգակի), միգամածությունների, գալակտիկաների
և գալակտիկաների կույտերի ֆիզիկական բնութագրերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Արեգակի արտաքին շերտերի կառուցվածքի, ճառագայթման
սպեկտրի առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա Աստղերի փոփոխականության դասերը, ֆիզիկական ակտիվության դրսևորման ձևերը, բռնկվող, Նոր և Գերնոր աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա գնահատել ջերմաստիճանի, ճնշման և այլ էֆեկտների ազդեցությունը սպեկտրների վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արեգակ, Արեգակի ֆիզիկական բնութագրերը, ֆրաունհոֆեռյան սպեկտրը, ճառագայթումը ռենտգենյան և ռադիոտիրույթներում, արեգակնային բռնկումներ: Թեմա 2` Աստղեր, աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը,
պտույտի, ճնշման, տուրբուլենտ շարժումների ազդեցությունը սպեկտրի վրա:
Թեմա 3` Կրկնակի աստղեր և աստղակույտեր: Թեմա 4` Փոփոխական աստղեր,
ցեֆեիդներ, P կարապի, Վոլֆ-Ռայեի դասի աստղեր, Նոր և Գերնոր աստղեր,
Գերնորերի մնացորդներ, T Ցուլի դասի աստղեր, բռնկվող աստղեր: Թեմա 5` Դիտողական տիեզերաբանություն, Տիեզերքի հաբլյան լայնացումը, լայնացման ժամանակակից մեկնաբանությունները, հենքային ճառագայթում, Տիեզերքի լայնացման արագացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0406/B03. Հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները
մասնիկների ֆիզիկայում (4 կրեդիտ)

տարրական

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային ռեակցիաների մասին ուսանողներին գիտելիք տալն է ` ներաստղային միջուկային պրոցեսների ուսումնասիրության առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ բնույթի միջուկային պրոցեսներ են ընթանում աստղերում և գերխիտ երկնային այլ մարմիններում, ինչպես են այդ երևույթները բացատրվում տարրական մասնիկների և միջուկի ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդներով,
2. կհասկանա ներաստղային միջուկային պրոցեսներին տարրական մասնիկների և ատոմային միջուկների մասնակցության մեխանիզմները և
հիմնարար փոխազդեցությունների դրսևորումները,
3. կկարողանա կատարել հաշվումներ` աստղերի հաշվեկշռում ռեակցիաների կանալների ներդրման չափը գնահատելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: Թեմա 2` Բարիոնների հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: Թեմա 4` Մեզոնների հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական մասնիկների
թույլ փոխազդեցություններ: Թեմա 6` Միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 7 ` Միջուկային ռեակցիաների մոդելներ: Թեմա 8` Միջուկային ռեակցիաները աստղաֆիզիկայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/B09. Սպեկտրալուսաչափություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ լաբորատոր)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիտողական աստղաֆիզիկայի
ամենակարևոր ուղղություններից մեկի՝ աստղերի, միգամածությունների, գալակտիկաների և այլ երկնային մարմինների սպեկտրալ ուսումնասիրման զանազան մեթոդներին: Շարադրվում են տարբեր տեսակի սպեկտրոգրաֆների
կառուցվածքները, կախված առաջադրված խնդիրների լուծման հետ, դիտակների հետ սպեկտրոգրաֆների կապակցվածությունը և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը: Հարվարդի աստղադիտարանում մշակված դասակարգումը, որը հայտնի է որպես ջերմաստիճանային կամ միաչափ դասակարգում, ինչպես նաև երկչափ դասակարգման մեթոդիկան:
2. կհասկանա. աստղերի ֆիզիկական վիճակը, այն բնութագրող մակերևութային ջերմաստիճանը, որը տատանվում է հազարավորներից
մինչև տասնյակ հազարավոր աստիճաններ:
3. կկարողանա որոշել սպեկտրալ գծերի էկվիվալենտ լայնությունները,
կիսալայնությունները, էմիսիոն գծերի հարաբերական ինտենսիվությունները, իսկ գալակտիկաների համար նաև նրանց բնորոշ կարմիր
շեղումը, գազային բաղադրիչի էլեկտրոնային խտությունը և զանգվածը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Տարատեսակի սպեկտրոգրաֆների կառուցվածքները: Թեմա 2՝
դիտակների հետ սպեկտրոգրաֆների կապակցվածությունը կախված առաջադրված խնդիրների լուծման հետ: Թեմա 3՝ Աստղերի, միգամածությունների, գալակտիկաների և այլ երկնային մարմինների սպեկտրալ ուսումնասիրման զանազան մեթոդներ: Թեմա 4՝ Աստղերի սպեկտրալ դասակարգումը: Թեմա 5՝ Հարվարդի աստղադիտարանում մշակված դասակարգումը: Թեմա 6՝ Երկչափ դասակարգման մեթոդիկան: Թեմա 7՝ Աստղերի ֆիզիկական վիճակը բնութագրող
մակերևութային ջերմաստիճանը: Թեմա 8՝ սպեկտրալ մեթոդներ գծերի
էկվիվալենտ լայնությունների, կիսալայնությունների, էմիսիոն գծերի հարաբերական ինտենսիվությունների որոշման համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/B10. Աստղաբաշխություն ( 3 կրեդիտ )

Շաբաթական 3 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի կառուցվածքի, շարժման և բաշխվածության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աստղերի արագությունների ցենտրոիդի գաղափարը, պեկուլյար արագությունների բաշխումը, Ստրյոմոերգի ասիմետրիայի առանցքը, Գալակտիկայի պտույտը, Բոտլինգերի և Օօրտի բանաձևերը, Կամի
ֆունկցիան,
2. կհասկանա լույսի կլանումը միջաստղային միջավայրում, աստղային
վիճակագրության ինտեգրալ հավասարումները,
3. կկարողանա որոշել գալակտիկ կոորդինատները, աստղային մեծությունների լուսաչափական մեծությունները, աստղերի հեռավորությունները և տարածական արագությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աստղային վիճակագրություն: Թեմա 2 ` Աստղային կինեմատիկա, աստղերի շարժման ասիմետրա: Թեմա 3 ` Գալակտիկայի կառուցվածքը:
Թեմա 4` Հիմնական տվյալները գալակտիկաների մասին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/B11. Տեսական աստղաֆիզիկա (աստղային մթնոլորտներ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ մասնագիտական պատկերացում տեսական աստղաֆիզիկայի արդի հիմնահարցերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աստղային մթնոլորտներում Ճառագայթման տեղափոխման
հավասարումների լուծումները,
2. կհասկանա Աստղերի դիտվող սպեկտրների տեսական մեկնաբանումը,
3. կկարողանա եղած մոդելների սահմաններում գնահատել աստղային
մթնոլորտներում ֆիզիկական պայմանները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճառագայթման տեղափոխման տեսությունը աստղային մթնոլորտներում: Թեմա 2` Աստղային լուսոլորտների տեսությունը: Թեմա 3` Աստղային մթնոլորտների տեսությունը: Թեմա 4` Արեգակի մթնոլորտը:

– 131 –

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0406/B02. Միջուկային փոխակերպումների և տարրական մասնիկների ֆիզիկա
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ տարրական
մասնիկների ֆիզիկայի և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի հիմնախնդիրների
շուրջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ նպատակով են կատարվում հիմնարար և կիրառական
հետազոտություններ տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում և ինչպիսին է դրանց արդի վիճակը,
2. կհասկանա տարրական մասնիկների, լեպտոնների ու հադրոնների, դասակարգման ֆիզիկական հիմունքները, հիմնարար փոխազդեցությունների բնույթը ցածր էներգիաների տիրույթում և բարձր էներգիաների
դեպքում, «գունավոր» փոխազդեցությունների և Մեծ միավորման էությունը,
3. կկարողանա տարրական մասնիկների ժամանակակից գիտափորձերից
ստացված տվյալները մշակել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: Թեմա 2` Բարիոններ. հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: Թեմա 4` Մեզոններ, դրանց
հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: Թեմա 5` Տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցություններ: Թեմա 6` Ռելյատիվիստիկական քվանտային
մեխանիկա: Թեմա 7` Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություններ: Թեմա 8`
Թույլ փոխազդեցություններ բարձր էներգիաների տիրույթում: Թեմա 9` Ուժեղ,
գունավոր փոխազդեցություններ: Թեմա 10` Մեծ միավորման մոդելների մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0410/B12. Արտագալակտիկ աստղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 14 ժամ (56 ժամ դասախ.)
VIII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում գալակտիկաների Հաբլի դասակարգման, միմյանց նկատմամբ շարժման տեսագծային, պտտման արագության, զանգվածի որոշման մեթոդների մասին։ Ներկայացվում է գալակտիկաների աստղային բնակչությունը և
գազափոշային կազմը, դրանց բնութագրերը և հատկությունները, բազմալիքային
ճառագայթման սպեկտրերը, գույնը և լուսատվության դաշտը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Արտագալակտիկ աստղագիտության ուսումնասիրութ-յունների բնագավառի և խնդիրների մասին,
2. կհասկանա ակտիվ գալակտիկաների և դրանց ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական աղբյուրների ֆիզիկական էությունը։
3. կկարողանա օգտվել Արտագալակտիկ աստղագիտության տվյաների
էլեկտրոնային բազաներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ակտիվ գալակտիկաների հասկացությունը և դրանց ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական աղբյուրների ֆիզիկական էությունը։ Թեմա 2`
ԻԿ, գերլուսատու, ռադիո-, Սեյֆերտի և Մարգարյանի գալակտիկաները, դրանց
միջուկների սպեկտրները։ Թեմա 3` Փոխազդող և միաձուլվող գալակտիկաների
հասկացությունը և էությունը։Թեմա 4` Բազմակի գալակտիկաների, դրանց խմբերի, կույտերի և գերկույտերի բնութագրերն ու դասակարգումը, քվազարների էությունը և հիմնական առանձնահատկությունները ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/B13. Երկնային մեխանիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում երկնային մեխանիկայի մեթոդների, խնդիրների և ձեռք
բերված արդյունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երկնային մարմինների ձգողությամբ պայմանավորված շարժման օրենքները, դրանցից բխող կարևորագույն ուղեծրերը, ուղեծրերի
խոտորումները, աստղային դինամիկայի տարրերը,
2. կհասկանա Երկնային մարմինների շարժման առանձնահատկությունները մեկ գերիշխող ձգող կենտրոնի դեպքում, աստղային համակարգերի
դինամիկայի առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա` հաշվարկել երկու մարմինների, երեք մարմինների սահմանափակ խնդրիրների ուղեծրերը, բավարար ճշտությամբ որոշել Արեգակնային համակարգի անդամների ուղեծրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկու մարմինների խնդրի լուծումը, էլիպտիկ, պարաբոլիկ և
հիպերբոլիկ ուղեծրերը,  մարմինների խնդիրը, երեք մարմինների սահմանափակ խնդիրները: Թեմա 2` Ընդհանուր և հատուկ խոտորումներ, կամայական
ձև ունեցող մարմնի պոտենցիալը, պարամետրերի վարիացիայի մեթոդը, Կոուելի և Էնկեի մեթոդները, Լուսնի շարժման տեսության տարրերը: Թեմա 3`
Երկնային մարմինների ուղեծրերի որոշումը, Գաուսի մեթոդը, արհեստական
արբանյակների թռիչքային ուղեծրերը, անցումները ուղեծրերի միջև, միջմոլորակային թռիչքներ: Թեմա 4` Կրկնակի աստղեր, պարբերությունը և ապսիդների
շարժումը, Ռոշի սահմանները, աստղային դինամիկայի հիմնական հավասարումները, աստղերի գալակտիկ ուղեծրերը, սֆերիկ աստղային համակարգեր,
պարուրաձև գալակտիկաների կառուցվածքի տեսությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0410/B14. Արեգակ և արեգակնային համակարգ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Արեգակնային համակարգի
հիմնական բնակչության և միջմոլորակային միջավայրի աստղագիտական և ֆիզիկական բնութագրերը, համակարգի առաջացման և էվոլյուցիայի գոյություն
ունեցող վարկածները, համակարգում դիտվող օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1.

կիմանա Արեգակ-Երկիր փոխազդեցության դրսևորումները, ժամանակակից արտամթնոլորտային աստղադիտակների և միջմոլորակային
արբանյակների օգնությամբ ստացված տվյալները,
2. կհասկանա այլ աստղերի շուրջ նմանատիպ համակարգերի, մոլորակների հայտնաբերման և ուսումնասիրման մեթոդները
3. կկարողանա կիրառել այդ ուղղությամբ ստացված արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արեգակնային համակարգի հիմնական բնակչությունը: Թեմա 2՝
միջմոլորակային միջավայրի աստղագիտական և ֆիզիկական բնութագրերը:
Թեմա 3՝ Համակարգի առաջացման և էվոլյուցիայի գոյություն ունեցող վարկածները: Թեմա 4՝ Արեգակ-Երկիր փոխազդեցության դրսևորումները: Թեմա 5՝
ժամանակակից արտամթնոլորտային աստղադիտակների և միջմոլորակային
արբանյակների օգնությամբ ստացված տվյալները: Թեմա 6՝ Այլ աստղերի շուրջ
նմանատիպ համակարգերի, մոլորակների հայտնաբերմանմեթոդները: Թեմա 7՝
մոլորակների ուսումնասիրման մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
«Տեսական ֆիզիկա և մաթեմատիկա» մասնագիտացում
0402/B06. Գրավիտացիայի դասական տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 դաս. սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հարաբերականության ընդհանուր տեսության տարրերին, տեսության արդի վիճակին և հիմնական կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հարաբերականության ընդհանուր տեսության սկզբունքները,
2. կհասկանատեսության հիմնական օրինաչափությունները և արդյունքները,
3. կկարողանա լուծել հարաբերականության տեսության ստանդարտ
խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարաբերականության տեսության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Կովարիանտ ածանցում: Թեմա 3` Շարժումը գրավիտացիոն դաշտում:
Թեմա 4` Կորության թենզոր: Թեմա 5` Էյնշտեյնի հավասարումները: Թեմա 6`
Կենտրոնահամաչափ և առանցքահամաչափ գրավիտացիոն դաշտ, կոլապսի
խնդիրը: Թեմա 7` Գրավիտացիոն ալիքներ, գրավիտացիոն ալիքների ճառագայթումը: Թեմա 8` Ռելյատիվիստիկ կոսմոլոգիա, Ֆրիդմանի մոդելները, կարմիր
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շեղում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/B07. Դաշտի քվանտային տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին գիտելիքներ տալ քվանտային
դաշտերի և դրանց ուսումնասիրման տեսական մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դաշտերի քվանտացման եղանակների մասին,
2. կհասկանա վերանորմավորման մեթոդները,
3. կկարողանա կիրառել Ֆեյմանի դիագրամային տեխնիկան մասնիկների
ցրումը և ծնումը ուսումնասիրելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասական դաշտի տեսության տարրերը, Նյոթերի թեորեմը:
Թեմա 2` Ազատ դաշտերի քվանտացումը: Դիրակի դաշտը: Դիրակի պրոպագատորը: Թեմա 3` Փոխազդող դաշտերը և Ֆեյնմանի դիագրամները, մատրիցայի
էլեմենտների հաշվարկումը, Ֆեյնմանի կանոնները ֆերմիոնների համար: Թեմա
4` Ֆունկցիոնալ ինտեգրալի մեթոդը: Թեմա 5` Ֆեյնմանի դիագրամների վերանորմավորման մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/B08. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր – 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` խորացնել ուսանողների գիտելիքները դասական էլեկտրադինամիկայի մասին: Դիտարկել ռելյատիվիստական լիցքերի բախումները, ստանալ փոխազդեցության ինվարիանտ կտրվածքի արտահայտությունը: Կամայական ֆիզիկական փակ համակարգի էներգիայի-իմպուլսի
թենզորի ստացումը: Մաքսվելի լարումների թենզորի միջոցով համակարգերի
միջև գործող ուժերի հաշվումը: Ճառագայթման ռեակցիայի ուժի ինվարիանտ
արտահայտության և ֆիզիկական մեխանիզմի բացահայտումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.

կիմանա դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական օրենքները,
կհասկանա դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական խնդիրները և
դրանց փորձարարական հիմնավորումները,
3. կկարողանա լուծել դասական էլեկտրադինամիկային վերաբերող ստանդարտ խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ցրման պրոցեսի էֆեկտիվ կտրվածքի ինվարիանտ սահմանումը: Թեմա 2` Կամայական ֆիզիկական փակ համակարգի էներգիայի-իմպուլսի թենզորը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզորը: Թեմա 4` Հեղուկ
դիէլեկտրիկում գործող ուժերի հաշվարկը : Թեմա 5` Լորենցի արգելակման ուժը
և իմպուլսի փոխանակումը լիցքավորված մասնիկի և էլեկտրամագնիսական
դաշտի միջև:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0402/B09. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 14 ժամ (16 ժամ դասախ., 40 ժամ գործնական)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` խորացնել ուսանողների գիտելիքները քվանտային ֆիզիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի դասընթացներից, ուսումնասիրել
քվանտային օբյեկտների ռելյատիվիստական շարժումը, ատոմների սպեկտրների նուրբ և գերնուրբ կառուցվածքները. ջրածնի ատոմի շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում: Երկատոմանի մոլեկուլներ, ոչ իդեալական համակարգերի վիճակագրական տեսությունը, I և II կարգերի փուլային անցումներին
վերաբերող որոշ խնդիրներ և ֆլուկտուացիաների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվանտային ռելյատիվիստական տեսության հիմունքները և
վիճակագրական ֆիզիկայի արդի խնդիրների լուծումը,
2. կհասկանա քվանտային և վիճակագրական բարդ համակարգերին
վերաբերվող ժամանակակից հարցերը,
3. կկարողանա լուծել քվանտային և վիճակագրական բարդ
համակարգերին վերաբերվող խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիրակի հավասարում: Թեմա 2` Էլեկտրոնի ռելյատիվիս-տական շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Ջրածնանման ատոմի ռելյատիվիստական տեսությունը: Թեմա 3` Կես սպին ունեցող երկու և երեք մասնիկներից բաղկացած համակարգերի սպինային ֆունկցիաները: Թենզորական
ուժեր: Դեյտրոնը թենզորական փոխազդեցությամբ: Դեյտրոնի էլեկտրական և
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մագնիսական դիպոլային և քվադրուպոլային մոմենտները: Թեմա 4` Ադիաբատիկ մոտավորություն: Ջրածնի մոլեկուլ: Երկատոմային մոլեկուլի տատանողական և պտտողական շարժումները: Վան-դեր-Վաալսի ուժեր: Մորսի-Կրատերի պոտենցիալ: Թեմա 5` Ոչ իդեալական համակաչգերի տեսություն: Դիսկրետ համակարգերի վիճակագրական տեսության ներածություն (մոտ և հեռավոր
կարգերի գաղափարը, Բրեգ-Վիլյամսի մոտավորությունը, Բոգոլյուբովի վարիացիոն սկզբունքը): Թեմա 6` I և II կարգի փուլային անցումներ: II կարգի փուլային անցումներ Լանդաուի տեսությամբ: Վիճակի փոփոխությունը ժամանակի
ընթացքում: Թեմա 7` Կանոնական անսամբլների համարժեքությունը և ֆլուկտուացիաները: Հավասարակշիռ ճառագայթման ֆլուկտուացիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
[

0402/B10. Խմբերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ` ուսանողներին գիտելիքներ տալ խմբերի և
իրենց ներկայացումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խմբերի տարբեր տեսակները և իրենց հատկությունները,
ինչպես նաև խմբերի ներկայացումները,
2. կհասկանա Լիի խմբերը, Լիի հանրահաշիվները, իրենց հատկությունները և դասակարգումը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել ֆիզիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Խմբերի սահմանումը, դրանց իրականացումները և ներկայացումները. ենթախմբերը, ինվարիանտ ենթախմբերը և ֆակտոր-խմբերը: Թեմա
2` Շուրի լեմա: Բնութագրի սահմանումը և դրա հատկությունները: Թեմա 3`
Բնութագրերի օրտոգոնալությունը վերջավոր խմբերի համար: Թեմա 4` Անընդհատ (Լիի) խմբերը և Լիի հանրահաշիվները, դրանց տարբեր օրինակները,
նիլպոտենտ, լուծվող և պարզ Լիի հանրահաշիվները: Թեմա 5` Կարթան-Վեյլի
բազիսը կամայական Լիի հանրահաշվի համար, Կարթանի մատրիցը, Դինկինի
սխեմաները, Լիի հանրահաշիվների դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B08. Ֆունկցիոնալ անալիզ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆունկցիոնալ տարբեր տարածություններին և դրանցում զուգամիտության տարբեր տեսակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
p

կիմանա C և L տարածություններում տարբեր համակարգերով շարքերի զուգամիտությանը վերաբերող հիմնական հարցադրումների պատասխանները,
2. կհասկանա վերը նշված տարածություններում զուգամիտության տեսակների կապերը, նրանց տարբերություններն ու նմանությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Չափելի բազմություններ: Նրանց տարատեսակները և հատ-կությունները: Թեմա 2՝ Չափելի ֆունկցիաներ: Նրանց հատկությունները: Համարյա
ամենուրեք զուգամիտություն: Թեմա 3՝ Ըստ չափի զուգամիտություն: Համեմատումը համարյա ամենուրեք զուգամիտության հետ: Թեմա 4՝ Լեբեգի ինտեգրալ:
1.

p

Համեմատումը Ռիմանի ինտեգրալի հետ: Թեմա 5՝ L տարածություններ: Նրան
ցում զուգամիտության տեսակները և նրանց համեմատությունները: Թեմա 6՝
Բազիսներ ֆունկցիոնալ տարբեր տարածություններում: Նրանց հատկությունները: Դասական համակարգերով մոտարկումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/B09. Հատուկ ֆունկցիաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հատուկ ֆունկցիաների որոշ
դասերին, նրանց հատկություններին, ասիմպտոտական վարքին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հատուկ ֆունկցիաների Լապլասի տեսության նրբությունները, հատուկ ֆունկցիաների հետազոտման հիմնական մեթոդները,
2. կհասկանա հատուկ ֆունկցիաների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինտեգրալների և շարքերի պարզագույն ասիմպտոտական գընահատականներ: Թեմա 2՝ Հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներ: Թեմա 3՝ ՀՖի վերլուծումը ասիմպտոտական շարքերի: Թեմա 4՝ ՀՖ-ի հետազոտման Լապլասի մեթոդը: Թեմա 5՝ Ստացիոնար ֆազայի մեթոդը և ստացիոնար կետի
ներդրումը:Թեմա 6՝ Թամբակետի, ամենաարագ վայրէջքի մեթոդը: Թեմա 7՝
Մաքդոնալդի, Բեսսելի, Հանկելի, Էյրիի ֆունկցիաների հետազոտումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/B10. Թվային մեթոդները ֆիզիկայում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել գծային հանրահաշվական հավասարումների, դիֆերենցիալ հավասարումների, ոչ գծային հավասարումների
լուծման մոտավոր մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գծային հանրահաշվական հավասարումների, դիֆերենցիալ
հավասարումների, ոչ գծային հավասարումների լուծման մոտավոր
մեթոդները,
2. կհասկանա այդ մեթոդների կիրառական նշանակությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ինտերպոլացիայի խնդիր: Թեմա 2՝ Գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 3՝ Թվային ինտեգրում: Թեմա 4՝ Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 5՝
Ոչ գծային հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0409/B11. Ինտեգրալ ձևափոխություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (20 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Ֆուրիեի և Լապլասի ինտեգրալ
ձևափոխություններին ու նրանց կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ֆուրիեի և Լապլասի ինտեգրալ ձևափոխություններն ու նրանց
կիրառությունները,
2. կհասկանա այդ ձևափոխությունների նշանակությունը մաթեմատիկայի
և ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆուրիեի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխություններ: Թեմա 2՝
Լապլասի ուղիղ և հակադարձ ձևափոխություններ: Թեմա 3՝ Լապլասի ձևափոխության հիմնական հատկությունները: Թեմա 4՝ Լապլասի ձևափոխության կիրառությունները դիֆերենցիալ ու ինտեգրալ հավասարումներում և ֆունկցիաների ասիմպտոտիկ վարքը պարզելու հարցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
«Մոլեկուլային ֆիզիկա և կենսաֆիզիկա» մասնագիտացում
0407/B02. Մոլեկուլի կառուցվածքը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին քիմիական կապի
տեսակներին, ցածրամոլեկուլային մոլեկուլների և բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքին և հատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Մենդելեևի պարբերական համակարգը, քիմիական կապի
տեսակները և հատկությունները ցածրամոլեկուլային միացություննե-
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րում, բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքը և յուրահատկությունները,
2. կհասկանա կապը ցածրամոլեկուլային և բարձրամոլեկուլային մոլեկուլների կառուցվածքի և հատկությունների միջև,
3. կկարողանա որոշել քիմիական կապի պարամետրերը կամայական
մոլեկուլում, մեկնաբանել բարձրամոլեկուլային միացությունների կառուցվածքը և յուրահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մենդելեևի պարբերական համակարգը: Թեմա 2` Վալենտականության տեսությունը, քիմիական կապի տեսակները: Թեմա 3` Իոնական
կապի տեսություն: Թեմա 4` Կովալենտ կապի տեսություն: Թեմա 5` Հիբրիդիզացիա: Թեմա 6` Մոլեկուլների տարածական կառուցվածքը: Թեմա 7` Իզոմերիա: Թեմա 8` Միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ: Թեմա 9` Մոլեկուլների
ֆիզիկական հատկությունները: Թեմա 10` Մոլեկուլների սիմետրիան: Թեմա 11`
Ընդհանուր պատկերացումներ մակրոմոլեկուլների վերաբերյալ: Թեմա12` Կենսապոլիմերներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/B03. Կենսաֆիզիկայի ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական
մակրոմոլեկուլների (ԴՆԹ, ՌՆԹ, սպիտակուց) կառուցվածքի և բջջում նրանց
ֆունկցիաների (տրանսկրիպցիա, ռեպլիկացիա, տրանսլյացիա) մոլեկուլային
մեխանիզմների հետ, ինչպես նաև գենետիկական կոդի հատկություններին և
մուտացիաների առաջացման օրինաչափություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների` ԴՆԹ, ՌՆԹ և սպիտակուցների կառուցվածքը և նրանց ֆունկցիաները,
2. կհասկանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների ֆունկցիաների մոլեկուլային մեխանիզմները բջջում,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների բացատրության համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը: Թեմա 2` Սպիտակուցների
կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 3` Գենոմի կառուցվածքը: Գենետիկական
կոդ: Թեմա 4` Տրանսկրիպցիա և հակադարձ տրանսկրիպցիա: Թեմա 5` Ռեպլիկացիա: Թեմա 6` Սպիտակուցների կենսասինթեզ: Թեմա 7` Մուտացիաներ:
Թեմա 8` Կանցերոգենեզի մոլեկուլային հիմունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/B05. Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (48 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սինթետիկ և կենսաբանական պոլիմերների կառուցվածքին, նրանց կոմֆորմացիոն վիճակներին,
մակրոմոլեկուլային շղթայի մոդելներին (ազատ համակցված շղթա, պերսիստենտ շղթա), կոնֆորմացիոն անալիզին, միջմոլեկուլային և ներմոլեկուային
փոխազդեցություններին, մակրոմոլեկուլային կծիկի չափերին, բաշխման ֆունկցիային:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջմոլեկուլային փոխազդեցության պոտենցիալի հասկացությունը, կոնֆորմացիոն անալիզի սկզբունքների, մակրոմոլեկուլային կծիկի չափերի, մեկուսացված կծիկի թերմոդինամիկայի խնդիրներում մատրիցային մոտեցումը, շղթայի կոշտության, մակրոմոլեկուլների համար
բաշխման ֆունկցիաների, լուծույթի ռեժիմների և Ֆլորիի կետի մասին,
2. կհասկանա մակրոմոլեկուլային կծիկի հիմնական հատկությունները,
պարույրային վիճակի կառուցվածքը, լուծույթի ռեժիմների միջև տարբերությունը, Ֆլորիի տեսության հիմքը, կենսաբանական մակրոմոլեկուլների ֆունկցիաների մոլեկուլային մեխանիզմները բջջում,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները այն խնդիրներում,
որոնք կապված են մակրոմոլեկուլի վիճակագրական գումարի մատրիցային մեթոդով հաշվարկի, կծիկի չափերի հաշվարկի և լուծույթի որակից կախված մակրոմոլեկուլի վարքի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը: Թեմա 2` Մակրոմոլեկուլային անսամբլի կառուցվածքը: Թեմա 3` Իդեալական պոլիմերային շղթա: Թեմա
4` Էլաստիկության ֆիզիկա: Թեմա 5` Մակրոմոլեկուլը լուծույթում: Թեմա 6`
Կենսապոլիմերներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/B04. Մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակների ֆիզիկայի հիմնական հասկացություններին և մոդելներին, սինթետիկ և կենսաբանական պոլիմերների հատկությունները ուսումնասիրելիս նրանց կիրառությանը, ինչպես նաև հետևյալ բնագավառում արդի հետազոտությունների հիմնական ուղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոնդենսացված վիճակում մակրոմոլեկուլների վարքի
հիմական սկզբունքները,
2. կհասկանա մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակների նկարագրման մեթոդները և մոտեցումները,
3. կկարողանա հաշվարկել պոլիմերների ջերմադինամիկ բնութագրերը
կոնդենսացված, նոսր և կիսանոսր լուծույթներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջին դաշտի մոտարկում։ Ֆլորիի բանաձևը կամայական
չափողականությամբ տարածությունում: Թեմա 2` Ազատ էներգիայի ֆունկցիոնալ։ Ծավալային փոխազդեցությամբ Գաուսյան շղթա։ Անցման օպերատոր և
նրա սպեկտրը: Թեմա 3` Լիվշիցի բանաձևը իդեալական պոլիմերային շղթայի
էնտրոպիայի համար: Թեմա 4` Ինքնահամաձայնեցված դաշտի մեթոդը և ծավալային մոտավորությունը պոլիմերային գլոբուլայի համար: Մակերևույթային շերտի ներդրումը։ Թեմա 5` Պոլիմերային լուծույթի ռեժիմները: Կառուցվածքային
ստատիկ ֆակտոր։ Օսմոտիկ ճնշման փոփոխությունը ԻԴՄ-ով։ Կիսանոսր
լուծույթ և երկրորդ կարգի փուլային անցումներ։ Թեմա 6` Սպիտակուցի երրորդական կառուցվածքի դարսվածք (ֆոլդինգ): Լիվինտայի պարադոքս։ Անֆինսենի
փորձ։ Սպիտակուցի ֆոլդինգի տեսական մոդելներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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0407/B05. Սպիտակուցի և ՆԹ ֆիզիկայի ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
VI կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական
մակրոմոլեկուլների (ԴՆԹ, ՌՆԹ, սպիտակուց) կառուցվածքային առանձնահատկություններին, ինչպես նաև նրանց հիմքում ընկած ֆիզիկական սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների` ԴՆԹ, ՌՆԹ և սպիտակուցների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքների հիմքում ընկած ֆիզիկական սկզբունքները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ամինաթթուներ: Նրանց դասակարգումը: Թեմա 2` Սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքը: Պեպտիդային կապ: Թեմա 3`կոնֆորմացիոն էներգետիկ քարտեզներ: Թեմա 4` Ջրի կառուցվածքը: Թեմա 5`
Տարրական փոխազդեցությունները կենսապոլիմերներում: Թեմա 6` Պոլիպեպտիդային շղթայի երկրորդային կառուցվածքը. 3/10-, - և -պարույրներ,  և
 -կառուցվածքներ: Թեմա 7` Սպիտակուցների տարածական /երրորդային և
չորորդային/ կառուցվածքը: Թեմա 8` Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը առարնայինից մինչև քրոմոսոմ: Թեմա 9` ԴՆԹ-ի կրկնակի պարույրի ձևերը: Թեմա
10` Պարույր-կծիկ անցումները ԴՆԹ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/B08. Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ., 16 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին փորձարարության հմտություններին և մակրոմոլեկուլների լուծույթների հետազոտման
մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մակրոմոլեկուլների ստացման և հատկությունների կարգավորման, ինչպես նաև մոլեկուլային բնութագրերի որոշման մեթոդները,
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2.

կհասկանա կապը մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի և հատկությունների միջև, ինչպես նաև պոլիմերների հետազոտման նրբությունները,
3. կկարողանա որոշել պոլիմերների մոլեկուլային բնութագրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քիմիական ռեակցիաների կինետիկա: Թեմա 2` Բարձրամոլեկուլային միացությունների ստացումը: Թեմա 3` Ռադիկալային պոլիմերման
արագության և պոլիմերների մոլեկուլային բնութագրերի կարգավորումը: Թեմա
4` Սոպոլիմերներ: Թեմա 5` Մակրոմոլեկուլների շղթայական կառուցվածքով
պայմանավորված կարևորագույն հատկությունները: Թեմա 6` Լաբորատոր
տեխնիկա և փորձարարության հիմունքներ: Թեմա 7` Պոլիմերի սինթեզ և վերամշակում: Թեմա 8` Պոլիմերային նմուշի ֆրակցիոնացում: Թեմա 9` Պղտորաչափություն: Թեմա 10` Պոլիմերների հետազոտման հիդրոդինամիկական եղանակ:
Թեմա 11` Պոլիմերների հետազոտման լուսացրման եղանակ: Թեմա 12` Կարված պոլիմերների հետազոտում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/B09. Մակրամոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ-2 ( 2 կրեդիտ )

Շաբաթական 8 ժամ (10 ժամ դասախոս. և 10 ժամ լաբորատոր)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների հետազոտման որոշ սպեկտրալ (ուլտրամանուշակագույն սպեկտրոֆոտոմետրիա) և ջերմադինամիկ (կալորիմետրիա) մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուլտրամանուշակագույն սպեկտրոֆոտոմետրիայի և կալորիմետրի աշխատանքի սկզբունքները ,
2. կհասկանա սպեկտրոֆոտոմետրիկ և կալորիմետրիկ ուսումնասիրությունների նշանակությունը նյութի կառուցվածքի ուսումնասիրության
համար,
3. կկարողանա աշխատել այդ մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոլեկուլային սպեկտրի տեսության հիմունքները: Ուլտրամա-նուշակագույն սպեկտրոֆոտոմետրիա: Թեմա 2` Տեսանելի և ուլտրամանուշակագույն
տիրույթում աշխատող սպեկտրոֆոտոմետրերի աշխատանքի սկզբունքը և
առանձնահատկությունները, փորձնական տվյալների և կառուցվածքի կապը:
Թեմա 3` Ջերմադինամիկ հետազոտությունների էությունը, փորձնական տվյալների և կառուցվածքի կապը: Թեմա 4` Իզոթերմ և դինամիկ կալորիմետրիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/B10. Թաղանթների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 14 ժամ (56 ժամ դասախոսություն)
VIII կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական
թաղանթների կառուցվածքին և նրանց գործունեության ֆիզիկական մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքը և նրանց
ֆունկցիաները,
2. կհասկանա նրանց գործունեության ֆիզիկական մեխանիզմները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները թաղանթների հատկությունների բացատրության համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թաղանթների կառուցվածքը: Թեմա 2` Կենսաբանական թաղանթների մոդելները: Թեմա 3` Թաղանթների կայունությունը: Թեմա 4`Թաղանթ-էլեկտրոլիտային լուծույթ բաժանման սահմանը: Թեմա 5` Փոխադրումը
թաղանթների միջով: Թեմա 6` Նյարդային իմպուլս: Թեմա 7` Փոխադրումը
իոնային անցուղիներով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
0407/B11. Դիէլեկտրական սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (10 ժամ դասախ. և 10 ժամ լաբորատոր աշխատանք)
VII կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին դիէլեկտրիկ բևեռացման տեսության հետ ստատիկ էլեկտրական դաշտւմ, հեղուկ դիէլեկտրիկների ռելաքսացիոն հատկությունների հետ, ինչպես նաև դիէլեկտրիկական կորուստների չափման մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է
1. իմանա ինչպիսին են լինում դիէլեկտրիկները, բևեռացման և
ռելաքտեսակների տեսակները, ինչպես նաև դիէլեկտրիկական
կորուստների չափումը,
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2.

հասկանա այն ֆիզիկական մեխանիզմները, որոնք ընկած են զանազան
տիպի դիէլեկտրիկների բևեռացման և ռելաքսացիայի երևույթների
հիմքում,
3. կարողանա
հաջողությամբ
կիրառել
ստացած
գիտելիքները
դիէլեկտրիկական հեղուկների կառուցվածքի մեկնաբանման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բևեռային և ոչ բևեռային դիէլեկտրիկների բևեռացումը: Թեմա 2.
Դիէլեկտրիկական թափանցելիություն և զգայնություն: Թեմա 3. Մոլեկուլների
բևեռացվելիության և դիպոլային մոմենտների փորձրարական որոշումը: Թեմա
4.Դիպոլային ռելաքսացիա: Թեմա
5. Կապը հեղուկի դիէլեկտրիկական
ռելաքսացիայի,
մածուցիկության
և
կառուցվածքի
միջև:
Թեմա 6.
Դիէլեկտրիկական կորուստների չափման եղանակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր:Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր: Գնահատման քայլը 0,5 է:
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6.

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

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

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

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

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Ֆիզիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում «Ֆիզիկա» մասնագիտության հետևյալ ծրագրերով.
1. «Օպտիկա»,
2. «Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա»,
3. «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա»,
4. «Պինդ մարմնի ֆիզիկա»,
5. «Տեսական ֆիզիկա»,
6. «Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա»,
7. «Աստղաֆիզիկա»,
8. «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ, գծային և ոչ գծային մոտարկումներ»,
9. «Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա»:

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ
Ընդհանուր կրթամաս

0
6

1
2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

48

8-16

Կամընտրական դասընթացներ

18

6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Կիսամյակ
Ուսումնական կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

12
18
3
3

4
3
1
1

12

1

120

27-35

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

30

30

30

30

120
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Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ

1602/M01

Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն լեզու

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամյակ

Գնահատմանձևը

0

64

I

Ստուգարք

15

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասիաշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում”և “Մասնագիտության արդիական խնդիրները”։ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև
ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։
Թվանիշ
0404/M21
0407/M16
0405/M18
0402/M01
0406/M22
0404/M22
0407/M17
0405/M19
0402/M02
0406/M23
0410/M01

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

3

0/32/0

I

Քննություն

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

I

Քննություն

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասնընդգրկում է 8-ից մինչև 16` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք մշակվում են` հաշվիառնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։
1. Մագիստրոսական ծրագիր`§Օպտիկա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0404/M01

Ոչ գծային օպտիկա

6

32/0/32

I

քննություն

0404/M02

Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա

6

32/16/16

I

քննություն

3

32/0/0

I

քննություն

6

48/16/0

I

քննություն

3

16/16/0

II

քննություն

0404/M03
0404/M04
0404/M05

Հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկա
Օպտիկական սոլիտոններ
ու սիմիլարիտոններ
Գերկարճ լազերային իմ-
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0404/M06
0404/M07

0404/M08

0404/M09

0404/M10

պուլսների օպտիկա և ոչստացիոնար պրոցեսներ
Հեղուկ բյուրեղների ոչգծային օպտիկա
Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ
Ֆեմտովայրկյանային լազերային ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդները
Լույսի փոխազդեցությունը
տարրական գրգռումների
հետ
Հեղուկ բյուրեղային սարքերի ու դիսփլեյների օպտիկա

6

64/0/0

II

քննություն

6

32/0/32

II

քննություն

6

32/0/32

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

2.Մագիստրոսական ծրագիր`§Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա¦
Թվանիշ
0407/M01
0407/M02
0407/M03
0407/M04
0407/M05

0407/M06

0407/M07
0407/M08
0407/M09
0407/M10

Մոդուլ-դասընթաց

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատման
դիտ
ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ձևը

Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա
Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա
Մակրոմոլեկուլները լուծույթ
ներում
ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսները
Անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկա
Կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական մոդելները
Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդները
Մոլեկուլային սպեկտրոսկո
պիա
Սպիտակուցների գլոբուլային վիճակի տեսությունը
Լիգանդների ադսորբցիան
ԴՆԹ-ի վրա

6

32/0/32

1

քննություն

6

64/0/0

1

քննություն

6

32/0/32

1

քննություն

3

32/0/0

1

քննություն

6

64/0/0

2

քննություն

3

32/0/0

2

քննություն

6

32/0/32

2

քննություն

6

64/0/0

3

քննություն

3

32/0/0

3

քննություն

3

32/0/0

3

քննություն

3.Մագիստրոսական ծրագիր`§Պինդ մարմնի ֆիզիկա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0405/M01

Բյուրեղաֆիզիկա
Ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկա
Մետաղների ֆիզիկա

0405/M02
0405/M03

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

16/0/16

I

քննություն

6

32/0/32

I

քննություն

3

16/0/16

I

քննություն
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0405/M04

Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն

6

32/32/0

I

քննություն

0405/M05

Ռենտգենյան
կառուցվածքային և սպեկտրային
վերլուծություն

6

32/0/32

III

քննություն

0405/M06

Կինետիկ
երևույթները
պինդ մարմիններում

6

32/32/0

II

քննություն

0405/M07

Էլեկտրոնային նանոհամակարգերի ֆիզիկա

6

32/32/0

III

քննություն

Օպտիկական երևույթները պինդ մարմիններում
Իրական բյուրեղների ֆիզիկա
Տարրական գրգռումները
կոնդենսացված միջավայրերում
Մագնիսականության
քվանտային տեսություն

3

16/0/16

I

քննություն

3

32/0/0

I

քննություն

3

16/16/0

II

քննություն

3

32/0/0

II

քննություն

0405/M08
0405/M09

0405/M10

0405/M11

4.Մագիստրոսական ծրագիր`§Տեսական ֆիզիկա¦
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

0402/M09 Փուլային անցումներ

3

32/0/0

III

Քննություն

0402/M10 Թույլ փոխազդեցություններ

3

32/0/0

II

Քննություն

Գրավիտացիայի տեսութ0402/M11 յուններ և դրանց աստղաֆիզ. կիրառությունները

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0402/M01 Վաղ Տիեզերքի կոսմոլոգիա
0402/M02
0402/M03
0402/M04
0402/M05
0402/M06
0402/M07
0402/M08

Սինքրոտրոն ճռագայթման
տես. և փորձն. հիմունքներ
Տրամաչափական դաշտերի
տեսություն
Դինամիկական համակարգերի որակական անալիզ
Քվանտային էլեկտրադինամիկա
Ինֆորմատիկայի ֆիզիկական հիմունքներ
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր-1
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր-2

0402/M12 Ռեակտորների տեսություն
0402/M13 Ուժեղ փոխազդեցություն-
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

ները բարձր էներգիաների
տիրույթում

5.Մագիստրոսական ծրագիր`§Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա¦
Թվանիշ
0406/M01
0406/M02

0406/M03

0406/M04

0406/M05

0406/M06

0406/M07

0406/M08
0406/M09
0406/M10
0406/M11
0406/M12

0406/M13

0406/M14

0406/M15

Մոդուլ-դասընթաց

Քվանտային էլեկտրադինամիկա
Միջուկային ռեակտորների
մոդելավորում
Տարրական մասնիկների ոչ
արագացուցչային ֆիզիկա և
տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Միջուկային ռեակտորների
գազա-կինետիկ տեսություն
և հաշվարկային հիդրոդ-կա
Լիցքավորված փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային
տեխնիկա
Միջուկային ռեակտորների
դինամիկա և անվտանգություն
Գիտափորձի մեթոդիկա և
տվյալների մշակում
Էլեկտրոնների և ֆոտոնների
փոխազդեցությունը միջուկների հետ
Թույլ փոխազդեցություններ
Ռելյատիվիստիկ լիցքավորված մասնիկների ճառագայթում
Ուժեղ փոխազդեցություններ
Տարրական մասնիկների
ֆիզիկայի ժամանակակից
պրոբլեմները
Ռադիացիոն մեթոդները բըժշկության, կենսատեխնոլոգիաների և նանոտեխնոլոգիաների բնագավառում
Միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդների
հատուկ պրակտիկում
Մասնիկների և ճառագայթման փոխազդեցությունը
նյութի հետ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

16/0/16

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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Գնահատման ձևը

6. Մագիստրոսական ծրագիր`§Աստղաֆիզիկա¦
Թվանիշ
0401/M01

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

32/0/32

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

Ընդհանուր աստղաֆիզիկա

0401/M06

Տեսական աստղաֆիզիկա
(մթնոլորտների ֆիզիկա)
Բարձր էներգիաների աստղագիտություն
Աստղագ. ժամ.լուս. սարքեր
Արտամթնոլորտային աստղագիտություն
Դիտողական նյութի մշակում

3

8/0/24

I

Քննություն

0401/M07

Ռադիոաստղագիտություն

3

32/0/0

Քննություն

0401/M08

6

48/0/16

0401/M10

Արտագ. աստղագիտություն
Տեսական աստղաֆիզիկա
(միգամածություն. ֆիզիկա)
Աստղագիտության պատմ.

II
II

0401/M11
0401/M12
0401/M13

0401/M02
0401/M03
0401/M04
0401/M05

0401/M09

0401/M14

Քննություն

II

3

32/0/0

3

32/0/0

II

Քննություն

Անկայուն և փոփոխ. աստղ.

3

32/0/0

3

32/0/0

III
III

Քննություն

Միջաստղային միջավայր
Տիեզ. մեծամ. կառուցվածք

3

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

Անկ. ոչ ստացիոն. երև. տիեզ.

3

Քննություն

Քննություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
1. Մագիստրոսական ծրագիր`§Օպտիկա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0404/M21 Նանոօպտիկայի հիմունքներ
0404/M22 Էլեկտրոնիկան օպտիկայում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3
3

32/0/0
32/0/0

II
II

քննություն
քննություն
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0404/M23
0404/M24
0404/M25
0404/M26
0404/M27

Կիրառական լազերային ֆիզիկա
Ոչ գծային մանրաթելային
օպտիկա
Համակարգչային տեխնոլոգիաները լուսատեխնիկայում
Ոչ գծային սպեկտրոսկոպիա
Պարբերական միջավայրերի
օպտիկա

3

32/0/0

II

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`§Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա¦
Թվանիշ
0407/M11

0407/M12

0407/M13

0407/M14
0407/M15

0407/M16

Մոդուլ-դասընթաց
Ճառագայթման ազդեցությունը կենսապոլիմերների
վրա
Կենսապոլիմերների
հաջորդականության
որոշումը
Կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորումը
Կոնֆորմացիոն անցումների
սպեկտրոսկոպիա
Պարույր-կծիկ անցումները
կենսապոլիմերներում
Կենսապոլիմերների
հիդրատացիան

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

քննություն

3

32/0/0

II

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3

32/0/0

III

քննություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`§Պինդ մարմնի ֆիզիկա¦
Թվանիշ

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ
Պինդ մարմնի ռենտգենյան
0405/M13
արատադիտում
Խմբերի տեսության կիրա0405/M14 ռումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում
Սպինտրոնիկայի հիմունք0405/M15
ները
0405/M12

Համակարգչային մեթոդները
կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկայում
0405/M17 Ռենտգենյան ճառագայթնե0405/M16

Լսարանային Կիսամժամ (դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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րի դինամիկ ցրման տեսություն
4. Մագիստրոսական ծրագիր`§Տեսական ֆիզիկա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0402/M14

Լարերի և բրանների տեսություն

3

32/0/0

II

Քննություն

0402/M15

Քվանտային ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաներ

3

32/0/0

III

Քննություն

0402/M16

Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա

3

32/0/0

III

Քննություն

0402/M17

Գերհաղորդական.և գերհոսելիություն

3

32/0/0

III

Քննություն

0402/M18

Ռադիացիոն ֆիզ. տեսական և փորձ. հիմունքներ

3

32/0/0

III

Քննություն

0402/M19

Պլազմայի ֆիզիկա

3

32/0/0

III

Քննություն

5. Մագիստրոսական ծրագիր`§Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0406/M16

Կարևորագույն էլեկտրադինամիկական պրոցեսների ուսումնասիրություն

0406/M17

Խմբերի տեսության մեթոդները տարրական մասնիկների ֆիզիկայում

0406/M18

Միջուկի մոդելներ և իոնմիջուկային փոխազդեցունների ֆիզիկա

0406/M19

Միջուկային ռեակտորների
տեխնոլոգիա

0406/M20

Ժամանակակից միջուկային ռեակտորներ

0406/M21

Մոդելավորման ժամանակակից մեթոդներ և փնջերի
ախտորոշում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

3

7. Մագիստրոսական ծրագիր`§Աստղաֆիզիկա¦
6

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Նեյտրոնային աստղեր

3

32/0/0

II

Քննություն

Գամմա,ռենտ.ինֆր.աստղ.

3

32/0/0

II

Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0410/M15
04010/M16
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0410/M17

Աստղ. ուղիղ.հակադ.խնդ.

3

32/0/0

III

Քննություն

0410/M18

Աստղադինամիկա

3

32/0/0

III

Քննություն

0410/M19

Տիեզ. գազադին,մագնիսահիդրոդինամիկա

3

32/0/0

0410/M20

Սխալների տես. հիմունքներ

3

32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախո-

սություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյայ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական սեմինարի
ընթացքումմագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններ։
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և
կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է
ուսումնառության II, III և IV կիսամյակներում`ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների
շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:

Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է IV կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է IV կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության
համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալ։
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է ֆիզիկայի ֆակուլտետում
իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն
հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ
տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական
ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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Լրացական դասընթացներ
1602/M01. Անգլերեն լեզու

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն (Academic
English), հումանիտար, սոց. գիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին` գիտական աշխարհի հետ
ազատ շփվելու համար:
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի գործընկերների հետ:
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում
պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտոժողովներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության
ուսուցում (Abstract writing): Թեմա 2՝ Միջազգային գիտաժողովների համար զեկուցում պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3` Գիտական բանավեճին
մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում (Scientific discussion):

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:

Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`§Օպտիկա¦
0404/M21. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակնէ Mathematica ծրագրային փաթեթի օրինակի
վրա մագիստրոսներին ծանոթացնել ծրագրավորման ժամանակակից եղանակներին և դրանց կիրառման հնարավորություններին մոդելավորման, մասնագիտական խնդիրների լուծման թվային և սիմվոլային մեթոդներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Mathematica ծրագրային փաթեթի առանձնահատկությունները,
թվային և սիմվոլային եղանակներով հաշվարկներ իրականացնել` հիմնականում լույսի արձակման, տարածման և նյութի հետ փոխազդեցության խնդիրներում;
2. կհասկանա մոդելավորման առանձնահատկությունները, երբ ֆիզիկական խնդիրները պատրաստվում են լուծման փաթեթի միջոցով;
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կկարողանա մասնագիտական խնդիրների համար կազմել ալգորիթմներ, իրականացնել ծրագրավորում, տվյակների ներկայացում երկչափ և
եռաչափ գրաֆիկների տեսքով:
Բովանդակությունը.

ՄԱՍ I. Թվային հաշվարկներ:
Թեմա 1`Հիմնական գործողություններ: Թեմա 2` Գումարների և ինտեգրալների հաշվարկներ: Թեմա 3`Զանգվածներ: Գործողություններ զանգվածների հետ: Թեմա 4`Հանրահաշվական հավասարումների թվային լուծում: Թեմա
5` Դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում: Թեմա 6` Ֆունկցիաների
մոտարկում: Ֆուրյե ձևափոխություն:

ՄԱՍ II. Սիմվոլայինհաշվարկներ:
Թեմա7`Հանրահաշվական արտահայտությունների ձևափոխումներ:
Թեմա 8` Սիմվոլային դիֆերենցում և ինտեգրում: Գումարներ և արտադրյալներ:
Հանրահաշվական հավասարումների սիմվոլային լուծում: Թեմա 9` Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծում: Շարքեր: Սահմաններ: Ինտեգրալ ձևափոխություններ: Ռեկուրենտ հավասարումներ: Հատուկ ֆունկցիաներ: Մաթեմատիկական ֆունկցիաների սահմանում:

ՄԱՍ III. Ծրագրավորում և գրաֆիկա:
Թեմա 10` Ղեկավարող կառուցվածքներ: Ցիկլեր: Կատարվող ֆունկցիաների սահմանում: Թեմա 11` Տվյալների գրաֆիկական ներկայացում: Երկչափ
գրաֆիկներ: Եռաչափ գրաֆիկների հիմնական տեսակները: Թեմա 12` Գրաֆիկների անիմացիա: Գրաֆիկներիարտահանումևներմուծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M22. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի ֆիզիկայի և
մասնավորապես լազերային ֆիզիկայի, հիմնական ձեռքբերումներին, հետազոտման ժամանկակից մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ֆիզիկայի զարգացման հիմնական ուղությունները,
2. կհասկանա լազերային ֆիզիկայի առաջնահերթություններն ու նրան
կիրառման հնարավորությունները ժամանակակից տեխնոլոգիաներում,
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կկարողանա կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները աշխատանքային
գործունեության ընթացքում
4. կկարողանա բացատրել ժամանակակից նանոհամակարգերի
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութը գերուժեղ էլեկտրամագնիսական դաշտում: Թեմա 2` Լազերները միջուկային ֆիզիկայում: Թեմա 3` Ֆոտոնային բյուրեղներ: Օպտիկական երևույթները ֆոտոնիկ բյուրեղում: Թեմա 4` Մետամատերիալներ:Թեմա
5`Ոչգծային ալիքներ: Թեմա 6` Քաոսային ոչգծային դինամիկա և սիներգետիկա:
Թեմա 7` Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից գերխնդիրները: Թեմա
8` Լազերային ճառագայթման անալոգիան փուլային անցումների հետ: Թեմա 9`
Սահմանային (կարճ) լուսային իմպուլսների փոխազդեցությունը միջավայրի
հետ: Թեմա 10` Բարակ թաղանթային լազերներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Մագիստրոսական ծրագիր`§Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա¦
0407/M16. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների
կարուցվածքի հետազոտմանհամակարգչային ծրագրեր հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մակրոմոլեկուլների կարուցվածքի հետազոտմանհամակարգչային ծրագրերը,
2. կհասկանա ծրագրերի յուրահատկությունները և կիրառության ոլորտը,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մակրոմոլեկուլների
ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ HiperChem: Թեմա 2՝ Maple: Թեմա 3՝ MatLab: Թեմա 4՝ Մեթոդներ
և ալգորիթմեր: Թեմա 5՝ Մոնթե-Կարլոյի մեթոդը: Թեմա 6` Լանժեվենյան դինամիկայի մեթոդը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման

– 165 –

վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M17. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ ծանոթացնել ուսանողներին կենսապոլիմերների և պոլիմերների ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ժամանակակից գիտության ձեռքբերումները տվյալ ասպարեզում,
2. կհասկանա տվյալ ուղղության զարգացման հետ կապված խնդիրները,
3. կկարողանա կողմնորոշվել մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի հետագա
զարգացման ուղղությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում: Թեմա 2՝ Սպիտակուցների ֆոլդինգը (կծկումը): Թեմա 3՝ Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների կատալիտիկ ակտիվությունը: Թեմա 4՝ ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Թեմա 5՝ Նախապես
տրված հատկություններով պոլիմերային նյութերի ստեղծումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3.Մագիստրոսական ծրագիր`§Պինդ մարմնի ֆիզիկա¦
0405/M18. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ` ուսանողին ծանոթացնել գիտական ինտերնետային ռեսուրսներից օգտվելու հնարավորություններին, թվային արդյունքների
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մշակման համակարգչային ծրագրերին, գիտական արդյունքների ձևակերպման
և ներկայացման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա համակարգչային տարբեր ծրագրերի կիրառման հնարավորությունները մասնագիտական հետազոտություններում,
2. կհասկանա “Matlab”, “Mathematica” և “Origin” ծրագրերի հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները,
3. կկարողանա օգտվել գիտական ինտերնետային ռեսուրսներից, կատարել
փորձարարական տվյալների և թվային հաշվարկների արդյունքների մշակում, ստացված արդյունքները ձևակերպել գիտական հոդվածի տեսքով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գիտական հոդվածների որոնում “Arxiv” համակարգում և
Հարվարդի համալսարանի տվյալների բազայում: Աշխատանքի որոնում “Tiptop”
համակարգի միջոցով: Գիտաժողովների և գիտական դպրոցների որոնման
համակարգեր: Թեմա 2՝ Գիտաուսումնական փորձերի նմանակումների ուսումնասիրություն “Phet Simulations” ծրագրի միջոցով: Թեմա 3՝ Ծանոթացում “Matlab” և “Mathematica” ծրագրերին: Սիմվոլային մաթեմատիկա և համակարգչային
վերլուծական հաշվարկներ: Թվային հաշվարկներ: Աշխատանք աղյուսակների և
մատրիցների հետ: Ծրագրավորման տարրերը “Mathematica” ծրագրում: Երկչափ
և եռաչափ գրաֆիկների կառուցում:Թեմա 4՝ Փորձարարական տվյալների և
թվային հաշվարկների արդյունքների մշակում և գրաֆիկական ներկայացում
“Origin” ծրագրի միջոցով:Թեմա 5՝ Գիտական հոդվածի կառուցվածքի որոշում:
Հոդվածների ձևակերպումը “MS Word” ծրագրի միջոցով: Թեմա 6՝ Հոդվածների
ձևակերպումը “LaTex” միջավայրում: Ծանոթացում “Miktex”, “Winedit” և
“Scientific Word” ծրագրերին: Թեմա 7՝ Գիտական արդյունքների ներկայացումը
“PowerPoint” ծրագրի միջոցով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննություն բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M19. «Պինդ մարմնի ֆիզիկա» մասնագիտացման արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի
նվաճումներին, զարգացման հիմնական ուղղություններին և ժամանակակից
միտումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պինդ մարմնի ֆիզիկայի զարգացման էտապները, ներկայումս
կատարվող հետազոտությունները, վերջին շրջանում կատարված
կարևոր հայտնագործությունները և դրանց կիրառությունները,
2. կհասկանա փորձարարական և տեսական հետազոտությունների կապի
կարևորությունը նանոհամակարգերի ֆիզիկայում և ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում,
3. կկարողանա բացատրել ժամանակակից նանոհամակարգերի ուսումնասիրման համար օգտագործվող սարքերի (ատոմաուժային մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ և այլն) գործողության
սկզբունքները, կողմնորոշվել ժամանակակից գիտական հետազոտությունների բնագավառում, և կատարել ինքնուրույն ծանոթացման ուսումնասիրություններ նշված բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի զարգացման հիմնական էտապների
ակնարկ: Թեմա 2՝ Նանոկառուցվածքների ստացման և հետազոտման մեթոդները: Մոլեկուլային փնջերի էպիտաքսիա (MBE): Մետաղօրգանական միացությունների գոլորշիների քիմիական նստեցման մեթոդ (MOCVD): Տեսածրող թունելային մանրազննում (STM): Ատոմաուժային մանրազննում (AFM): Թեմա 3`
Ֆուլերեններ: Ֆուլերենների կառուցվածքը: Պինդ ֆուլերենների էլեկտրական և
մեխանիկական հատկությունները: Ֆուլերենային նյութերի օպտիկական հատկությունները: Թեմա 4` Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Ածխածնային
նանոխողովակների տարատեսակները: ԱՆԽ-երի կառուցվածքը: Քիրալություն:
Միաշերտ ԱՆԽ-եր: Բազմաշերտ նանոխողովակների կառուցվածքը: ԱՆԽ-երի
էլեկտրական և մագնիսական հատկությունները: Նանոխողովակների էլեկտրոնային հատկությունները և քիրալությունը: Նանոխողովակների մեխանիկական
և առաձգական հատկությունները: Նյութեր և կոմպոզիտներ նանոխողովակների
հիման վրա: Նանոէլեկտրամեխանիկական համակարգեր (NEMS): Կիրառությունը էլեկտրոնիկայում: Տարբեր նյութերով լցոնված նանոխողովակների կիրառությունները:Թեմա 5` Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում:
Դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի կիրառությունները: Թեմա 6`
Գերհաղորդականություն: Գաղափար բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդականության մասին: Հոլի քվանտային երևույթը: Հոլի կոտորակային քվանտային
երևույթը: Հոլի երևույթի կիրառությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
4. Մագիստրոսական ծրագիր`§Տեսական ֆիզիկա¦
0402/M01. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտական հետազոտություններում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնա-

հատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացը նվիրված է հաշվարկային ալգորիթմերին, ծրագրերին, և
օպերացիոն համակարգերին, որոնք օգտագործվում են ֆիզիկական խմդիրները
հաշվարկելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա թվային մեթոդները, որոնք կիրառվում են ժամանակակից
ֆիզիկայում, մասնավորապես՝
մոլեկուլյար դինամիկայի, ՄոնթեԿարլոյի, վերանորմավորման խմբի մեթոդները:
2. Կհասկանա կիրառել վերոնշված մեթոդները մասնավոր խնդիրների
լուծման համար:
3. Կիմանա LINUX օպերացիոն համակարգի հիմնական հրամանները և
կկարողանա աշխատել այդ միջավայրում:
4. Կծանոթանա FORTRAN լեզվով հիմնական հաշվողական փաթեթներին
և կկարողանա կիրառել դրանց:
5. Կկարողանա կիրառել MATEMATICA ծրագիրը ֆիզիկական խնդիրների
լուծման համար:
6. Կծանոթանա զուգահեռ ծրագրավորման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ֆիզիկական խնդիրների լուծման տարբեր թվային մեթոդները: Թեմա 2. Մոլեկուլյար դինամիկայի մեթոդը միկրոկանոնիկ բաշխման համար: Վերլեթի ալգորիթմը: Թեմա 3. Մարկովի պրոցեսը (Մարկովի շղթան): Մոնթե-Կարլոյի մեթոդը և դրա կիրառումը վիճագրական ֆիզիկայում: Մետրոպոլիսի ալգորիթմը: Թեմա 4. Վերանորմավորման խմբի թվային մեթոդը: Թեմա 5. Թվային
հաշվարկները MATEMATICA ծրագրով: Թեմա 6. LINUX (UNIX) օպերացիոն
համակարքը: Ծրագրային փաթեթների տեղադրումը: Հաշվարկային փաթեթները
FORTRAN ծրագրավորման լեզվով: Թեմա 7. Զուգահեռ ծրագրա-վորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/ M02. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացը նվիրված է քվանտային տեսության որոշ արդիական
խնդիրների ուսումնասիրությանը, որոնք ընդգրկում են քվանտային խճճվածությունը, վերադրված վիճակների տեսությունը և կիրառությունները, ինչպես
նաև քվանտային սպինային և ֆերմիոնային համակարգերը ցանցերի վրա:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա քվանտային խճճվածության, վերադրված վիճակների տեսությունը և կիրառությունները:
2. Կհասկանա քվանտային խճճվածության դերը ժամանակակից ֆիզիկայում:
3. Կիմանա սպինային և ֆերմիոնային համակարգերի համիլտոնյանների
տեսքը տարբեր բյուրեղային ցանցերի համար:
4. Կկարողանա կիրառել Բյոթեյի անզացը ծշգրիտ լուծվող սպինային համակարգերը ուսումնասիրելու համար:
5. Կկարողանա լուծել քվանտային ֆիզիկայի արդի խնդիրներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Քվանտային վերադրված վիճակներ լազերային և ատոմների
ֆիզիկայում: Թեմա 2` Քվանտային խճճվածություն: Թեմա 3` Սպինային համակարգեր, Հեյզենբերգի մոդել: Թեմա 4` Ուժեղ կորելացված էլեկտրոնային, Հաբարդի մոդել: Թեմա 5` Հեյզենբերգի մոդելի լուծումը Բյոթեյի անզացի օգնությամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
5. Մագիստրոսական ծրագիր`§Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա¦
0406/M22.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
թյուններում (3 կրեդիտ)

միջուկային

հետազոտու-

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է տիրապետել C/C++ ծրագրավորման լեզվի
հիմնական տարրերին, իմանալ համակարգչում տվյալների ներկայացման հիմնական ճևերը, ծանոթանալ և կիրառել ծրագրավորման հիմնական ալգորիթմները, հատկապես թվային մեթոդները :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ծրագրավորել C/C++ ծրագրավորման լեզվով,
2. Կհասկանա ինչպես են ներկայացվում տվյալները համակարգչում, ինչպես մշակել ալգորիթմ տրված խնդիրը համակարգչով լուծելու համար:
3. Կկարողանա տրված խնդրի համար մշակել ծրագրավորման ալգորիթմը, որոշել համակարգչում տվյալների ներկայացման ձևը, C/C++
ծրագրավորման լեզվով կազմել , մութքագրել և աշխատացնել տվյալ
խնդիրը լուծող ծրագիրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն` համակարգիչներ և ծրագրավորման լեզուներ:
Թեմա 2՝ C/C++ ծրագրավորման լեզվի հիմնական տարրերը: Թեմա 3՝ Տվյալների
ներկայացումը C/C++ -ում: Թեմա 4՝ C/C++ -ի հիմնական թվաբանական գործողությունները և օպերատորները: Թեմա 5՝ C/C++-ի հիմնական տրամաբանական
գործողությունները և օպերատորները: Թեմա 6՝ C/C++-ի հիմնական համեմատության գործողությունները և օպերատորները: Թեմա 7՝ Մասիվներ: Թեմա 8՝
ցիկլի օպերատորներ: Թեմա 9՝ ստեկ, հերթ, ցուցակ: Թեմա 10՝ Ռեկուրսիա:
Թեմա 11՝ Ցուցիչներ: Թեմա 12՝ Կլաստեր: Թեմա 13՝ Կլաստերի կոնստրուկտորներ: Թեմա 14՝ Պոլիմորֆիզմ: Թեմա 15՝ ժառանգականություն: Թեմա 16՝
Շաբլոններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5
է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M23. Միջուկային ֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի, արագացուցչային ֆիզիկայի և տեխնիկայի, ինչպես նաև
ատոմային էներգետիկայի ժամանակակից խնդիրների և տենդենցների
զարգացման մասին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կծանոթանա միջուկային ֆիզիկայի և էներգետիկայի հիմնական հարցերի և խնդիրների հետ,
2. Կհասկանա տրված հարցերի արդիականությունը և հիմնական տենդենցների զարգացումը,
3. Կկարողանա արհեստավարժորեն կողմնորոշվել նոր խնդիրների
տրման և լուծման հարցում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գերբարձր էներգիայի արագացուցիչներ հինային հետազոտություններում: Թեմա 2՝ Մեծ Հադրոնային կոլայդեր: Թեմա 3՝ Ինտենսիվ ռենտգենյան ճառագայթման ժամանակակից աղբյուրները: Թեմա 4՝ Միջուկի ֆիզիկայի հետազոտման արագացուցիչներ: Թեմա 5՝ Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը: Թեմա 6՝ Ժամանակակից փորձարարական մեթոդների ամփոփում: Թեմա 7՝ Ժամանակակից ատոմային էլեկտրակայանների զարգացման
տենդենցները: Թեմա 8` ԻՏԵՌ նախագիծը և ջերմամիջուկային սինթեզը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
6. Մագիստրոսական ծրագիր`§Աստղաֆիզիկա¦
0409/M18. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ ծանոթացնել թվային հաշվի հրամաններին: Տալ
արտահայտության, ինտերպրետատորի գաղափարը: Բացարձակ և հարաբե-րական ճշտություն, ինտեգրալի հաշվման և արմատի որոշման թվային մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Լիսթ տիպի փոփոխականներ: Երկչափ, եռաչափ գրաֆիկների կառուցման օրինաչափությունները:
2. կհասկանա գրաֆիկների կառուցման օրինաչափությունները:
3. կկարողանա Կազմել ծրագրեր գրաֆիկների կառուցման համար:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Թվային հաշիվ: Թեմա 2՝ Բացարձակ և հարաբերական ճշտություն, ինտեգրալի հաշվման և արմատի որոշման թվային մեթոդները: Թեմա 3՝
Լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ: Թեմա 4՝ Երկչափ, եռաչափ գրաֆիկների
կառուցման օրինաչափությունները: Թեմա 5՝ Նեյրոնային ցանցի սահմանումը,
ուսուցումը: Թեմա 6՝ Ղեկավարվող, կիսատ ղեկավարվող և անկառավարելի
ուսուցման եղանակները: Թեմա 7՝Հոպֆի ալգորիթմը: Թեմա 8՝ Լիսթ տիպի
փոփոխականներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0409/M19. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել աստղաառաջացման տեսական և
դիտողական տվյալների հետ, աստղաքիմիայի և կենսաբանության տարրերի
հետ, ինչպես նաև թաքնված զանգվածի և էներգիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աստղաառաջացման առանձնահատկությունները գալակտիկաներում, բարդ միացությունների առաջացման կապը փոշու հետ,
վերջին տվյալները թաքնված զանգվածի և էներգիայի մասին:
2. կհասկանա. աստղային քամիների դերը,կյանքի առաջացման աստղագիտական տեսակետը:
3. կկարողանա լուծել միջաստղային գազադինամիկային առնչվող խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աստղաառաջացումը Գալակտիկայում: Թեմա 2՝ Արեգակնային
քամի: Թեմա 3՝ Աստղային քամիներ: Թեմա 4՝ Քամիների և միջավայրի փոխազդեցությունը: Թեմա 5` Աստղաքիմիայի տարրեր: Թեմա 6` Աստղակենսաբանության տարրեր: Թեմա 7՝ Թաքնված զանգված: Թեմա 8` Թաքնված էներգիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`§Օպտիկա¦
0404/M01. Ոչգծային օպտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լազերային լույսի և
տարբեր տիպի միջավայրերի փոխազդեցության ժամանակ դրսևորվող ոչգծային
օպտիկական երևույթներին և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի նվաճումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական ոչգծային օպտիկական երևույթները և նրանց
կիրառական ասպեկտները;
2. կկարողանա տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել
մոտավոր մեթոդների զինանոցը;
3. կկարողանալազերային լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական
մոդելների և վերլուծել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2՝ Ոչգծային օպտիկական բևեռացում:Թեմա 3՝ Էլեկտրադինամիկայի հավասարումները ոչգծային միջավայրում: Թեմա 4՝ Ըստ դաշտի քառակուսային երևույթներ: Թեմա 5՝ Ըստ դաշտի
խորանարդային երևույթներ: Թեմա 6՝ Օպտիկական անկայունությունները Կերրի ոչգծայնությամբ միջավայրում: Թեմա 7՝ Լույսի դինամիկ ինքնադիֆրակցիայի
երևույթը: Թեմա 8՝ Մակերևութային ոչգծային օպտիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M02. Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացինպատակնէուսանողներինծանոթացնելհեղուկբյուրեղներիֆիզ
իկայիհիմունքներին, կառուցվածքայինառանձնահատկություններին, դասակարգմանըևնկարագրմանհիմնականմեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կյուրացնի անիզոտրոպ հեղուկների նկարագրման հիմնական մեթոդները, հեղուկ բյուրեղների դասակարգումը և նրանց հիմնական ֆիզիկական հատկությունները;
2. կիմանա ինչպես են նկարագրվում անիզոտրոպ հեղուկները, դասակարգվում հեղուկ բյուրեղները, ինչով են այդ միջավայրերն առանձնահատուկ;
3. կկարողանա տարբերակել հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքները,
նրանց հատկությունները, կատարել պարզագույն հաշվարկներ հեղուկ
բյուրեղներում ընթացող միշարք երևույթների նկարագրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անիզոտրոպհեղուկներ: Հիմնական տեսակներն ու հատկությունները: Թեմա 2` Ստատիկ դաշտերով մակածված դեֆորմացիաներ: Թեմա 3`
Կողմնորոշումային-հիդրոդինամիկական անհավասարակշռություններ հեղուկ
բյուրեղներում: Թեմա 4` Լուսամակածված կողմնորոշումային փուլային անցումներ: Թեմա 5` Թերմոմեխանիկական երևույթներ հեղուկ բյուրեղներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M03. Հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անիզոտրոպ
հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկային, հեղուկ բյուրեղներում
հիդրոդինամիկ հոսքերի առանձնահատկություններին և նկարագրման հիմնական մեթոդներին:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կյուրացնի նեմատիկների դինամիկական հատկությունները, հեղուկ
բյուրեղներում կոնվեկտիվ շարժումների նկարագրման մեթոդները;
2. Կիմանա ինչպես են նկարագրվում պարզագույն հոսքերն ու կոնվեկտիվ
շարժումները հեղուկ բյուրեղներում;
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3.

Կկարողանա նկարագրել հիդրոդինամիկական հոսքերը հեղուկ բյուրեղներում, նրանց հատկությունները, կատարել պարզագույն հաշվարկներ
հեղուկ բյուրեղներում ընթացող մի շարքհ իդրոդինամիկական երևույթների նկարագրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նեմատիկների դինամիկական հատկությունները: Թեմա 2` Պահպանման օրենքներ հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 3` Կոնվեկտիվ շարժումներ
հեղուկ բյուրեղներում: Թեմա 4` Թերմոմեխանիկական երևույթներ հեղուկ բյուրեղներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M04. Օպտիկական սոլիտոններ ու սիմիլարիտոններ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից ոչ
գծային մանրաթելային օպտիկայում կարեւոր նշանակություն ձեռք բերած
սոլիտոնաձևավորման տիպի երևույթների, նրանց տեսական հիմունքների ու
փորձարարական մեթոդների ու կիրառությունների հետ: Դասընթացի առարկան
են օպտիկական սոլիտոններն ու սիմիլարիտոնները, նրանց տեսակները իրենց
առանձնահատկություններով, կարևորվում է հատկապես կիրառություների
քննարկումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա ժամանակակից մարաթելային օպտիկայի հիմունքներին և
ձեռք կբերի օպտիկական մանրաթելելերի հետ աշխատելու հմտություններ (ներառյալ անվտանգության մեթոդներին),
2. կտեղեկանա օպտիկական սոլիտոնների տեսակների մասին;
3. կհասկանա սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները;
4. գործնականում կծանոթանա սոլիտոնների և սիմիլարիտոնների կիրառություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օպտիկական մանրաթելերի բնութագրերը, կորուստներ, քրոմատիկ դիսպերսիան, ոչ գծային էֆեկտներ: Թեմա 2` Տեսության հիմունքները.
Լույսի տարածման հիմնական հավասարումը: Թեմա 3` Ոչգծային էֆեկտները,
բարձր կարգի ոչգծայնությունները, ոչ գծայնության արձաանքը: Թեմա 4` Դիս-
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պերսիոն էֆեկտներ. Խմբային արագությունների դիսպերսիան (II կարգ), Բարձր
կարգի դիսպերսիայի ազդեցությունը: Թեմա 5` Փուլագյին ինքնամոդուլացում
(ՓԻՄ), կրոսս-մոդուլացում, Փուլային շեղում, սպեկտրի հարստացում: Թեմա 6`
ՓԻՄ և խմբային արագությունների դիսպերսիայի համատեղ ազդեցությունը:
Թեմա 7` ՓԻՄ-ի կիրառությունները. իմպուլսի սեղմում, ոչ գծային օպտիկական
անջատիչներ, մոդերի սինքրոնիզացիայի ադդիտիվ ռեժիմը: Թեմա 8` Օպտիկական սոլիտոններ: Թեմա 8. Մոդուլյացիոն անկայունություն: Թեմա 9` Սոլիտոնների բնութագրերը: Թեմա 10` Մութ սոլիտոններ: Թեմա 11` Սոլիտոնների
փոխազդեցությունները: Թեմա 12` Սոլիտոնների կիրառությունները: Թեմա 13`
սոլիտոնային լազերներ: Թեմա 14` Սոլիտոնային անջատիչներ: Թեմա 15` Սոլիտոնները կապի համակարգում: Թեմա 16` Օպտիկական մանրաթելային իմպուլսի սեղմիչներ և սոլիտոնային սեղմիչներ: Թեմա 17` Ռամանյան սոլիտոններ: Թեմա 18` Սոլիտոնային լազեր: Թեմա 19` Սիմիլարիտոններ, գաուսյան
իմպուլսը դիսպերսիոն միջավայրում: Թեմա 20` Սպեկտրոնային իմպուլսի ձևավորումը դիսպերսիայի հեռու դաշտում: Թեմա 21` Պարաբոլիկ սիմիլարտոն: Թեմա 22` Ոչ գծային դիսպերսիոն սիմիլարտոն: Թեմա 23` Սիմիլարիտոնների կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M05. Գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկա և ոչ ստացիոնար պրոցեսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկայի և գերարագ ոչ ստացիոնար պրոցեսների հետ:
Սովորեցնել աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի
սկզբունքին;
2. կհասկանա գերարագ օպտիկական և լուսաալիքային կապի խնդիրների
համար պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդները;
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3.

Կտիրապետի օպտիկական ԱՄ–ՓՄ/ՓՄ-ԱՄ փոխարկումներին, սոլիտոնային երևույթներին. դրանց թվում՝ ինքնա- և խաչված - փուլային մոդուլյացիային (ԻՓՄ/ԽՓՄ), օպտիկական սոլիտոնների գեներացիային և փոխազդեցությանը, ժամանակային Քեռ-ֆոկուսացմանը. սպեկտրային սեղմմանը և ոչ գծային օպտիկական Ֆուրյե ձևափոխությանը (Ֆձ):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նանովայրկյանային ևպիկովայրկյանային իմպուլսների գեներացիայի մեթոդները: Թեմա 2` ԳԿԻ չափման մեթոդները: Թեմա 3` Լուսային իմպուլսների տարածումը գծային դիսպերսող միջավայրերում: Թեմա 4` Լուսային
իմպուլսների ինքնազդեցությունը ոչգծային դիսպերսող միջավայրերում: Թեմա
5` ԳԿԻ պարամետրական փոխազդեցություններ: Թեմա 6` Ֆեմտովայրկյանային
լազերային իմպուլսների ձևավորումը և չափման ժամանակակից մեթոդները:
Թեմա 7` Միջավայրը գերհզոր էլեկտրամագնիսական դաշտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M06. Հեղուկ բյուրեղների ոչգծային օպտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հեղուկ բյուրեղներում ընթացող ոչ գծային օպտիկական երևույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կյուրացնի հեղուկ բյուրեղի դիրեկտորի շարժման հավասարումները,
դիրեկտորի վերակողմնորոշման գրանցումը, Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղներում կողմնորոշումային ստիպողական ցրմանտեսությունը, հեղուկ
բյուրեղներում ստիպողական ցրման դիտումը: Ստատիկ ցանցերի դիտումը և քառալիք խառնումը;
2. Կիմանա ինչպես են նկարագրվում պարզագույն ոչ գծային օպտիկական
երևույթները հեղուկ բյուրեղներում;
3. Կկարողանա նկարագրել ոչ գծային օպտիկական երևույթները հեղուկ
բյուրեղներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղօպտիկական ոչգծայնությունը (ՈւՕՈԳ). Փորձ և պարզագույն գնահատականներ: Թեմա 2` Տեսության
նախնական հավասարումների ստացումը: Թեմա 3` Ուժեղ օպտիկական ոչգծայ-
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նության ուսումնասիրությունը հեղուկ բյուրեղական բջիջներում: Թեմա 4` Լուսամակածված Ֆրեդերիքսի անցում /ԼՖԱ/ /4: Թեմա 5` Ստիպողական ցրում և
ցանցային կողմնորոշումային ոչգծայնություն: Թեմա 6` Լույսի ազդեցությունը
հեղուկ բյուրեղի մակերևութային շերտի վրա: Թեմա 7` Կլանմամբ պայմանավորված ոչգծայնություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M07. Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օպտիկական
ալիքատարերի հիմնական տեսակներին, նրանցում լույսի տարածման առանձնահատկություններին և ալիքատարների կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Կյուրացնի տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական ալիքատարերում ճառագայթման տարածման սկզբունքները,
2. Կիմանա ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումները և ալիքատարների ժամանակակից կիրառությունները,
3. Կկարողանա տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել
ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օպտիկական ալիքատարների ճառագայթային վերլուծումը:
Թեմա 2` Թույլ ուղղորդող ալիքատարներ: Թեմա 3` ՈՒղղորդվող ճառագայթներ
մանրաթելային լուսատարներում: Թեմա 4` Օպտիկական ալիքատարների ալիքային վերլուծումը: Թեմա 5` ՈՒղղորդվող մոդեր: Թեմա 6` Կլանման և ուժեղացման էֆեկտներ: Թեմա 7` Ալիքատարներ, որոնց համար Մաքսվելի հավասարումներն ունեն ճշգրիտ լուծումներ: Թեմա 8` Պարաբոլիկ բաշխմամբ բեկման
ցուցչով երկչափ միջավայր: Թեմա 9` Իմպուլսների լայնեցում: Թեմա 10` Ալիքատարների հաշվարկման թվային մեթոդներ: Թեմա 11` Ֆոտոնային բյուրեղային
մանրաթելեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M08. Ֆեմտովայրկյանային
մեթոդները (6 կրեդիտ)

լազերային

ֆիզիկայի

փորձարարական

Շաբաթական 4 ժամ,III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել լազերային ֆիզիկայի
արդիական խնդիրներին և մեթոդներին, հզոր ֆեմտովայրկյանային լազերային
ճառագայթման բնութագրերի կառավարման ֆիզիկական սկզբունքներին,
ինչպես
նաև
գաղափար
տալ
ժամանակակից
տեխննոլոգիաների
բնագավառներում գերարագ օպտիկայի և ֆեմտովայրկյանային լազերային
ֆիզիկայի կարևոր դերի և կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից լազերային ֆիզիկայում կիրառվող գերկարճ
իմպուլսների գեներացման ինչպես նաև ձևավորման եղանակները,
2. կծանոթանա լազերային ճառագայթման կառավարման ֆիզիկական
սկզբունքներին, կհասկանա գերարագ լազերային ազդանշանի կառավարման
մեթոդները,
3. կտեղեկանա գերարագ լազերների կիրառությունների ոլորտում ներկայումս կիրառվող մեթոդներին և հմտություններին (ներառյալ անվտանգության
պահանջները),
4. կտիրապետի ֆեմտովայրկյանային լազերային ճառագայթման և
ազդանշանի կառավարման որոշակի եղանակների, կտեղեկանա ճառագայթման
կառավարուման ոչ գծային օպտիկական մեթոդներին ֆեմտովայրկյանային
ժամանակային տիրույթում,
5. գիտելիքներ կունենա ֆեմտովայրկյանային իմպուսների գրանցման
ժամանակակից եղանակների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակակից օպտիկան և լազերային ֆիզիկան: Թեմա 2`
Բաց ռեզոնատորներ, ռեզոնատորի մոդ, փնջի բաշխումը ռեզոնատորում,
գաուսյան փունջ, եռհայելի ռեզոնատորներ, V, Z սխեմաներ: Թեմա 3` Ներկանյութային լազերներ, ժամանակակից պինդմարմնային լազերներ: Թեմա 4` Բարորակության մոդուլացում և մոդերի սինքրոնացում: Թեմա 5` Իմպուլսների օպտիկական մանրաթելային սեղմման մեթոդը: Թեմա 6`Ֆեմտովայրկյանային իմպուլսների գեներացման ժամանակակից մեթոդները. KLM ռեժիմը: Թեմա 7` Լա-
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զերային ազդանշանի գրանցման և կառավարման մեթոդները: Թեմա 8`
Կորրելյացիոն մեթոդներ: Թեմա 9` Ֆեմտովայրկյանային իմպուլսների ձևավորումը օպտիկական մանրաթելերում: Թեմա 10` Դիֆրակցիոն ցանցերի (պրիզմաների) զույգը որպես ԴՀԳ: Թեմա 11` Ֆեմտովայրկյանային իմպուլսների ուժեղացումը: Թեմա 12` Ոչ գծային էֆեկտներ, ստիպողական Ռամանյան ցրում: Թեմա 13` Ֆեմտովայրկյանային լազերներ. Nd և Er-ային լազերներ. Մոդերի
սինքրոնացումը: Թեմա 14` Գերկարճ իմպուլսների լազերային մեթոդները: Թեմա 15` ՖՎ լազերային համակարգեր: Թեմա 16` Մոդերի սինքրոնացման տեսակները. պասիվ, ակտիվ, ադիտիվ, բախվող իմպուլսներ: Թեմա 17` ՊՎ պինդ
մարմնային լազերներ: Ներկանյութային լազերներ, ժամանակակից KLM լազերներ, մանրաթելային լազերներ, ֆեմտովայրկյանային իմպուլսները ՈՒՄ և ԻԿ
տիրույթում: Թեմա 18` ՖՎ իմպուլսների չափման և կառավարման մեթոդները.
կորելյատորներ, FROG, ENSTA, SPIDER, STI:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3,
3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M09. Լույսի փոխազդեցությունը տարրական գրգռումների հետ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է պինդ մարմնում և քվազինեյտրալ պլազմայում
առաջացող տարրական գրգռումների և քվազիմասնիկների հետ ֆոտոնների
փոխազդեցության ուսումնասիրությանը և այդ տեսանկյունից մի շարք ֆիզիկական երևույթների բացատրությանը և մեկնաբանմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քվազիմասնիկների առաջացման պայմանները, հիմնական
ֆիզիկական բնութագրերը և ֆոտոնների փոխազդեցության առանձնահատկությունները այդ մասնիկների հետ;
2. կհասկանա ֆոտոնների տարատեսակ ցրումների մեխանիզմները` կախված գրգռման բնույթից;
3. կկարողանա մոդելավորել փոխազդեցության երևույթները հիմնական
ֆիզիկական օրենքների տեսանկյունից, բացատրել տարբեր ցրումների
առանձնահատկություններ, հաշվարկել ցրման բնութագրիչ պարամետրերը` կախված պրոցեսի յուրահատկությունից։
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Բյուրեղական ցանցի տատանումները և նրանց քվանտացումը: Թեմա 2` Ֆոտոն-ֆոնոնային փոխազդեցություններ: Լույսի փոխազդեցությունը օպտիկական ֆոնոնների հետ. Ռամանյան և Բրիլյուենյան ցրումներ: Լույսի փոխազդեցությունը ակուստիկ ֆոնոնների հետ: Թեմա 3` Կոմպլեքս դիէլեկտրիկ թափանցելիության թենզոր և նորմալ ալիքները միջավայրում: Իրական, կուլոնյան
և մեխանիկական էքսիտոններ: Ոչերկայնական իրական էքսիտոններ, պոլյարիտոններ: Ծավալային և մակերևութային պոլյարիտոններ: Թեմա 4` Ֆոտոնէքսիտոնային փոխազդեցություններ: Թեմա 5` Մագնոնը որպես սպինային ալիքների էներգիայի քվանտ: Ֆերոմագնիսական և անտիֆերոմագնիսական մագնոններ: Մագնիսաստատիկ սեփական տատանումներ: Թեմա 6` Էլեկտրոնային
գազի դիէլեկտրիկ արձագանքը: Պլազմոններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M10. Հեղուկ բյուրեղային սարքերի ու դիսփլեյների օպտիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել սովորական ու հեղուկ
բյուրեղների վրա հիմնված սարքերի ու դիսպլեյների աշխատանքի սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի հեղուկ բյուրեղային տարրերի գործողության սկզբունքները;
2. կիմանա հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների գործողության սկզբունքները;
3. Ջոնսի մատրիցաների միջոցով կկարողանա հաշվել օպտիկական
սարքավորումների բացթողումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`ՀԲԴ-ների հիմնական բաղադրիչները (բևեռացուցիչներ, թափանցիկ էլեկտրոդներ, հեղուկ բյուրեղային բջիջ, բարակ թաղանթային երկբեկող կոմպենսատորներ, գունային ֆիլտրներ, պայծառությունն ուժեղացնող թաղանթներ,
ակտիվ մատրիցա և բարակ թաղանթային տրանզիստորներ); hեղուկ բյուրեղների հատկությունները (կողմնորոշումային կարգավորվածության պարամետր,
դիէլեկտրիկական հաստատուններ, բեկման ցուցիչ, առանձգական հաստատուններ, մածուցիկություն–պտտական մածուցիկություն, մակերևույթային
կողմնորոշում և շփում, դաշտով մակածված խոտորումներ–էլեկտրաօպտիկական երևույթներ): Թեմա 2` Միագույն հարթ ալիքներ ու դրանց բևեռացումային
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վիճակները (գծային, շրջանային ու Էլիփտկան բևեռացած վիճակներ), կոմպլեքս
ներկայացումը, Ջոնսի մատրիցներով ներկայացումը, մասնակի բևեռացած ու
չբևեռացած լույս, Պուանկարեյի սֆերա, փուլային ուշացնողներ, բևեռացման
փոխակերպում ուշացնողների օգնությամբ և գրաֆիկային ներկայացում
Պուանկարեյի սֆերայի վրա, երկրաչափական կամ Պանչարատնամի փուլ:
Թեմա 3` Ջոնսի մատրիցաների ձևակերպումը (կիսաալիքային ուշացումով թիթեղ, քառորդալիք թիթեղ, Ջոնսի մատրիցաների հիմնական հատկությունները,
Ջոնսի մատրիցաների սեփական վեկտորները, մուտքում ու ելքում գծային
բևեռացած լույսեր, ընդհանուր երբեկող ցանցի համար համարժեք շղթա, ղեկավարվող ալիքաթիթեղներ, շրջանային ու քվազիշրջանային բևեռիչներ), բացթողման սպեկտրային ինտենսիվությունը (զուգահեռ բևեռիչների միջև տեղադրված երկբեկող a և c – թիթեղ, խաչված բևեռիչների միջև տեղադրված երկբեկող
a և c - թիթեղ), ալտերնատիվ մոտեցում, պրոյեկտման ու տարածման օպերատորների մեթոդ, ԹՆ-ՀԲ-ի օպտիկական հատկությունները (ադիաբատիկ հետևում կամ ալիքատարային ռեժիմ), փուլային ուշացումը թեք անկման ժամանակ: Կոնոսկոպիա, ախրոմատիկ ալիքաթիթեղներ, լայնաշերտ քվազիշրջանային բևեռիչներ, լայնահորիզոն էլեմենտներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Մագիստրոսական ծրագիր`§Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա¦
0407/M01. Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա(6կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել սպիտակուցների,
ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի կառուցվածային ձևերի հետ, ինչպես նաև կենսապոլիմերների
կայունության և կոնֆորմացիոն փոփոխությունների վրա արտաքին միջավայրի
ազդեցության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ԴՆԹ-սպիտակուց փոխազդեցության հիմնական ֆիզիկական
սկզբունթները,
2. կհասկանա թե ինչպես է փոխվում կենսապոլիմերների կայունությունը
և կոնֆորմացիան արտաքին միջավայրի փոփոխության հետևանքով,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների ուսումնասիրման համար :
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ամինաթթվային մնացորդների հատկությունները: Թեմա 2՝
Ֆիբրիլյար թաղանթային և գլոբուլյար սպիտակուցներ: Թեմա 3՝ Կոոպերատիվ
անցումները սպիտակուցներում: Թեմա 4՝ Գլոբուլյար սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքի կանխորոշումը ըստ ամինոթթվային հաջորդականության: Թեմա 5՝ Նուկլեինաթթուների ֆիզիկական հատկությունները: Թեմա 6՝ ԴՆԹ-ի և
ՌՆԹ-ի կառուցվածքային փոփոխությունները միջավայրի ազդեցության տակ:
Թեմա 7՝ ԴՆԹ-ի հիդրատացումը: Թեմա 8՝ ԴՆԹ–սպիտակուց փոխազդեցություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M02. Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների
վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնահարցերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիաների հաշվարկների համար
օգտագործվող Իզինգի մոդելի մասին,
2. կհասկանա բյուրեղներում և լուծույթներում մակրոմոլեկուլների
կոնֆորմացիաները բնորոշող ուժերի բնույթը,
3. կկարողանա կիրառել գիտելիքները կենսաբանական և սինթետիկ պոլիմերային շղթաների հատկություները ուսումնասիրելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիաները որոշող ուժերի բնույթը
բյուրեղներում և լուծույթներում: Թեմա 2՝ Պտտա-իզոմերային մոդել: Թեմա 3՝
Պարզ շղթաների կոնֆորմացիոն վիճակագրական գումարը և միջին քառակուսային չգռգռված չափսերը: Թեմա 4՝ Մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները: Թեմա 5՝ Իդեալական պոլիմերային շղթայի և իդեալական պոլիմերային ցանցի հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M03. Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում (6կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների
մոլեկուլային բնութագրերի և ֆիզիկական հատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա մակրոմոլեկուլների հիմնական մոլեկուլային բնութագրերը,
2. կհասկանա մակրոմոլեկուլների մոլեկուլային բնութագրերի և ֆիզիկական հատկությունների փոխկապակցվածությունը:,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մակրոմոլեկուլների
հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մակրոմոլեկուլների մոլեկուլային բնութագրերի և ֆիզիկական
հատկությունների փոխկապակցվածությունը: Թեմա 2՝ Մակրոմոլեկուլների հիմնական մոլեկուլային բնութագրերը: Թեմա 3՝ Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիոն
հատկությունները և թերմոդինամիկական վարքը լուծույթներում: Թեմա 4՝ Պոլիմերային նոսր լուծույթների թերմոդինամիկան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M04. ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանոցին ծանոթացնել ԴՆԹ-ի հետ ցածրա և
բարձրամոլեկուլային միացությունների փոխազդեցության հիմնական ֆիզիկական սկզբունթների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1. Կիմանա ԴՆԹ-ի հետ ցածրա և բարձրամոլեկուլային միացությունների
փոխազդեցության հիմնական ֆիզիկական սկզբունթները,
2. կհասկանա դարձելի և ոչ դարդելի կապվող լիգանդների հետ ԴՆԹ-ի
փոխազդեցության առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրա-և բարձրամոլեկուլային միացությունների հետ: Թեմա 2՝ Դարձելի և ոչ դարձելի կապվող լիգանդների հետ
ԴՆԹ-ի փոխազդեցության առանձնահատկությունները:Թեմա 3՝ ԴՆԹ-ի հետ լիգանդների փոխազդեցության ընտրողականությունը: Թեմա 4՝ ԴՆԹ-ի հետ ցիկլիկ միացությունների փոխազդեցության մոդելները: Թեմա 5՝ ՌՆԹ-ի փոխազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M05. Անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկա (6կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ , II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պատահական պրոցեսների տեսության հիմքերի,մարկովյան պրոցեսների, թռիչքաձև պրոցեսների և
նրանց վերլուծությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա պատահական պրոցեսների տեսության հիմքերը, Մարկովյան
պրոցեսները,
2. կհասկանա Կրամերս-Մոյայի վերլուծությունը և Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմի կառուցումը,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անխզելիության և բալանսի հավասարումները: Թեմա 2՝ Թերմոդինամիկական ուժեր և հոսանքներ: Թեմա 3՝ Պատահական պրոցեսների տեսության հիմքերը: Թեմա 4՝ Մարկովյան պրոցեսներ: Թեմա 5՝ Թռիչքաձև պրոցեսներ և Կրամերս-Մոյայի վերլուծությունը: Թեմա 6՝ Ֆոկեր-Պլանկի հավասարումի և անխզելիության հավասարումի կապը: Թեմա 7՝ Կրամերս-Մոյայի վեր-
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լուծությունը և Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմի
կառուցումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M06. Կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական մոդելները (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կենսաբանական
համակարգերի մոդելների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ստոքաստիկ պրոցեսները կենսաբանական համակարգերում,
2. կհասկանա մուլտիստացիոնար պրոցեսները և տատանումները կենսաբանական համակարգերում,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսաբանական համակարգերի հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կենսաբանական համակարգերի մոդելներ: Թեմա 2՝ Արագ և
դանդաղ փոփոխականների պրոբլեմը: Թեմա 3՝ Բիֆուրկացիաների տեսությունը: Թեմա 4՝ Աղետներ: Թեմա 5՝ ԴՆԹ-ի հետ լիգանդների կապման մոդելներ:
Թեմա 6՝ Մուլտիստացիոնար պրոցեսներ:Թեմա 7՝ Տատանումները կենսաբանական համակարգերում: Թեմա 8՝ Ստոքաստիկ մոդելները կենսաբանությունում:
0407/M07. Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդները (6կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել սպիտակուցների, ԴՆԹի և ՌՆԹ-ի կառուցվածքի հետազոտման մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա կենսապոլիմերների հետազոտման և անջատման մեթոդները,
2. կհասկանա կենսաբանական պոլիմերների հետազոտման առանձնահատկությունները,
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3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները կենսապոլիմերների
հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կենսաբանական պոլիմերների հետազոտման առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Բուֆերներ: Թեմա 3՝ pH-մետրիա: Թեմա 4՝ Թաղանթային ֆիլտրներ և դիալիզ: Թեմա 5՝ Միկրոսկոպիա: Թեմա 6՝ Ցենտրիֆուգում: Թեմա 7՝ Քրոմատոգրաֆիա: Թեմա 8՝ Էլեկտրոֆորեզ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M08. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մոլեկուլային օպտիկայի
հիմնական գաղափարների և մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա բյուրեղաօպտիկայի և մետաղաօպտիկայի տարրերը,
2. կհասկանա ֆինամոօպտիկական և էլեկտրոօպտիկական երևույթները
և օպտիկական ակտիվությունը,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մակրոմոլեկուլների
հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բևեռացվելիությունների թենզորը: Թեմա 2՝ Ատոմային և մոլեկուլային ռեֆրակցիաները (Լույսի բեկումը և դիսպերսիան):Թեմա 3՝ Բյուրեղաօպտիկայի և մետաղաօպտիկայի տարրերը: Թեմա 4՝ Դինամո-օպտիկական և էլեկտրաօպտիկական երևույթներ: Թեմա 5՝ Լույսի ցրումը: Թեմա 6՝ Օպտիկական
ակտիվություն: Թեմա 7՝ Մոլեկուլների մագնիսական հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M09. Սպիտակուցների գլոբուլային վիճակի տեսությունը (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել սպիտակուցների
գլոբուլային վիճակի պատահական էներգիայի մոդելի տեսության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա պատահական էներգիայի մոդելի տեսությունը,
2. կհասկանա սպիտակուցների եռաչափ կառուցվածքի գոյացման և դիզայնի սկզբունքները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները սպիտակուցի հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Չկարգավորված հոմոպոլիմերային գլոբուլայի տեսություն:Նվազագույն ֆրուստրացիաներ և «Պատահական էներգիայի մոդել» (REM): Թեմա 2՝
Պատահական հետերոպոլիմերներ և եռաչափ կառուցվածքի գոյացումը: Թեմա 3՝
Հաջորդականության եռաչափ կառուցվածքի գոյացում և դիզայն: Թեմա 4՝ Հոի
տիպի մոդել:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M150. Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների
ադսորբցիայի տեսությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի տեսությունները,
2. կհասկանա լիգանդների ադսորբցիայի տեսությունների առանձնահատկությունները,
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3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների հատկությունների ուսումնասիրման համար :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի Մակգի-Վոնհիպելիտեսությունը: Թեմա 2՝ ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի Զասեդատելև-Գուռսի-Վոլկենշտեյն-Նեչիպուրենկոյի տեսությունը: Թեմա 3՝ Լանդոյի մոդելը փոխազդող լիգանդների համար: Թեմա 4՝ Կապման պարամետրերի հաշվարկը փորձից ստացված արդյունքներից:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Մագիստրոսական ծրագիր`§Պինդ մարմնի ֆիզիկա¦
0405/M01. Բյուրեղաֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների`նրանց կետային համաչափությունից
կախվածության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա բյուրեղիֆիզիկական հատկությունների թենզորական նկարագրման եղանակը,
2. կհասկանա բյուրեղների համաչափությունից նրանց ֆիզիկական հատկությունների կախվածության բնույթը,
3. կկարողանա բյուրեղային բազմանիստ համաչափության հիման վրա
որոշել նրա ֆիզիկական հատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների թենզորական նկարագրում: Թեմա 2՝ Բյուրեղների էլեկտրական և մագնիսական հատկությունները:
Թեմա 3՝ Բյուրեղների ջերմային հատկությունները: Թեմա 4՝ Պիեզոէլեկտրականություն: Թեմա 5՝ Բյուրեղների օպտիկական հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M02. Ռենտգենյան Ճառագայթների ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ռենտգենյան ճառագայթների և նրանց սպեկտրների ստացման եղանակներին, նյութի հետ նրանց
փոխազդեցության հիմնական առանձնահատկություններին (բեկման ցուցչի`
մեկին շատ մոտ լինելը, բյուրեղներում դիֆրակցիան) և դրանցից բխող երևույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրային օրինաչափությունները, նյութի հետ նրա փոխազդեցության դրսևորումները և դրանց իրականացնելու պայմանները,
2.

կհասկանա նյութի հետ ռենտգենյան ճառագայթների փոխազդեցության
բնույթը, բրեգյան դիֆրակցիայի էությունը և բյուրեղիկների չափերի դերը
դիֆրակտային պատկերի ստացման ժամանակ,

3.

կկարողանա գնահատել ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիայի հետևանքով ցրված ինտենսիվության արժեքը, կիրառելով ռենտգենյան օպտիկան` գտնել ռենտգենյան ճառագայթների բեկման ցուցչի արժեքը, դիֆրակտային մեթոդներով որոշել բյուրեղիկների չափերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռենտգենյան ճառագայթների առաջացումը, հիմնական ֆիզիկական հատկությունները, սպեկտրային օրինաչափությունները: Անընդհատ
սպեկտրով ռենտգենյան ճառագայթների առաջացումը, ինտենսիվության բաշխվածությունն ըստ ալիքի երկարության: Ռենտգենյան բնութագրական ճառագայթների առաջացումը: Բնութագրական ճառագայթման սպեկտրային սերիաներ: Սպեկտրային գծերի կրկնակիությունը: Մոզլիի օրենքը: Ֆլուորեսցենտային
ռենտգենյան ճառագայթում: Թեմա 2` Սինքրոտրոնային ճառագայթում, նրա
ստացումը և հատկությունները: Թեմա 3` Ռենտգենյան ճառագայթների օպտիկա: Ռենտգենյան ճառագայթների հայելային անդրադարձումը: Ռենտգենյան
ճառագայթների լրիվ ներքին անդրադարձումը: Ռենտգենյան ճառագայթների
լրիվ ներքին անդրադարձումը կլանող միջավայրերի սահմանից: Թեմա 4`
Ռենտգենյան ճառագայթների փոխազդեցությունը նյութի հետ: Ռենտգենյան
ճառագայթների կլանումը, Ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը ազատ և
կապված էլեկտրոններով: Ռենտգենյան ճառագայթների ցրումն ատոմներով:
Ցրման էլեկտրոնային և ատոմային ֆունկցիաներ: Թեմա 5` Ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը իդեալական բյուրեղներում: Բյուրեղից ցրված ալիքների
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լայնույթների հաշվարկն ըստ Լաուեի և ըստ Բրեգի: Ռենտգենյան ճառագայթների անդրադարձման գումարային ինտենսիվությունը, դրա հաշվարկը ըստ
Լաուեի և ըստ Բրեգի` ինտեգրման մեթոդով և Ֆրենելի գոտիների մեթոդով:
Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիայի ինտենսիվության կառուցվածքային
գործոնը: Թեմա 6` Ռենտգենյան ճառագայթների դիսպերսիայի տեսությունը:
Բեկման ցուցչի որոշման օպտիկական և դիֆրակտային մեթոդները: Թեմա 7`
Բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթման դիֆրակցիայի ինտենսիվության վրա
ջերմային տատանումների ազդեցությունը: Թեմա 8` Ռենտգենյան ճառագայթների` սպեկտրի վերածման եղանակները: Թեմա 9` Բյուրեղիկների չափերի
որոշումը ռենտգենյան դիֆրակտային մեթոդների օգնությամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է::
0405/M03.Մետաղների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մետաղների հիմնական
հատկությունները և էլեկտրոնային կառուցվածքը: Ուսումնասիրել երկկոմպոնենտ պինդ լուծույթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, վիճակի
դիագրամները և կարգավորվածությունը: Յուրացնել մետաղների դիֆուզիայի
հիմնական առանձնահատկությունները, ընդհանուր և ատոմական տեսությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մետաղների էլեկտրոնային կառուցվածքը և դասակարգումը,
երկկոմպոնենտ համակարգերի փոխադարձ լուծելիության պայմանները, դիֆուզիայի օրինաչափությունները, հիմնական հավասարումները
և լուծումները որոշակի եզրային և սկզբնական պայմաններում,
2. կհասկանա երկկոմպոնենտ համակարգի վիճակի դիագրամների կառուցման սկզբունքները և փորձարարական եղանակով կառուցված վիճակի դիագրամի օգնությամբ ջերմադինամիկական մեծությունների
առանձնահատկությունների որոշման ձևերը,
3. կկարողանա կառուցել համեմատաբար պարզ երկկոմպոնենտ համակարգի վիճակի դիագրամաներ և կողմնորոշվել ավելի բարդ համակարգի դեպքում, լուծել դիֆուզիայի հավասարումը համեմատաբար
պարզ եզրային և սկզբնական պայմանների դեպքերում:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Մետաղների ընդհանուր հատկությունները, էլեկտրոնային կառուցվածքը և դասակարգումը: Ալկալիական մետաղների, ազնիվ մետաղների,
անցումային մետաղների և լանթանոիդների ընդհանուր հատկությունները: Թեմա 2՝ Պինդ լուծույթների դասակարգումը, Յում-Ռոզերիի կանոնները, էլեկտրոնային կոնցենտրացիայի նշանակությունը: Փուլերի հավասարակշռությունը,
երկկոմպոնենտ համակարգի վիճակի դիագրամ ընդհանուր դատողություններ:
Թեմա 3՝ Վիճակի դիագրամների կառուցումը: Անընդհատ պինդ լուծույթ, սահմանափակ պինդ լուծույթ, միջանկյալ փուլ պարունակող լուծույթ: Ձևափոխություններ պինդ վիճակում, էվտեկտոիդ և պերիտեկտոիդ ձևափոխություններ:
Թեմա 4՝ Պինդ լուծույթի կարգավորվածությունը, ընդհանուր դատողություններ,
հեռավոր կարգի պարամետր, մերձավոր կարգի պարամետր և կոռելացիայի
գործակից, կապն այդ մեծությունների միջև: Թեմա 5՝ Թափուր հանգույցները
մետաղներում: Հավասարակշիռ վիճակի պայմանները: Թեմա 6՝ Դիֆուզիան մետաղներում, Ֆիկի օրենքները, դիֆուզիայի ընդհանուր հավասարումը և լուծման
մեկնաբանումը: Դիֆուզիայի ընդհանուր տեսությունը: Դիֆուզիայի ատոմական
տեսությունը: Թեմա 7՝ Մաքուր մետաղների հատկությունները: Մետաղների
մաքրման եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M04. Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ ներկայացնել բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունները, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երևույթները, ինչպես նաև ծանոթացնել
բյուրեղի ֆիզիկական հետազտություններում օգտագործվող մեթոդներին և
մոդելներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմնական մոտավորությունները, ինչպես նաև բյուրեղում էլեկտրոնների և այլ քվազիմասնիկների` տարբեր մոտավորությամբ հաշվարկված էներգիական սպեկտրները ներկայացնող օրենքները,
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2.

կհասկանա պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում քվազիմասնիկների և քվազիմասնիկային
կոմպլեքսների վարքի օրինաչափությունները,
3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական աշխատանքներ և
հոդվածներ, տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել բյուրեղների որոշ բնութագրերի մեկնաբանման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմնի քվանտային տեսությունը որպես ժամանակակից
պինդ մարմնի ֆիզիկայի տեսական հիմք: Թեմա 2՝ Պինդ մարմնի գոտիական
մոտավորության հիմնական ենթադրությունները: Թեմա 3՝ Էլեկտրոնի շարժումը պարբերական դաշտում, Բլոխի թեորեմ: Թեմա 4՝ Թույլ կապի մոտավորություն: Ուժեղ կապի մոտավորություն (ԱՕՀ մեթոդ): Էլեկտրոնի արագությունը և
արագացումը պարբերական դաշտում: Թեմա 5՝ Գոտիական մոտավորության
հիմնավորումը: Ադիաբատական մոտավորություն (Բոռն, Օպենհայմեր): Մեկէլեկտրոնային մոտավորություն: Ինքնահամաձայնեցված դաշտի գաղափարը
(Հարթրի): Հարթրի-Ֆոկի մոտավորություն: Թեմա 6՝ Բյուրեղական ցանցի քվանտային տեսություն: Միաչափ ներդաշնակ տատանակը երկրորդային քվանտացման պատկերացմամբ: Փոխազդող տատանակների միաչափ շղթա: Թեմա 7՝
Եռաչափ ցանց: Շեղման օպերատորի վերլուծումն ըստ ծնող և ոչնչացնող օպերատորների: Թեմա 8՝ Ֆոնոնային գազ, ֆոնոնների վիճակագրություն, ֆոնոնների միջին թիվ: Թեմա 9՝ Էլեկտրոնների տեղայնացված վիճակները բյուրեղներում: Վանյեի ֆունկցիաներ, դրանց հատկությունները: Էլեկտրոնի շարժումը
գրգռված պարբերական դաշտում: Թեմա 10՝ Դանդաղ փոփոխվող գրգռումներ:
Արդյունարար զանգվածի մեթոդի հիմնական հավասարումը: Արագ փոփոխվող
գրգռումներ: Թեմա 11՝ Տեղայնացված վիճակները խառնուրդային ատոմի դաշտում: Թեմա 12՝ Էքսիտոններ: Պոլարոններ: Թեմա13՝ Էլեկտրոնների փոխազդեցությունը: Էլեկտրոնային գազի դիէլեկտրական թափանցելիության ֆունկցիան
(Լինդհարդի բանաձևը): Պլազմային տատանումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M07. Ռենտգենյան կառուցվածքային և սպեկտրային վերլուծություն
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացնել ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկայի հիմունքներին, դրանց դիֆրակտային պայմաններին բյուրեղներում, ռենտգենադիֆրակտային կարևոր մեթոդներին և վերլուծել ցանկացած բյուրեղային
նյութի կառուցվածքը, ծանոթացնել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրային
օրինաչափություններին, սպեկտրի վերլուծման եղանակներին, ռենտգենյան
սպեկտրաչափերի և նրանց աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքների քննարկման և դրանց հիման վրա նյութերի տարրային կազմի որակական և քանակական վերլուծությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա միաբյուրեղային և բազմաբյուրեղային նյութերի ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության հիմնական մեթոդները, ռենտգենյան
ճառագայթների սպեկտրային օրինաչափությունները, սպեկտրի վերլուծման եղանակները, մի շարք սպեկտրաչափերի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքները, նյութի տարրային կազմի որակական և քանակական վերլուծության մի քանի եղանակներ,
2. կհասկանա հակադարձ և ուղիղ ցանցերի կապը և դրա արտահայտումը
ռենտգենյան լուսապատկերի վրա, ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակների էությունը (բրեգյան դիֆրակցիայի
առանձնահատկությունները հարթ և ճկված բյուրեղներում, հարթ և գոգավոր օպտիկական դիֆրակտային ցանցերի դերը ռենտգենյան ճառագայթները սպեկտրի վերածելիս), նյութի տարրային կազմի որակական և
քանակական վերլուծությունների էությունը,
3. կկարողանա կիրառել ռենտգենադիֆրակտային մեթոդները, վերլուծել
կամայական բյուրեղային նմուշի կարևորագույն ֆիզիկական պարամետրերը և վերծանել բյուրեղի կառուցվածքը, գնահատել տարբեր
սպեկտրաչափերի զգայունությունը (լուծող ուժը, անկյունային և գծային
դիսպերսիաները, լուսաուժը), կատարել նյութի տարրային կազմի որակական և կիսաքանակական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ռենտգենյան ճառագայթների բնույթը՝ փոխազդեցություն նյութի
հետ, կլանում, ճառագայթների դիֆրակցիա ըստ Լաուեի և Բրեգի: Թեմա 2՝ Բյուրեղագիտական պրոյեկցիաներ։ Սինգոնիաներ։ Բրավեի և բարդ ցանցեր։ Հակադարձ ցանց: Թեմա 3՝ Միաբյուրեղային և բազմաբյուրեղային նյութերի ուսումնասիրման մեթոդները` Լաուեի մեթոդ, պտտման կամ ճոճման մեթոդ, Դեբայի մեթոդ: Թեմա 4՝ Պարզ ցանցերից ցրված ռենտգենյան ճառագայթների ինտենսիվություն: Կառուցվածքային լայնույթ և արտադրիչ։ Լորենցի և Դեբայ-Ուոլերի գործոններ։ Թեմա 5՝ Բյուրեղի կառուցվածքի որոշումը կատարած վերլուծության
արդյունքում՝մարումները և դրանց վերլուծությունը։ Կառուցվածքի տոպոլոգիական սինթեզ: Նյութի կառուցվածքի լրիվ որոշումը ինտենսիվության գնահատմամբ։ Թեմա 6` Ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրային օրինաչափությունները:Թեմա 7` Ռենտգենյան ճառագայթման սպեկտրի վերլուծման եղանակները։
Թեմա 8`Հարթ և գոգավոր դիֆրակտային ցանցերի միջոցով ռենտգենյան ճառա-
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գայթման սպեկտրի վերածման եղանակները։ Թեմա 9` Ռենտգենյան սպեկտրաչափերի զգայունությունը։ Ռենտգենյան ճառագայթման երկբյուրեղ սպեկտրաչափեր։ Թեմա 10`Ռենտգենասպեկտրային որակական վերլուծություն:
Ռենտգենասպեկտրային քանակական վերլուծության ներքին և արտաքին տիպօրինակների եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M06. Կինետիկական երևույթները պինդ մարմիններում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմիններում
ընթացող կինետիկական երևույթների տեսական ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներին և այդ երեւույթների հնարավոր կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա գալվանա- և ջերմամագնիսական երեւույթների ինչպես երեւութաբանական, այնպես էլ քվանտային տեսությունների հիմնական հավասարումները,
2. կհասկանա բյուրեղի կարևրագույն կինետիկական գործակիցների`
տարբեր պարամետրերից ունեցած կախվածության հիմնական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա պինդմարմնային տարբեր կառուցվածքների համար քվազիդասական և քվանտային մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել
տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները եւ
հաշվարկել լիցքային և էներգիական հոսքերը ներկայացնող կինետիկական գործակիցները, ինչպես նաևւ մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Երևութաբանական առնչություններ: Կինետիկական գործակիցներ
և բաշխման ֆունկցիա: Կինետիկական հավասարում և բախումների ինտեգրալ:
Թեմա 2՝ Կինետիկական հավասարման կիրառելիության պայմանները: Մանրամասն հավասարակշռության սկզբունք: Թեմա 3՝ Բախումների ինտեգրալը
առաձգական ցրման և իզոտրոպ համաէներգիական մակերևույթների դեպքում:
Թեմա 4՝ Ռելաքսացիայի ժամանակի մոտավորություն, դրա հիմնավորումը:
Կինետիկական հավասարման լուծումը ռելաքսացիայի ժամանակի մոտավորու-
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թյամբ: Թեմա 5՝ Գրգռումների տեսությամբ անցման հավանականությունների
հաշվարկ: Ֆերմիի «ոսկե կանոնը»: Թեմա 6՝ Ցրում կետային արատների վրա մետաղներում: Ցրում դիսլոկացիաների վրա մետաղներում: Թեմա 7՝ Խառնուկային
ցրումը կիսահաղորդիչներում: Ցրում խառնուկների վրա: Թեմա 8՝ Ֆոնոնային
ցրումը մետաղներում: Ֆոնոնային ցրումը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 9՝ Մետաղների էլեկտրահաղորդականությունը: Մնացորդային դիմադրություն: Շարժունությունը ֆոնոնային ցրման դեպքում: Թեմա 10՝ Շարժունությունը խառնուկների վրա ցրման դեպքում: Թեմա 11՝ Պիեզո- և մագնիսադիմադրություններ
և Հոլի երևույթ: Ջերմահաղորդականություն և ջերմաԷլՇՈւ: Ջերմաէլեկտրական
երևույթներ: Թեմա 12՝ Կինետիկական երևույթների քվանտային տեսություն:
Համակարգի գծային հակազդեցությունը արտաքին գրգռմանը (դասական և
քվանտային վիճակագրություն): Թեմա 13՝ Կինետիկական գործակիցների
հաշվարկի Կուբոյի տեսությունը: Թեմա 14՝ Գալվանամագնիսական երևույթների
քվանտային տեսությունը: Թեմա 15՝ Շուբնիկով-դե-Հաազի երևույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M07. Էլեկտրոնային նանոհամակարգերի ֆիզիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ցածր չափայնությամբ
էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկայի հիմունքներին, տեսությանը և հնարավոր կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկական տեսության հիմնական հասկացությունները, մեթոդները, օգտագործվող մոդելները և հիմնական մոտավորությունները,
2. կհասկանա քվանտային երևույթների դերի կարևորությունը և ցածր
չափայնությամբ համակարգերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր (2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի բնութագրերի հաշվարկներ, ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական
աշխատանքներ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Ցածր չափականությամբ էլեկտրոնային համակարգեր: Երկչափ
(2D) համակարգեր: Միաչափ (1D) համակարգեր: Զրոչափ (0D) համակարգեր:
Թեմա 2՝ Միաչափ քվանտային փոս. կապված վիճակներ: Միաչափ քվանտային
փոս. ազատ շարժում: Երկչափ քվանտային փոս: Եռաչափ քվանտային փոս:
Կրկնակի համաչափ քվանտային միաչափ փոսերի համակարգ: Գերցանցեր:
Վիճակների խտության ֆունկցիա (3D-, 2D-, 1D- և 0D- համակարգեր): Թեմա 3՝
Երկչափ էլեկտրոնային գազի ստատիկ հաղորդականություն: Լրիվ այլասերված
էլեկտրոնային գազի ստատիկ հաղորդականությունը: Ռելաքսացիայի ժամանակի հաշվարկ: Միջենթագոտիական ցրումներ: Էկրանավորումը 2D և 1D էլեկտրոնային գազում: Թեմա 4՝ Կուլոնյան ցրում: Ցրում համաձուլվածքներում:
Ցրում մակերևութային անհարթությունների վրա: Ուղղահայաց տեղափոխությունը: Ռեզոնանսային թունելավորում: Ուղղահայաց տեղափոխությունը գերցանցերում: Թեմա 5՝ Նանոհամակարգերի օպտիկական հատկությունները: Լույսի կլանում (մեկէլեկտրոնային մոտավորություն): Ներգոտիական անցումներ:
Միջենթագոտիական անցումներ: Լույսի կլանումը I և II տիպի համակարգերում:
Լույսի ներենթագոտիական կլանումը: Էքսիտոնային երևույթների ազդեցությունը: Կլանում էլեկտրոն-էլեկտրոն փոխազդեցության հաշվառմամբ: Թեմա 6՝
Արտաքին դաշտերի ազդեցությունը 2D համակարգերի վրա: Շտարկի երևույթը
քվանտային փոսում: Լանդաուի քվանտացում: Մագնիսադիմադրություն: Շուբնիկով-դե-Հաազի երևույթ: Ցիկլոտրոնային ռեզոնանսի երևույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M08. Օպտիկական երևույթները պինդ մարմիններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմինների
օպտիկական հատկությունների տեսական ուսումնասիրության ժամանակակից
մեթոդներին եւ օպտիկական երեւույթների հնարավոր կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մետաղների, կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների օպտիկական
հատկությունների ուսումնասիրության ընդհանուր սկզբունքները և տեսական խնդիրների լուծման հիմնական մեթոդները,
2. կհասկանա բյուրեղի կարևորագույն օպտիկական բնութագրերի` համակարգի տարբեր պարամետրերից, ինչպես նաև քվազիմասնիկների էներգիական
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սպեկտրից ունեցած կախվածության հիմնական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա պինդմարմնային տարբեր համակարգերի համար քվանտային
ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ դիտարկել օպտիկական տիրույթում ԷՄ
դաշտի և բյուրեղի փոխազդեցությունը, ուսումնասիրել լույսի կլանման և
անդրադարձման հետ կապված օպտիկական երևույթներ, հաշվարկել օպտիկական հաստատուններ, ինչպես նաև մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մաքսվելի մակրոսկոպական հավասարումները: Էլեկտրամագնիսական ալիքները վակուումում և համասեռ դիէլեկտրական միջավայրում: Թեմա
2՝ Լույսի ներթափանցումը մետաղ (սկին երևույթ): Հաղորդականությունը հաճախությունների օպտիկական տիրույթում (Կուբո-Գրինվուդի բանաձևը): Թեմա
3՝ Լույսի տարածումը և կլանումը կ/հ-ում և դիէլեկտրիկներում: Երևութաբանական առնչություններ: Կլանման գործակցի և դիէլեկտրական թափանցելիության
կապը: Թեմա 4՝ Կրամերս-Կրոնիգի դիսպերսային առնչություններ: Թեմա 5՝
Կլանման մեխանիզմներ: Լույսի ներգոտիական կլանումը կ/հ-ում: Լույսի միջգոտիական ուղիղ և ոչ ուղիղ կլանումները կ/հ-ում: Թեմա 6՝ Էլեկտրամագնիսական դաշտի փոխազդեցությունը ցանցային տատանումների հետ, պոլարիտոններ: Թեմա 7՝ Ազատ լիցքակիրներով պայմանավորված մագնիսաօպտիկական
երևույթներ: Թեմա 8՝ Լույսի միջգոտիական կլանումը քվանտացնող մագնիսական դաշտում: Մագնիսապլազմային երևույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M09. Իրական բյուրեղների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ուսանողի մեջ ձևավորել գիտելիքներ իրական
բյուրեղների կառուցվածքի և ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. կիմանա բյուրեղներում առկա կառուցվածքային արատների դասակարգման և նկարագրման ձևը,
2. կհասկանա բյուրեղի ֆիզիկական հատկությունների վրա տարբեր տեսակի արատների ազդեցության բնույթը,
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3.

կկարողանա բացատրել իրական բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների կախվածությունը կառուցվածքային արատներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կետային արատներ: Թեմա 2՝ Գծային արատներ: Թեմա 3՝ Երկչափարատներ: Թեմա 4՝ Եռաչափ արատներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M10. Տարրական գրգռումները կոնդենսացված միջավայրերում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել տարրական գրգռումների տեսությանը, նրա կիրառման բնագավառներին, օգտագործվող մեթոդներին
և մոդելներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տարրական գրգռումների տեսության հիմնական հասկացությունները, քվազիմասնիկի գաղափարը և դրա տարբեր տեսակները, այս տեսությանը բնորոշ մեթոդները,
2. կհասկանա կոնդենսացված համակարգերի ֆիզիկական հատկությունների
մեկնաբանումն այս տեսության շրջանակներում,
3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական աշխատանքներ և հոդվածներ, տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել կոնդենսացված
համակարգերի որոշ բնութագրերի մեկնաբանման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմնի քվանտային տեսության հիմնական գաղափարները:
Գոտիական մոտավորություն: Բլոխի թեորեմ: Հավասարում Բլոխի ֆունկցիայի
համար: Թույլ և ուժեղ կապերի մոտավորություններ: Էլեկտրոնի շարժումը
բյուրեղում: Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Թեմա 2՝ Ֆոնոնները պինդ մարմիններում: Բյուրեղական ցանցի քվանտային տեսությունը: Ֆոնոնի գաղափարը:
Ձայնային և օպտիկական ֆոնոններ: Ֆոնոնների միջին թիվ: Աններդաշնակություն և ֆոնոնի կյանքի տևողություն: Ցանցային ջերմահաղորդականություն: Թեմա 3՝ Տարրական գրգռումներն էլեկտրոնային գազում: Երկրորդային քվանտացում և շարժման հավասարումների մեթոդ: Ֆոկի և Դիրակի մեթոդներ: Ֆոկի
ներկայացում: Հարթրի-Ֆոկի մոտավորությունը շարժման հավասարումների
մեթոդում: Թեմա 4՝ Քվազիմասնիկներ: Համիլտոնիանը խտության փոփոխա-
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կաններով: Դիէլեկտրական թափանցելիության ֆունկցիա: Էլեկտրոն-խոռոչային
զույգեր: Պլազմոններ: Թեմա 5՝ Ֆրենկելի էքսիտոն: Վանյեի էքսիտոն: Փոքր շառավղով պոլարոն: Մեծ շառավղով պոլարոն: Պոլարիտոնները իոնային բյուրեղներում: Էլեկտրոնների փոխազդեցությունը իոնային ցանցի միջոցով` կուպերյան
զույգեր:Թեմա 6՝ Սպինային ալիքները ֆեռոմագնիսներում: Մագնոնային գազի
ջերմունակությունը: Մագնիսացվածության ջերմաստիճանային կախվածությունը: Սպինային ալիքները հակաֆեռոմագնիսներում: Ենթացանցի մագնիսացվածության ջերմաստիճանային կախվածությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M11. Մագնիսականության քվանտային տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմիններում
ընթացող մագնիսական երևույթների տեսական ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդներին և այդ երևույթների հնարավոր կիրառություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պարամագնիսականության, դիամագնիսականության ինչպես
նաև նյութերի մագնիսակարգավորված վիճակների հետ կապված հիմնական խնդիրների լուծման ընդհանուր սկզբունքները և մագնիսականության քվանտային տեսության հիմնական մեթոդները,
2. կհասկանա բյուրեղի կարեւորագույն մագնիսական բնութագրի`ընդհանրացված մագնիսական ընկալունակության` համակարգի տարբեր պարամետրերից ունեցած կախվածության հիմնական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա պինդմարմնային տարբեր կառուցվածքների համար դաշտի քվանտային տեսության և վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդների
կիրառմամբ գծային արձագանքի տեսության շրջանակներում ուսումնասիրել մագնիսականության հետ կապված կրիտիկական, ռելաքսային
և կոլեկտիվային երևույթներ, ինչպես նաև մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մագնիսացվածություն: Ընդհանրացված ընկալունակություն: Կրամերս-Կրոնիգի առնչություններ: Ֆլուկտուացիոն-դիսիպատիվային թեորեմ: Օն-
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սագերի առնչություն: Երկրորդային քվանտացում: Թեմա 2՝ Դիրակի հավասարում: Դաշտի աղբյուրները` արտաքին համասեռ դաշտ, էլեկտրական քվադրուպոլ դաշտ, մագնիսական դիպոլային (գերնուրբ) դաշտ, բյուրեղի էլեկտրական
դաշտ, դիպոլ-դիպոլ փոխազդեցություն, ուղիղ փոխանակություն, գերփոխանակություն: Թեմա 3՝ Փոխանակային փոխազդեցություն: Հայզենբերգի և Իզինգի
մոդելներ: Սպինային համիլտոնիան: Ֆեռոմագնիսական և հակաֆեռոմագնիսական մագնոններ: Թեմա 4՝ Արդյունարար փոխանակություն: Թեմա 5՝ Փոխազդող համակարգերի ստատիկական ընկալունակությունը: Տեղայնացված
մոմենտներ: Մետաղներ` ֆերմի-հեղուկային տեսություն, Պաուլիի ընկալունակության փոխանակային մեծացում, Հաբարդի համիլտոնիան: Թեմա 6՝ Թույլ
փոխազդեցությամբ համակարգերի դինամիկական ընկալունակությունը: Ֆարադեյի երևույթ: Թեմա 7՝ Ուժեղ փոխազդող համակարգերի դինամիկական ընկալունակությունը: Խախտված համաչափություն: Դիէլեկտրիկներ` սպինային ալիքների տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
4. Մագիստրոսական ծրագիր`§Տեսական ֆիզիկա¦
0402/M01. Վաղ Տիեզերքի կոսմոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն ,
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վաղ Տիեզերքին վերաբերող
էվոլյուցիայի մոդելներ տարբեր գրավիտացիայի տեսությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի մեթոդները, որոնք օգտագործվում են կոսմոլոգիայում:
2. կհասկանա կոսմոլոգիական սցենարների հիմնական
օրինաչափությունները:
3. կկարողանա օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները
արդի խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիտարկվում են վաղ Տիեզերքի դինամիկան նկարագրող մոդելները: Թեմա 2` Քննարկվում է ինֆլյացիոն փուլի ներմուծումը որպես ստան-
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դարտ կոսմոլոգիայի մի շարք պրոբլեմների լուծման միջոց: Թեմա 3` Բերվում է
տարբեր ինֆլյացիոն մոդելների համառոտ շարադրանքը: Թեմա 4` Կատարվում
է այդ մոդելների կանխագուշակումների համեմատումը ժամանակակից դիտողական տվյալների հետ: Թեմա 5` Շարադրվում է կոսմոլոգիական խոտորումների տեսությունը և Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի ձևավորման վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M02.

Սինքրոտրոնային ճառագայթման տեսությունը և փորձնական
հիմունքները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ռելյատիվիստական էլեկտրոնների սինքրոտրոնային ճառագայթմանը /ՍՃ/:Դասական և քվանտային տեսություններին:
Ճառագայթման բեվեռացմանը: ՍՃ-ի հատկությունները արագացուցիչներում և
նոր սերնդի կուտակիչներում: ՍՃ-ի կիրառության սկզբունքները գիտական
փորձերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՍՃ- հիմունքները արագացուցիչներում և կուտակիչներում:
2. կհասկանա ՍՃ-ի հիմնական հատկությունները:
3. կկարողանա առաջարկել տեսական և կիրառական արդի խնդիրների
լուծումը ճառագայթման լայն տիրույթում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների զարգացումը:
Թեմա 2` Սինքրոտրոնային ճառագայթման դասական տեսությունը: Թեմա 3`
Սինքրոտրոնային ճառագայթման բևեռացված հատկությունները: Սինքրոտրոնային ճառագայթմանկոհերենտությունը:Թեմա 4` Սինքրոտրոնային ճառագայթման քվանտային տեսությունը: Թեմա 5` Շարժվող էլեկտրոնի հետագծի
քվանտային ֆլուկտուացիաները:Ճառագայթման ազդեցությունը արագացուցիչներում և կուտակիչներում էլեկտրոնի շարժման վրա: Թեմա 6` Օնդուլյատորային ճառագայթման քվանտային տեսությունը: Թեմա 7` էլեկտրոնների և պոզիտրոնների ռադիացիոն բևեռացումը կուտակիչ օղակներում: Թեմա 8` Ռադիացիոն բևեռացման երևույթի գրանցման մեթոդները: Թեմա 9`Սինքրոտրոնային
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ճառագայթման մեջ ինդուկցված անցումները: Թեմա 10`Ցիկլոտրանային ռեզոնանսի վրա հիմնված լազերներ: Ազատ էլեկտրոնների վրա հիմնված լազերները:
Թեմա 11` Սինքրոտրոնային արագացուցիչից դուրս բերելու սարքավորումներ
(êàíàëû ñèíõðîòðîííîãî èçëó÷åíèÿ): Նյութերի ուսումնասիրության մեթոդները –
վակուումային ուլտրամանուշակագույնից մինչև ռենտգենյան տիրույթ:Թեմա 12`
Ժամանակակից հետազոտությունների ուղղությունները–ֆիզիկա, կենսաբանություն, բժշկություն, քիմիա, նյութաբանություն
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M03. Տրամաչափական դաշտերի տեսություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ դասական և
քվանտային այն դաշտերի մասին, որոնք պահպանվում են լոկալ (տրամաչափային) ձևափոխությունների նկատմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տրամաչափայինձևափոխությունները, դրանցտարբերտեսակները, համապատասխանդասականդաշտերըևդրանցքվանտացումը:
2. կհասկանա տրամաչափային ձևափոխությունների երկրաչափական
իմաստը;
3. կկարողանա կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսությունը, ուսումնասիրել այն և հաշվել Ֆեյնմանի
համապատասխան դիագրամները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տարրական խմբերի տեսություն: SU(2) խումբը և դրա ներկայացումները: SU(n) խմբերը և դրանց չբերվող ներկայացումները: Յունգի աղյուսակները: SU(n) խմբերի գեներատորները: Թեմա 2` Լոկալ համաչափությունները դաշտի տեսության մեջ: Աբելյան տրամաչափային տեսությունը: Ոչաբելյան
տրամաչափային համաչափությունը: Յանգ-Միլլսի դաշտերը: Թեմա 3`Տ րամաչափային ինվարիանտությունը և երկրաչափությունը: Շերտավորված տարածությունների տեսություն: Թեմա 4` Տրամաչափային համաչափության սպոնտան խախտումը: Հիգսի երևույթը: Աբելյան և ոչ աբելյան դեպքերը: Զանգված
ունեցող բոզոնների թիվը: Գոլստոնի թեորեմը: Թեմա 5` Տրամաչափային դաշ-
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տերի քվանտացման դժվարությունները: Ծավալային արտադրիչի առանձնացումը ֆունկցիոնալ ինտեգրալի տակ: Ֆադեև-Պոպովի անզացը: Ֆադեև-Պոպովի
դաշտերը: Տրամաչափությունը ֆիքսող անդամները: Կովարիանտ տրամաչափությունները տրամաչափային դաշտերում: Պրոպագատորները: Թեմա 6` Տրամաչափային դաշտերի փոխազդեցությունը: Ֆեյնմանի օրենքները համաչափության սպոնտան խախտման դեպքում: Սլավնով-Թեյլորի առնչությունները:
Ուորդի հավասարոմները: ԲՊՍ-ի ձևափոխությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M04. Դինամիկ համակարգերի որակական անալիզ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դինամիկ համակարգերի որակականվերլուծության եղանակների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դինամիկ համակարգերի որակականվերլուծության եղանակները:
2. կհասկանա դինամիկ համակարգերի որակականվերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները:
3. կկարողանա նշված եղանակով կատարել որակական անալիզ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բերվում է համակարգի հնարավոր եզակի կետերի դասակարգումը և կառուցվում են փուլային պատկերները այդ կետերի շրջակայքում: Թեմա
2` Քննարկվում է լոկալ ու գլոբալ եղանակների հարաբերակցությունը: Թեմա 3`
Շարադրվում են Պուանկարե-Բենդիքսոնի տեսության տարրերը: Թեմա 4`
Քննարկվում են բիֆուրկացիաները դինամիկ համակարգերում: Թեմա 5` Բերվում են որակական մեթոդների կիրառությունները ֆիզիկական խնդիրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M05. Քվանտային էլեկտրադինամիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է էլեկտրոնների, պոզիտրոնների և գամմաքվանտների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա տարական մասնիկների համապատասխանող դաշտերի
քվանտացման եղանակները:
2.
կհասկանա տարրական մասնիկների փոխազդեցությունների մեխանիզմները ժամանակակից դաշտի քվանտային տեսության շրջանակներում:
3.
կկարողանա հաշվարկել հիմնական էլեկտրամագնիսական պրոցեսներիկտրվածքները Ֆեյնմանյան դիագրամների տեխնիկայի օգտագործմամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Դասընթացը նվիրված է էլեկտրոնների, պոզիտրոնների և
գամմա-քվանտների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների ուսումնասիրությանը: Թեմա 2` Կատարվում է մասնիկներին համապատասխանող ազատ
դաշտերի քվանտացում, այնուհետև կառուցվում է փոխազդող դաշտերի քվանտային տեսությունը: Թեմա 3` Օգտագործելով Ֆեյնմանի դիագրամների տեխնիկան` մանրամասն դիտարկվում են հիմնական էլեկտրամագնիսական պրոցեսները: Թեմա 4` Կատարվում է Ֆեյնմանի դիագրամների հատկությունների
ուսումնասիրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M06. Ինֆորմատիկայի ֆիզիկական հիմունքները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ինֆորմացիայի տեսությանը` ֆիզիկայի
ֆակուլտետի մասնագիտությունների համար: Այս դասընթացները ներառում են
տեսական խնդիրներ ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի հատման բնագավառում, այդ
թվում թերմոդինամիկայի և կենսաբանության ինֆորմացիոն ապեկտների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա ինֆորմատիկայի տեսության հիմունքները, մասնավորապես
կոդավորման, ինֆորմացիայի փոխանցման, ունիվերսալ համակարգչի
տեսության մասին:
2. Կհասկանա ինֆորմացիայի տեսության հիմնարար օրենքները և
կիրառությունները ֆիզիկայի բնագավառում:
3. Կկարողանա լուծել արդի խնդիրներ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինֆորմացիայի տեսության զարգացման պատմություն` մաթեմատիկական տեսությունից դեպի ֆիզիկականը: Հաշվարկը որպես ֆիզիկական
պրոցես: Ֆիզիկական չափում և ինֆորմացիայի չափ` բիթ: Ինֆորմացիան որպես
համակարգի վիճակագրական կարգավորվածության չափ: Թեմա 2` Ինֆորմացիայի ֆունկցիա: Ինֆորմացիայի չափումը: Թեմա 3` Քվանտային ալգորիթմներ:
Թեմա 4` Էնտրոպիայի գաղափարը ինֆորմացիայի համար: Փոխադարձ էնտրոպիա: Թեմա 5`Լանդաուերի սկզբունքը: Թեմա 6`Կոհերենտ և սեղմված վիճակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M07. Տեսական ֆիզիակայի ընտրովի հարցեր-1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4-ժամ դասախոսություն,
I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները
դասական էլեկտրադինամիկայից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կամայական ֆիզիկական համակարգի էներգիայի իմպուլսի
թենզորը:
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2.
3.

կհասկանա ճառագայթման ռեակցիայի ուժի ֆիզիկական մեխանիզմը:
կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել էլեկտրադինամիկայի արդի
հարցեր և լուծել ոչ ստանդարտ խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ցրման պրոցեսների էֆեկտիվ կտրվածքի ինվարիանտ սահմանումը: Թեմա 2` Կամայական ֆիզիկական փակ համակարգի էներգիայի իմպուլսի թենզորը: Թեմա 3` Հեղուկ դիէլեկտրիկում գործող ուժերի հաշվարքը: Թեմա 4` Էլեկտրամագնիսական դաշտի հավասարման համիլտոնյան տեսքը: Թեմա 5` Սպինային ֆունկցիաներ: Սպինից կախված կենտրանական փոխազդեցություն: Թեմա 6` Կլանում, ստիպողական և սպոնտան ճառագայթում: Էլեկտրական դիպոլային և արգելված անցումներ: Թեմա 7` Թենզորական ուժեր:
Դեյտրոն: Դեյտրոնի մոմենտները: Թեմա 8` ՎԿԲ մեթոդի կիրառումը Շրեդինգերի շառավղային համասարման նկատմամբ: Թեմա 9` Կեպլերի խնդիրը ՎԿԲ
մոտավորությամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M08. Տեսական ֆիզիակայի ընտրովի հարցեր-2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներով լուծված մի քանի կիրառական բնույթի ֆիզիկական երևույթներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի մեթոդները, որոնք օգտագործվում են մակրոսկոպական
համակարգերը նկարագրելու համար:
2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները:
3. կկարողանա օգտագործել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի
խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆլուկտուացիաններ: Թեմա 2`Մակերևույթներ: Թեմա 3` Փուլային անցումներ: Թեմա 4` Փուլային անցումների կինետիկա: Թեմա 5` Գազերի
կինետիկ տեսություն: Թեմա 6` Դիֆուզային մոտավորություն: Թեմա 7` Քվանտային հեղուկներ: Թեմա 8` Տեղափոխության երևույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M09. Փուլային անցումներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դաս.,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փուլային անցումներին վերաբերվող մի քանի կիրառական բնույթի ֆիզիկական խնդիրների լուծումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի մեթոդները, որոնք օգտագործվում են մակրոսկոպական
համակարգերը նկարագրելու համար:
2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները:
3. կկարողանա օգտագործել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի
խնդիրներ լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փուլային անցումների և կրիտիկական երևույթների ժամանակակից տեսական մոտեցումներ: Թեմա 2` Շարադրվում են միջին դաշտի մեթոդի
վրա հիմնված վաղ տեսությունների Վան-դեր-Վաալսի և Վեյսի տեսությունների
օրինակների վրա: Թեմա 3` Միջին դաշտի ժամանակից կոնցեպցիա (Լանդաուի
տեսություն): Թեմա 4` Իզինգի միաչափ մոդելը և նրա ճշգրիտ լուծումը: Թեմա 5`
Ռենորմալիզացիոն խմբի տեսության ներածություն: Թեմա 6` Կիրառման
օրինակներ և կրիտիկական ինդեքսներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M10. Թույլ փոխազդեցություններ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցությունների, նրանց բնորոշ ֆիզիկական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ֆերմիի տեսության հիմունքները, նրա ոչ կատարյալ լինելը
փորձարարական արդյունքների մեկնաբանման համար, հետևաբար և
այդ տեսության հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը:
2. կհասկանա ժամանակից միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսության կառուցման հիմնարար սկզբունքները, տեսությունից բխող կանխագուշակումները և դրանց ստուգման
փորձարարական ուղիները:
3. կկարողանա Ֆերմիի V-A տեսության և այնուհետև` Վայնբերգ-Սալամի տեսության հիման վրա հաշվարկել պարզագույն թույլ պրոցեսների
կտրվածքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ուսումնասիրվում են տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցությունները, մենկաբանվում դրանց բնորոշ ֆիզիկական առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ֆերմիի V-A տեսության հիման վրա դիտարկվում են
տարբեր ‘’թույլ’’ պրոցեսներ, կատարվում է պարզագույն պրոցեսների կտրվածքների հաշվարկ, կառուցվում է միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների
Վայնբերգ-Սալամի տեսությունը: Թեմա 3` Ուսումնասիրվում են e + e- հանդիպակաց փնջերով պրոցեսները չեզոք հոսանքի ներդրման հաշվառմամբ, միջանկյալ W, Z բոզոնների և Հիգսի H-բոզոնի հատկությունները, H-բոզոնի փոխազդեցությունը W, Z բոզոնների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M11.

Գրավիտացիայի տեսություններ և դրանց աստղաֆիզիկական
կիրառությունները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դաս.,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել գրավիտացիայի կենսունակ
տեսությունների չափանիշները:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա գրավիտացիայի տարբեր տեսությունների հիմնական դրույթները:
2. կհասկանա ձգողականության տեսությունների հիմնական օրինաչափությունները:
3. կկարողանա լուծել գրավիտացիայի տեսություններին վերաբերվող
կիրառական խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը: Թեմա 2`
Յորդան-Բրանս-Դիկեյի և Կալուցա-Կլեյնի տեսությունները: Թեմա 3` Պոստ
Նյուտոնյան պարամետրերը: Թեմա 4` Տեսություններից բխող արդյունքների համեմատումը դիտողական փաստերի հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
1.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M12. Ռեակտորների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացում միջուկային ռեակտորում ընթացող հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների հետ, դրանց հաշվարկման մեթոդների
հետ և ծանոթացում ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ինչ հիմնական հանգույցներից է բաղկացած ԱԷԿ-ը, հիմնական
սարքավորումների դերը գործընթացում, հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների հաշվարկման մեթոդները:
2. կհասկանա անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները, կպատկերացնի ԱԷԿ-ի անվտանգության
հիմնական բաղադրիչները:
3. կկարողանա տալ գնահատականներ ԱԷԿ-ների կառուցվածքի վերաբերյալ, գնահատել միջադեպերի վտանգի չափը, մատչելի կերպով
նկարագրել հիմնական գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԷԿ-րի տեսակները, նրանց կառուցվածքը, հիմնական հանգույցների դերը: Թեմա 2` Միջուկային ռեակտորների տեսակները, ռեակտորի
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կառուցվածքը, վառելիքի բնութագրերը, ակտիվ զոնայի կառուցվածքը: Թեմա 3`
Նեյտրոնների բալանսը ռեակտորներում: Դիֆուզիոն հավասարում: Թեմա 4` Դիֆուզիոն հավասարման անալիտիկ լուծւմները տարբեր դեպքերում, սահմանային պահմանները: Թեմա 5` Դիֆուզիոն հավասարման թվային լուծումները, միխմբանի, բազմախմբանի դեպքեր: Թեմա 6` Վառելիքի ցիկլի լրիվ հաշվարկը մեկ տարվա համար: Թեմա 7`ԱԷԿ-ի անվտանգության հիմնական
սկզբունքները, անվտանգության բարձրացման մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M13. Ուժեղ փոխազդեցությունները բարձր էներգիաների դեպքում (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դաս.,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուժեղ փոխազդող մասնիկների /հադրոնների/
կառուցվածքի, հադրոնային պրոցեսների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հադրոնների կառուցվածքը պարտոնային մոդելի շրջանակներում:
2. կհասկանա Բյորկենի սքեյլինգի երևույթը և նրա փորձարարական ապացույցը, քվարկների և գլյուոնների փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները:
3. կկարողանա քվարկ-գլյուոնային տեսության շրջանակներում մեկնաբանել հադրոնային պրոցեսների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտափորձերի արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Լեպտոն-հադրոն ոչ առաձգական ցրման պրոցեսների հիման
վրա ուսումնասիրվում է հադրոնների կառուցվածքը: Թեմա 2` Մանրամասն
քննարկվուն են` արտոնային մոդելը, Բյորկենի-Սքեյլինգի երևույթը և նրա խախտման փորձարարական ապացույցը: Թեմա 3`Այնուհետև որպես նախատիպ,
օգտագործելով պարտոնային մոդելը կառուցվում է քվանտային քրոմոդինամիկան`ուժեղ փոխազդեցությունների տեսությունը, որի շրջանակներում ուսում-
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նասիրվում են քվարկների և գլյուոների փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
5. Մագիստրոսական ծրագիր`§Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա¦
0406/M01 Քվանտային էլեկտրադինամիկա(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է էլեկտրոնների, պոզիտրոնների և գամմաքվանտների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների ուսումնասի-րությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա մասնիկները նկարագրող հիմնական հավասարումները և
նրանց լուծումները,
2. Կհասկանա ֆերմիոնային և բոզոնային դաշտերի քվանտացման
եղանակների տարբերությունը,
3. Կկարողանա կառուցել ազատ դաշտերի քվանտային տեսությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռելյատիվիստական դաշտերի հիմնական հավասարումները և
նրանց լուծման եղանակները: Թեմա 2` Ազատ դաշտերի քվանտացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M02 Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է
ոսւանողներին հաղորդակից դարձնել և
ուսուցանել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող նեյտրոնաֆիզիկական
պրոցեսներ մոդելավորող ժամանկակից հաշվարկային ծրագրերին և ուսուցանել
դրանց մեջ օգտագործվող դիֆերանցիալ, ինտեգրալ և ինտեգրո-դիֆերենցիալ
հավասարումների լուծման հիմնական թվային մեթոդներին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա միջուկային ռեակտորների մոդելավորման ժամանակակից
հաշվարկային ծրագրերը և դրանց օգատգործման եղանակնեը,
2. Կհասկանա միջուկային ռեակտորների մոդելավորման հաշվարկային
ծրագրերի հիմքում ընկած դիֆերանցիալ, ինտեգրալ և ինտեգրո-դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային մեթոդները,
3. Կկարողանա մոդելավորել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող
նեյտրոնաֆիզիկական պրոցեսները` օգտագործելով ժամանակակից
հաշվարկային ծրագրեր և մշակելով սեփական ծրագրեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ժամանակակից հաշվարակյին միջոցներ. Վեկտորական և
զուգահեռ հաշվարկներ: Թեմա 2`Միջուկային ռեակտորների մոդելավորման մեջ
օգտագործող հավասարումների տիպերը.
 Նեյտրոնների տեղափոխության ինտեգրո-դիֆերենցիալ հավասարում
 Նեյտրոնների տեղափոխության ինտեգրալ հավասարում
 Նեյտրոնների դիֆուզիայի հավասարում
 Ժամանակից կախված տեղափուխության հավասարում
Թեմա 3`Հաշվարկային մեթոդներ. Դետեևմենստիկ և հավանականային
Թեմա 4`Տեղափոխության ինտեգրո-դիֆերենցիալ հավասարման թվային լուծումը: Ժամանակի, էներգիայի, անկյան և տարածության դիսկրետիզացիա: Թեմա
5`Միաչափ դիսկրետ օրդինատների մեթոդ: Թեմա 6`Բազմաչափ դիսկրետ օրդինատների մեթոդ (Sn մեթոդ): Թեմա 7`Դիսկրետ-օրդինատային մեթոդով ծրագրեր. TRITON/NWET (SCALE): Թեմա 8`Սֆերիկ հարմոնիկների (Pn) մեթոդ: Թեմա
9`Դիֆուզիայի հավասարման թվային լուծումը
 նոդալ և սինթեզի մեթոդները ֆիքսված աղբյուրի և սեփական արժեքի
խնդիրներում
 նոդալ մեթոդները տարածա-ժամանակային կինետիկայուն
Թեմա 10`Դիֆուզիոն ծրագրեր. PARCS-RELAP, БИПР: Թեմա 11`Բախման
հավանականությունների մեթոդ: ABH մեթոդը միաչափ և երկչափ երկրաչափություններում: Սահմանային համակցման մեթոդ: Թեմա 12`Բախման հավանականությամբ ծրագրեր: HELIOS: Թեմա 13`Մոնտե Կարլոյի մեթոդ: Թեմա
13`Պատահական թվեր: Հավանականության բաշխման ֆունկցիա: Թեմա
14`Անալոգային Մոնտե Կարլո մեթոդ: Թեմա 15`Ոչ անալոգային Մոնտե Կարլո
մեթոդ: Թեմա 16`Մոնտե Կարլո մեթոդի կիրառությունը ռեակտորի նեյտրոնաֆիզիկական բնութագրերի մոդելավորման խնդիրներում: Թեմա 17`Մոնտե
Կարլո ծրագրեր. KENO-VI (SACLE), MCNPX
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M03 Տարրական մասնիկների ոչ արագացուցչային ֆիզիկա և տիեզերական
ճառագայթների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացում գիտական մեթոդոլոգիային,
սկզբնական գիտելիքների ձեռք բերում բարձր էներգիայի աստղաֆիզիկայի
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա՝ մոդելավորումը բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայում:
Տիեզերական ճառագայթների արագացումը: Տիեզերական ճառագայթների թափանցումը մթնոլորտի և գրանցող սարքերի մեջ: Լուսաուժը և
սարքերի արձագանքի ֆունկցիան:
2. Կհասկանա՝ տիեզերական ճառագայթները որպես տիեզերքի ուսումնասիրության միջոց
3. Կկարողանա կիրառել վիճակագրական լուծումների տեսությունը: Ընտրանքային մեթոդը: Գնահատման տեսությունը: Երկրորդական մասնիկներ գրանցող սարքերի ժամանակային շարքերում պիկերի հավաստիության որոշումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մոդելավորումը որպես ֆիզիկական աշխարհի ուսումնասիրության մեթոդ: Ֆիզիկայի պաշտոնական փիլիսոփայությունը: Աքսիոմատիկա:
Տեսության և մոդելավորման փոխկապակցվածությունը: Գիտափորձի կեղծման
ենթակա լինելը: Փոխարկելիություն: Թեմա 2՝ Գալակտիկական և արեգակնային
տիեզերկան ճառագայթների հոսքի մոդելների կառուցումը: 3200 մ բարձրության
վրա երկրորդական մասնիկների սպեկտրերի բնութագրերի ստացումը: Թեմա 3՝
Մասշտաբի պարամետրերի և բաշխման ֆունկցիաների տեղաշարժի գնահատման պարամետրական և ոչ պարամետրական մեթոդները: Չափվող արժեքների
գնահատման կառուցումը: Թեմա 4՝ ANI ծրագրին ծանոթանալը բազմաչափ
կորրելացված տվյալների վերլուծության համար: Գիտափորձերի տվյալների
մշակման մեթոդները: Թեմա 5՝ Կորրելյացիոն վերլուծություն: Հատկանիշների
լավագույն կոմպլեքսի ընտրությունը: Թեմա 6՝ Չերենկովյան մթնոլորտային
դիտակներ: Հադրոնների կողմից ստեղծված ֆոնի առանձնացման խնդիրները:
Առաջնային (  -քվանտների էներգիաների որոշումը): H.E.S.S. և MAGIC գիտա-
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փորձերը: Թեմա 7՝ Մթնոլորտային լայն հեղեղներ գրանցող սարքերի մոդելավորումը: Էներգետիկ սպեկտրերի կառուցումը: Առաջնային միջուկների դասակարգումը: Թեմա 8՝ Նեյրոնային ցանցերի մաթեմատիկական մոդելները: Բազմաշերտ հաջորդական ցանցեր: Ուսուցման տեսությունը: Պատահական որոնման
եղանակները: Նեյրոնային ցանցերի ուսուցումը: Ուսուցման արագացուցիչները:
Բազմաչափ տվյալների դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M04.

Միջուկային ռեակտորների գազա-կինետիկ
հաշվարկային հիդրոդինամիկա(6 կրեդիտ)

տեսություն

և

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողին հաշվարկային
հիդրոդինամիկայի հիմունքները և նրանց կիրառությունն ԱԷԿ-ներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա միաֆազային և երկֆազային հեղուկի շարժման հավասարումներն և հաշվարկային մեթոդները,
2. Կհասկանա հիդրոդինամիկական հաշվարկների դերը ԱԷԿ-ների անվտանգության հիմնավորման մեջ,
3. Կկարողանա կատարել պարզագույն հիդրոդինամաիկան հաշվարկներ
ԱԷԿ-ների նորմալ և վթարային վիճակների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հիդրոդինամիկայի հիմունքները և հիդրոդինամիկական
հաշվարկների դերը ԱԷԿ-ների անվտանգության հիմնավորման մեջ: Թեմա 2՝
Հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման հավասարումներն եռաչափ դեպքի համար: Թեմա 3՝ Միաֆազ հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման հավասարումները կանալային մոդելի դեպքում: Թեմա 4՝ Երկֆազ հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման հավասարումները կանալային մոդելի դեպքում:
Թեմա 5՝ Տուրբուլենտ և լամինար հոսքերի դեպքում կանալի պատերի հետ շոշափող լարումների հաշվարկի հիմունքները: Թեմա 6՝ Տուրբուլենտ և լամինար
հոսքերի դեպքում միջֆազային շոշափող լարումների հաշվարկի հիմունքները:
Թեմա 7՝ ԱԷԿ-ի համակարգերի մոդելավորման սկզբունքները: Թեմա 8՝ Պարզագույն հիդրոդինամաիկական հաշվարկներ ԱԷԿ-ների նորմալ և վթարային
վիճակների համար:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M05. Լիցքավորված փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ բարձր էներգիաների տիրույթում ժամանակակից լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ցիկլիկ և գծային լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների աշխատանքի հիմնական սկզբունքները,
2. Կհասկանա էներգետիկ փնջերի ստացման հիմնական խնդիրները,
մասնիկների արագացման և ֆոկուսացման հարցերը,
3. Կկարողանա արհեստավարժ մոտեցում ցուցաբերել արագացուցչային
ֆիզիկայի և տեխնիկայի բնագավառում ժամանակակից հարցերի լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Շարժման հավասարումներ և մասնիկների ֆոկուսացում: Թեմա
2՝ Ցիկլիկ արագացուցիչներ և լայնական տատանումների կայունությունը: Թեմա
3՝ Երկայնական տատանումներ և մասնիկների ինքնափուլավորում: Թեմա 4՝
Ռեզոնանսներ: Թեմա 5՝ Մասնիկների ներմուծում և արտածում: Թեմա 6՝ Կոլեկտիվ էֆեկտներն արագացուցիչներում: Թեմա 7՝ Ռադիացիոն էֆեկտներն արագացուցիչներում: Թեմա 8՝ Մասնիկների գծային արագացուցիչներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0406/M06. Միջուկային ռեակտորների դինամիկա և անվտանգություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող դինամիկ պրոցեսնրին, ռեակտորների միջուկային և
ռադիացիոն անվտանգության ապահովման հայեցակարգին և դրանց նկատմամբ
կարգավորող ազգային և միջազգային պահանջներին :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող արագընթաց և դանդաղ պրոցեսները, անվտանգության ֆունկցիաները, սկզբունքերը և
ապահովման մեթոդները
2. կհասկանա միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող դինամիկ պրոցեսների ֆիզիկական հիմքերը, անվտանգության գնահատման մեթոդները
3. կկարողանա վերլուծել միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող
դինամիկ պրոցեսները, գնահատել միջուկային ռեակտորների անվըտանգության մակարդակը և դրա համապատասխանությունը կարգավորող ազգային և միջազգային պահանջներին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռեակտորների կինետիկայի կետային մոդել: Ուշացող նեյտրոններ: Թեմա 2՝ Ռեակտորի կինետիկայի հավասարումը ուշացող նեյտրոնների
հաշվառմամաբ: 6-խմբային մոդել: Լապլասի փոխակերպման մեթոդ: Ռեակտորի կինետիկայի հավասարումը ուշացող նեյտրոնների հաշվառմամաբ:
Արդյունարար 1-խմբային մոդել: Թեմա 3՝ Ռեակտորի դինամիկան ռեակտիվության փոփոխության դեպքում: Ակնթարթային փոփոխության մոտավորություն: Գծային ամպլիդուդայի մոտավորություն. Զրոյական հզորության
փոխակերպման ֆունկցիա. Ռեակտորի կայության գծային չափորոշիչ: Թեմա 4՝
Ռեակտիվության հակադարձ կապեր: Թեմա 5՝ Ռեակտոր կայունություն. Փոխակերպման ֆունկցիան հակադարձ կապի հաշվառմամաբ: Գծային կայունության
վերլուծություն: Ռեակտորի կայունության ընդհանուր պայման: Ռեակտորում
դինամիկ պրոցեսների վերլուծությունը հակադարձ կապի հաշվառմամբ: Թեմա
6՝ Ռեակտորի կինետիկայի կետային մոդելի սահմանափակությունները: Թեմա
7՝ Միջուկային վառելիքի այրում: Ռեակտորի թունավորում: Թունավորման
ազդեցությունը ռեակտիվության վրա: Վառելիքի այրում, վերարտադրություն:
Թեմա 8՝ Ռեակտորի կառավարման օրգաններ: Կառավարման օրգանների
էֆեկտիվության հաշվարկ: Ռեակտորի բորային կառավարում: Այրվող
կլանիչներ: Թեմա 9՝ Ռեակտորի ավտանգության հայեցակարգը: Ռեակտորի
բնորոշ ռիսկերի որոշումը: Անվտանգության ֆունկցիաներ: Անվտանգության
սկզբունքներ: Խորությամբ պաշտպանության սկզբունք: Եզակի խափանման
սկզբունք: Անվտանգության մշակույթ: Վթարների և անցումային պրոցեսների
դասակարգում: Անվտանգության ֆունկցիաների խափանում, հիմնապատճառ,
հաճախություն և հնարավոր հետևանքներ: Նախագծային վթարներ: Արտանախագծային
վթարներ: Ծանր վթարներ: Թեմա 10՝ Անվտանգության չափորոշիչներ: Անվտան-
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գության համակարգեր: Անվտանգության վերլուծության մեթոդներ: Դետերմինիստիկ մեթոդ: Կոնսերվատիվ մոտեցում, Լավագույն գնահատման մեթոդ, զգայունակության և անորոշություններ: Արտանախագծային վթարների ֆիզիկական
երևույթները: Նախագծային վթարների ֆիզիկական երևույթները: Ծանր
վթարների ֆիզիկական երևույթները: Ակտիվ գոտու հալում և ռեակտորի իրանի
դեգրադացիա: Վթարային պատրաստվածություն և վթարի կառավարում:
Անվտանգության հավանականային վերլուծություն (ԱՀՎ): Ոչ ցանկալի
պատահար: Ակտիվ գոտու վնասման հավանականություն. Անվտանգության
չափորոշիչներ: ԱՀՎ կիրառման տիրույթ: Աշխատանքային ռեժիմներ, դիտարկվող պատահարներ: Սկզբնապատճառների որոշումը և ընտրման մեթոդը: Ազդեցություն, հաճախություն: Պատահարների ծառեր: Խափանումների ծառեր: Թեմա 11՝ Թրի-Մայլժ Այլենդ ԱԷԿ-ի վթարի վերլուծություն: Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի
վթարի վերլուծություն: ՀԱԷԿ հոսանքազերծման վթարի վերլուծություն: Տեղի
ունեցած վթարներից քաղված դասեր
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M07. Գիտափորձի մեթոդիկա և տվյալների մշակում(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել բարձր
էներգիաների տարրական մասնիկների ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդներին և գիտափորձերից ստացված արդյունքների գրանցամն և մշակման մեթոդնռրին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ժամանակակից գիտափորձերում կիրառվող դետեկտորների
աշխատանքի սկզբունքը և նրանց կիրառման տիրույթները, ֆիզիկական
մեծությունների չափման մեթոդները, փորձարարական սարքերիվ
տվյալների արդյունավետ դուրս բերման և գրանցման ձևերը:
2. Կհասկանա թե ինչպես են գիտափորձը նախագծելիս առավելագույն
արդյունավետության և արժեքի միջև հասնում փոխզիջման, ինչպես
կարելի է առավել արդյունավետ և կարճ ժամանակում գրել մեծ քանակի
տվյալներ առանց որակի կորուստի, և այլ փորձարարական հնարքներ:
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3.

Կկարողանա ինքնուրույն կազմել որոշակի գիտափորձի սխեման`
ապահովելով տվյալների չափման և գրանցման համար պահանջվող
նախնական պայմանները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լիցքավորված մասնիկների արգացուցիչների աշխատանքի
սկզբունքը: Գծային և օղակաձև արգացուցիչներ: Կուտակիչներ: Հանդիպակաց
փնջերի մեթոդ: Փնջերի ժամանակային կառուցվածքը: Թեմա 2՝ Ճառագայթման
փոխազդեցությունը նյութի հետ.Իոնիզացիոն կորուստներ, բազմակի ցրում,
արգելակային ճառագայթում, ֆոտոէֆեկտ,Կոմպտոն էֆեկտ, զույգերի ծնում, Չերենկովյան ճառագայթում, անցումային ճառագայթում: Թեմա 3՝ Մասնիկների
դետեկտորների բնութագրական հատկությունները: Առկայծչային, չերենկովյան
և լրիվ կլանման դետեկտորներ: Թեմա 4՝ Կոորդինատային դետեկտորներ. կայծային խցեր, բազմալար համեմատական խցեր, ուղղորդային (դրեյֆային) խցեր,
կիսահաղորդչային միկրոշերտավոր խցեր: Թեմա 5՝ Մասնիկների բնութագրերի
չափումը. հետագիծ, լիցքի նշան, շարժման քանակի մոմենտ (իմպուլս),
Էներգիա: Թեմա 6՝ Մասնիկների նույնացումը. ըստ իոնիզացիոն կորուստների,
շեմային և օղակաձև պատկերով Չերենկովյան դետեկտորներով, անցումային
ճառագայթման հիման վրա, կալորիմետրիկ մեթոդներով, ժամանակաթռիչքային մեթոդով: Թեմա 7՝ Դեպքերի գրանցման տրիգեր, տրիգերների կառուցման մեթոդները, միամակարդակ և բազմամակարդակ տրիգերներ: Թեմա 8՝
Տվյալների արտահանումը դետեկտորներից. Էլեկտրոնային ստանդարտներ`
CAMAC, FASTBUS, VME և այլն, նախաուժեղացուցիչներ և ուժեղացուցիչներ,
դիսկրիմինատոր-ձևավորիչներ,Էլեկտրական իմպուլսների ստանդարտներ
NIM, ECL, TTL, համընկնումների մեթոդ, նրա բնութագրերը, իրական և պատահական համընկնումներ, անալոգ-թիվ ձևափոխիչներ, (ADC), ժամանակ-թիվ
ձևափոխիչներ (TDC), տվյալների արտահանումը բազմալարային համեմատական խցերից, կոդավորման եղանակներ: Թեմա 9՝ Տվյալների մշակում. Դեպքերի
վերականգնում, եղած տվյալների ձևափոխումը ֆիզիկականի, տվյալների պատկերավորում, բազմաչափ մշակում: Թեմա 10՝ Տվյալների մշակման վիճակագրական մեթոդներ. հավանականության և մաթեմատիկական սպասման գաղափար,
դիսպերսիա,Պուասսոնի բաշխում, Գաուսի բաշխում: Թեմա 11՝ Բարձր էներգիայի մասնիկների ֆիզիկայի բնագավառի գիտափորձեր: Թեմա 12՝ Միջուկային
ֆիզիկայի մեթոդների կիրառումը բժշկության մեջ իզոտոպների արտադրության
համար: Թեմա 13` Մոնտե Կարլո մեթոդի ընդհանուր գաղափարը: Փսևդոպատահական թվերի գաղափարը: Այդպիսի թվերի ֆիզիկական գեներատորներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M08. Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունը միջուկների հետ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջուկների հետ
էլեկրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությանների արդյունքում դիտվող
ֆիզիկական երևույթներին: Կարևոր նպատակներից է նաև ներկայացնել այդ
փոխազդեցությունների ուսումասիրության մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կծանոթանա էլեկտրոն-միջուկ, ֆոտոն-միջուկ փոխազդեցությունների
ժամանակ դիտվող հիմնական ֆիզիկական երևույթների հետ և
կտիրապետի էլեկտրոնային և ֆոտոնային փնջերի միջոցով միջուկների
ուսումնասիրության մեթոդներին:
2. Կհասկանա ֆիզիկայի համապատասխան բնագավառի հիմնական
խնդիրները և նրանց լուծման համար անհրաժեշտ տեսական և փորձարարական մոտեցումները:
3. Կկարողանա օգտագործել ստացված գիտելիքները բարձր էներգիանների ֆիզիկայի, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և այլ մոտ
ֆիզիկայի բնագավառներում առկա խնդիրների լուծման ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լորենց վեկտորներ, լորենցի ձևափոխություններ: Թեմա 2՝ Ինվարիանտ մեծություններ, ինվարիանտ զանգված, կարոտի զանգված: Թեմա 3՝
Էլեկտրոն-պրոտոն առաձգական ցրում: Ռեակցիանների կինեմատիկա: Թեմա 4՝
Արգելակային ճառագայթում, ֆոտոնային փնջերի ստացում: Թեմա 5՝ Ֆոտոնի
փոխազդեցությունը նյութի հետ: Ֆոտոէֆֆեկտ, Կոմպտոնի էֆֆեկտ, զույգի
ծնում: Թեմա 6՝ Չերենկովյան ճառագայթում: Անցումային ճառագայթում: Թեմա
7՝ Էլեկտրոնային և ֆոտոնային փնջերով իրականացվող գիտափորձերում ծնված
մասնիկների գրանցման մեթոդները: Թեմա 8՝ Բարձր էներգիանների ֆիզիկայում օգտագործվող հիմնական դետեկտորների աշխատանքային սկազբունքները: Սցինտիլյացիոն հաշվիչներ, Չերենկովյան հաշվիչներ, էլեկտրամագնիսական կալորիմետր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M09. Թույլ փոխազդեցություններ(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցությունների, նրանց բնորոշ ֆիզիկական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա Ֆերմիի տեսության հիմունքները, նրա ոչ կատարյալ լինելը
փորձարարական արդյունքների մեկնաբանման համար, հետևաբար և
այդ տեսության հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը,
2. Կհասկանա ժամանակից միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների
Վայնբերգ-Սալամի տեսության կառուցման հիմնարար սկզբունքները,
տեսությունից բխող կանխագուշակումները և դրանց ստուգման փորձարարական ուղիները,
3. Կկարողանա Ֆերմիի V-A տեսության և այնուհետև` Վայնբերգ-Սալամի
տեսության հիման վրա հաշվարկել պարզագույն թույլ պրոցեսների
կտրվածքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ուսումնասիրվում են տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցությունները, մենկաբանվում դրանց բնորոշ ֆիզիկական առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ֆերմիի V-A տեսության հիման վրա դիտարկվում են
տարբեր ‘’թույլ’’ պրոցեսներ, կատարվում է պարզագույն պրոցեսների կտրվածքների հաշվարկ: Թեմա 3` Կառուցվում է միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսությունը: Քննարկվում են այս տեսությունից բխող կանխագուշակումները և դրանց ստուգման փորձարարական
ուղիները: Թեմա 4` Ուսումնասիրվում են e + e- հանդիպակաց փնջերով պրոցեսները չեզոք հոսանքի ներդրման հաշվառմամբ, միջանկյալ W, Z բոզոնների և
Հիգսի H-բոզոնի հատկությունները, H-բոզոնի փոխազդեցությունը W, Z բոզոնների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M10. Ռելյատիվիստիկ լիցքավորված մասնիկների ճառագայթում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ռելյատիվիստիկ լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման ֆիզիկական սկզբունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ռելյատիվիստիկ մասնիկների ճառագայթման հիմնական
տեսակները, դրա սպեկտրային և անկյունային բաշխումները, սպոնտան
և կոհերենտ ճառագայթման յուրահատկությունները,
2. Կհասկանա ժամանակակից ճառագայթման աղբյուրների աշխատանքի
հիմնական սզկբունքները,
3. Կկարողանա արհեստավարժ մոտեցում ցուցաբերել տարբեր միջավայրերում ռելյատիվիստիկ մասնիկների ճառագայթման բնագավառում
ժամանակակից հարցերի լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռելյատիվիստիկ մասնիկների կինեմատիկա: Թեմա 2՝ Սինքրոտրոն ճառագայթում: Թեմա 3՝ Մասնիկների ճառագայթումը պարբերական
մագնիսական դաշտերում: Թեմա 4՝ Ճառագայթման սպեկտրային և անկյունային բաշխումը: Թեմա 5՝ Սինքրոտրոն ճառագայթման ժամանակակից աղբյուրները: Թեմա 6՝ Չերենկովյան և քվազի-չերենկովյան ճառագայթում: Թեմա 7՝
Արգելակման ճառագայթում: Թեմա 8՝ Ճառագայթման կոհերենտ աղբյուրներ և
լազերներ ազատ էլեկտրոնների վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M11. Ուժեղ փոխազդեցություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուժեղ փոխազդող մասնիկների /հադրոնների/
կառուցվածքի, հադրոնային պրոցեսների ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա հադրոնների կառուցվածքը պարտոնային մոդելի շրջանակներում,
2. Կհասկանա Բյորկենի սքեյլինգի երևույթը և նրա փորձարարական ապացույցը, քվարկների և գլյուոնների փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները,
3. Կկարողանա քվարկ-գլյուոնային տեսության շրջանակներում մեկնաբանել հադրոնային պրոցեսների ուսումնասիրությանը նվիրված գիտափորձերի արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Լեպտոն-հադրոն ոչ առաձգական ցրման պրոցեսների հիման
վրա ուսումնասիրվում է հադրոնների կառուցվածքը: Թեմա 2` Մանրամասն
քննարկվուն են` պարտոնային մոդելը, Բյորկենի-Սքեյլինգի երևույթը և նրա
խախտման փորձարարական ապացույցը: Թեմա 3` Այնուհետև որպես նախատիպ, օգտագործելով պարտոնային մոդելը կառուցվում է քվանտային քրոմոդինամիկան`ուժեղ փոխազդեցությունների տեսությունը, որի շրջանակներում
ուսումնասիրվում են քվարկների և գլյուոների փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M12. Տարրական մասնիկների ֆիզիկայի ժամանակակից պրոբլեմները
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից տարրական
մասնիկների ֆիզիկայի հիմնախնդիրները, ինչպես նաև ֆիզիկան, որ պետք է
ուսումնասիրվի LHC արագացուցիչի միջոցով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1.

Կիմանա տարրական մասնիկների ֆիզիկայի զարգացման հիմնական
ուղղությունները,
2. Կհասկանա ինչ կարևորագույն գիտափորձեր են ծրագրվում LHC-ում, Bմեզոնների գործարաններում, պատկերացում կկազմի նեյտրինոների
օսցիլյացիաների հետ կապված գիտափորձերի հետ
3. Կկարողանա կապ հաստատել տեսության և ժամանակակից փորձարարական հետազոտությունների միջև
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ B-մեզոնների տրոհումները: Թեմա 2՝ CP-զույգության խախտումը:
Թեմա 3՝ CKM մատիցա: Թեմա 4՝ Հիգգսի մասնիկների ֆիզիկա: Թեմա 5՝
նեյտրինոների օսցիլյացիաները: Թեմա 6՝ Ստանդարտ մոդելի ընդհանրացումները: Թեմա 7՝ Սուպերսիմետրա:Թեմա 8 ՝ Մեծ միավորում: Թեմա 9՝ LHC ֆիզիկան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M13 . Ռադիացիոն մեթոդները բժշկության, կենսատեխնոլոգիաների և
նանոտեխնոլոգիաների բնագավառում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին ժամանակակից դիֆրակցիոն և սպեկտրալ մեթոդների տեսական սկզբունքների, շարքային և արագացուցչային սարքավորումների հնարավորությունների հետ, կիրառությանը
բժշկության, կենսատեխնոլոգիաների և նանոտեխնոլոգիաների բնագավառում և
որոշ այդ մեթոդներով արդեն լուծված օրինակելի խնդիրների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտինուսանողը .
1. Կիմանա, թէ ինչ հետազոտական խնդիրների լուծման համար են
նախատեսված ռադիացիոն մեթոդները, ինչպես են իրականացվում
չափումները, ինչպիսի ճշտություն, զգայութնություն, լուծող ուժ և այլ
բնութագրեր կարող են ապահովել այդ մեթոդները,
2. Կհասկանա ժամանակակից դիֆրակցիոն և սպեկտրալ մեթոդների
դասակարգումը, տեսական հիմունքները,
3. Կծանոթանա բժշկության, կենսատեխնոլոգիաների և նանոտեխնոլոգիաների բնագավառում ռադիացիոն մեթոդների մի շարք կիրառությունների հետ,
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4.

Կկարողանա իրեն հետաքրքրող խնդրի լուծման համար ընտրել արդյունավետ և օպտիմալ ռադիացիոն մեթոդ, ձևակերպել իր առաջադրանքը և սպասելիքները, մշակել և ներկայացնել ստացված արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռադիացիոն մեթոդների դասակարգումը և համառոտ բնութագիրը: Թեմա 2՝ .Դիֆրակցիոն մեթոդների նկարագրությունը և տեսական հիմունքները: Թեմա 3՝ Սպեկտրալ մեթոդների նկարագրությունը և տեսական հիմունքները: Թեմա 4՝ Ռադիացիոն մեթոդները կենսատեխնոլոգիայում: Թեմա 5՝
Ռադիացիոն մեթոդները նանոտեխնոլոգիայում: Թեմա 6՝ Ռադիացիոն մեթոդների կիրառությունը բժշկության մեջ: Թեմա 7՝Ռադիացիոն մեթոդների այլ կիրառումներ: Թեմա 8՝ Ռադիացիոն մեթոդների ներկան և զարգացման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M14.

Միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական
պրակտիկում(3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

II

կիսամյակ,

մեթոդների

եզրափակիչ

հատուկ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`փորձարարական աշխատանքներով ամրապնդել միջուկային ֆիզիկայի և տարրական մասնիկների ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդների բնագավառում ուսանողների տեսական գիտելիքները և
զարգացնել փորձարար ֆիզիկոսի նրանց ունակությունները :
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա՝ գիտափորձերի կատարման,
տարրական մասնիկների
գրանցման ու դրանց նույնացման (իդենտիֆիկացիայի)մեթոդները,
2. Կհասկանա` առկայծչային, գազապարպումային, կիսահաղորդչային
դետեկտորներում մասնիկների գրանցման ազդանշանների ձևավորման մեխանիզմները, գրանցման ազդանշանի պարամետրերի և դետեկտորներում մասնիկների կորցրած էներգիայի միջև առնչության ֆիզիկական էությունը, ալֆա և գամմա սպեկտրոմետրերի աշխատանքի
ֆիզիկական հիմունքները
3. Կկարողանա` ինքնուրույն կատարել.
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ա. դոզիմետրական և ռադիոմետրական չափումներ
բ. էլեկտրաչեզոք և լիցքավորված մասնիկների հոսքերի չափումներ
գ. լիցքավորված մասնիկների և գամմա քվանտների էներգիաների
չափումներ
դ. աղմուկային ազդանշանների և բազմաբնոյթ ճառագայթման ընդհանուր ֆոնի վրա փոխկապակցված (կոռելացված) դեպքերի գրանցումներ:
ե. չափումներում ստացված տվյալների մշակում և մեկնաբանություն :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լիցքավորված մասնիկների իոնացման կյորուստներ: Թեմա 2՝
Ֆոտոնների փոխազդեցությունը միջավայրի հետ: Թեմա 3՝ Նեյտրոնների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ: Թեմա 4՝Մասնիկների նույնականացման
մեթոդները: Թեմա 5՝ Մասնիկների գրանցումը առկայծչային, գազապարպումային և կիսահաղորդչային դետեկտորներում` փորձարարական աշխատանքներ: Թեմա 6՝ Աղմուկային պրոցեսների և ճառագայթման ֆոնային հոսքերի չափումներ: Թեմա 7՝ Կոռելացված երևույթների փորձարարական ուսումնասիրություններ: Թեմա 8՝ Գամմա-քվանտների էներգիայի չափումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M15. Մասնիկների և ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ նյութի հետ
մասնիկների և ճառագայթման փոխազդեցության ժամանակ հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. Կծանոթանա արագ մասնիկների և ճառագայթման փոխազդեցություններին ամորֆային և կարգավորված միջավայրերի հետ,
2. Կհասկանա ծանր և թեթև մասնիկների, գամմա ճառագայթման փոխազդեցությունների յուրահատկությունները նյութի հետ,
3. Կկարողանա արհեստավարժ մոտեցում ցուցաբերել փորձարարական
միջուկային ֆիզիկայի բնագավառում ժամանակակից հարցերի լուծման
համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ծանր լիցքավորված մասնիկների աղբյուրները: Թեմա 2՝ Ծանր
լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցությունը նյութի հետ: Թեմա 3՝ Իոնացման
կորուստներ: Թեմա 4՝ Էլեկտրոնների և պոզիտրոնների փոխազդեցությունը
նյութի հետ: Թեմա 5՝ Մասնիկների անցումը միաբյուրեղների միջով: Թեմա 6՝
Գամմա-քվանտների և չեզոք մասնիկների փոխազդեցությունը նյութի հետ: Թեմա 8՝ Միջուկային հետազոտությունների մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
6. Մագիստրոսական ծրագիր`§Աստղաֆիզիկա¦
0410/M01. Ընդհանուր աստղաֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր հիերարխիկ
մակարդակների պատկանող տիեզերական օբյեկտների` աստղերի (այդ թվում`
ավելի մանրամասն Արեգակի), միգամածությունների, գալակտիկաների և գալակտիկաների կույտերի ֆիզիկական բնութագրերին և, մասամբ, դրանցում
ընթացող ֆիզիկականգ ործընթացներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Արեգակի արտաքին շերտերի կառուցվածքի, ճառագայթման
սպեկտրի առանձնահատկությունները
2. կհասկանա Աստղերի փոփոխականության դասերը, ֆիզիկական ակտիվության դրսևորման ձևերը, բռնկվող, Նոր և Գերնոր աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները,
3. կհասկանա Աստղերի դասակարգումներն ու դրանց ֆիզիկական հիմքը, ջերմաստիճանի, ճնշման և այլ էֆեկտների ազդեցությունը դրանց
սպեկտրների վրա
փոշագազային նյութի առկայությունը, դրա բաշխումը, ֆիզիկական հատկություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արեգակ, Արեգակի ֆիզիկական բնութագրերը, լուսոլորտ, գունոլորտ, արևապսակ, պտույտ, արևաբծեր, ջահեր, հրվիժակներ, Թեմա 2 ` ֆրաունհոֆերյան սպեկտրը, ճառագայթումը ռենտգենյան և ռադիոտիրույթներում, արեգակնային բռնկումներ: Թեմա 3 ` Աստղեր, աստղերի սպեկտրալ դասակարգու-
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մը, Թեմա 4` Երկչափ դասակարգում, պտույտի, ճնշման, տուրբուլենտ շարժումների ազդեցությունըսպեկտրի վրա: Թեմա 5` Կրկնակի աստղեր և աստղակույտեր, կրկնակի աստղերի տեսակները, աստղերի զանգվածների որոշումը,
բազմակի համակարգեր, բաց և գնդաձև աստղակույտեր, աստղակույտերի քայքայման մեխանիզմները: Թեմա 6` Փոփոխական աստղեր, ցեֆեիդներ, P կարապի, Վոլֆ-Ռայեի դասի աստղեր, Նոր և Գերնոր աստղեր, Գերնորերի մնացորդներ, T Ցուլի դասի աստղեր, բռնկվող աստղեր: Թեմա 7` Դիտողական տիեզերաբանություն, Տիեզերքի հաբլյան լայնացումը, լայնացման արագացում:
լայնացման ժամանակակից մեկնաբանությունները, հենքային ճառագայթում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M02. Տեսական աստղաֆիզիկա (մթնոլորտների ֆիզիկա) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ աստղերի լուսոլորտների և մթնոլորտների տեսության հիմնական հարցերի ուսումնասիրությունը, մասնավորապես` էներգիայի տեղափոխման հնարավոր եղանակները, ճառագայթային դաշտը նկարագրող հիմնական մեծությունները, էներգիայի տեղափոխման հավասարումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աստղաֆիզիկայում հետաքրքրություն ներկայացնող երկրաչափությունները, ճառագայթային և հիդրաստատիկ հավասարակշռությունը, կլանումը ջրածնի ատոմի և ջրածնի բացասական իոնի կողմից,
2. կհասկանա, Արեգակի մթնոլորտի կառուցվածքը /լուսոլորտ, գունոլորտ,
արևապսակ/ և ֆիզիկական հատկությունները։
3. կկարողանա հաշվել աստղային մթնոլորտների ջերմաստիճանը, ճնշումը և խտությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աստղերի լուսոլորտներ: Թեմա 2՝ Աստղերի մթնոլորտներ: Թեմա
3՝ էներգիայի տեղափոխման հնարավոր եղանակները: Թեմա 4՝ ճառագայթային
դաշտը նկարագրող հիմնական մեծությունները: Թեմա 5՝ էներգիայի տեղափոխման հավասարումը։ Թեմա 6՝ Քոմփթոնյան և Թոմսոնյան ցրումներ: Թեմա 7՝
սպեկտրալ գծերի լայնացման ֆիզիկական մեխանիզմները: Թեմա 8՝ Արեգակի
մթնոլորտի կառուցվածքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M03. Բարձր էներգիաների աստղագիտություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին
տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում բարձր էներգիաների աստղագիտության մեթոդների,
խնդիրների և ձեռք բերված արդյունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բարձր էներգիաների աստղագիտության ուսումնասիրությունների բնագավառի և խնդիրների մասին,
2. կհասկանա աստղաֆիզիկական օբյեկտներում բարձր էներգիաների
պրոցեսների և երևույթների առաջացման մասին եղած պատկերացումները,
3. կկարողանա օգտվել բարձր էներգիաների աստղագիտության տվյաների
էլեկտրոնային բազաներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բարձր էներգետիկ պրոցեսները, նրանց կողմից հարուցված
ճառագայթման մեխանիզմները: Թեմա 2 ` Նեյտրինային աստղագիտություն:
Թեմա 3 ` Ռենտգենյան և գամմա աստղագիտություն: Թեմա 4` Տիեզերական
մասնիկային ճառագայթում։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M04. Աստղագիտության ժամանակակից լուսաընդունիչ սարքեր
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է՝ սովորեցնել ուսանողներին ժամանակակից լուսաընդունիչների կիրառությունը աստղագիտական հետազոտություններում:
Անհրաժեշտ է, որ ուսանողն ընկալի աստղագիտական հետազոտությունների
ամբողջ շղթան սկսած դիտակից, սպեկտրալ սարքերից մինչև լույսի դետեկտոր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աստղագիտական ժամանակակից մեթոդները և սարքերը:
2. կհասկանա տարբեր մեթոդների համար օգտագործվող ընդունիչների
առավելությունները և թերությունները:
3. կկարողանա կատարել դիտումներ և արդյունքների մշակումներ տարբեր մեթոդներով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աստղագիտական ժամանակակից դիտողական սարքերը: Թեմա 2`
Դիտողական սարքերի գործունեության ֆիզիկական հիմունքները և առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի
հիմնական բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները։ Թեմա 4՝ Սպեկտրների
առաջացման ֆիզիկական հիմունքները: Թեմա 5՝ Դիտվող սպեկտրալ գծերի վերլուծությունը և նույնացումը ժամանակակից մեթոդներով։ Թեմա 6՝ Սպեկտրասկոպիայի առանձնահատկությունները: Թեմա 7՝ Byufosc -2 և scorpio սպեկտրալ
սարքեր: Թեմա 8՝ Բազմաբիբ սպեկտրալ սարքի ուսումնասիրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M05. Արտամթնոլորտային աստղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, I կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում արտամթնոլորտային աստղագիտության մեթոդների, խնդիրների և ձեռք բերված արդյունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արտամթնոլորտային դիտումների առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա արտամթնոլորտային աստղագիտության կարևորագույն
արդյունքները,
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3.

կկարողանա օգտվել արտամթնոլորտային աստղագիտության տվյալների էլեկտրոնային բազաներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտամթնոլորտային աստղագիտության առանձնահատկությունները, մեթոդները, դիտակները: Թեմա 2` Ուլտրամանուշակագույն և տեսանելի արտամթնոլորտային աստղագիտություն։ Թեմա 3` Ռենտգենյան և գամմա
աստղագիտություն: Թեմա 4` Ինֆրակարմիր և սուբմիլիմետրանոց աստղագիտություն։ Թեմա 5` Արտամթնոլորտային աստղաչափություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M06.Դիտողական նյութի մշակում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել աստղագիտական ժամանակակից
դիտողական տվյալները, քննարկել դրանք գործունեության ֆիզիկական հիմունքները և առանձնահատկությունները` դիտվող սպեկտրի ամբողջ հաճախականային տիրույթում։ Տրվում են սպեկտրների մշակման ծրագրեր։ Ծանոթանում
են ներկայումս գործող ամենամեծ Սլոունյան շրջահայացության հետ:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա՝ ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները
2. կհասկանա սպեկտրների առաջացման ֆիզիկական հիմունքները, դիտվող սպեկտրալ գծերի վերլուծությունը և նույնացումը ժամանակակից
մեթոդներով
3. կկարողանա կիրառել սպեկտրասկոպիայի առանձնահատկությունները
միկրոալիքային, ռադիո, ինֆրակարմիր, օպտիկական, ռենտգենյան և
գամմա տիրույթներում ուսումնասիրություն կատարելիս
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աստղագիտական ժամանակակից դիտողական տվյալները:
Թեմա 2՝ Սլոունյան շրջահայացություն: Թեմա 3՝ Ծանոթացում սպեկտրների
մշակման ADOC ծրագրի հետ: Թեմա 4՝ Ծանոթացում սպեկտրների մշակման
AIRAF ծրագրի հետ: Թեմա 5՝ ADOC ծրագրով իզոֆոտերի կառուցում: Թեմա 6՝
ADOC ծրագրով գալակտիկաների ձևաբանություն: Թեմա 7՝ AIRAF ծրագրով
Սլոունյան սպեկտրների ուսումնասիրություն: Թեմա 8՝ Պարամետրերի որոշում:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M07. Ռադիոաստղագիտություն(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օգտագործվող ռադիոդիտակներին և մեթոդներին, ինչպես նաև ժամանակակից ռադիոաստղագիտության նվաճումներին, որոնց շնորհիվ առաջ քաշվեցին վճռորոշ գաղափարներ աստղաֆիզիկայի շատ հիմնահարցեր պարզաբանելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա դիտումների մեթոդները
2. կհասկանա տարբեր մեթոդների առավելությունները դիտումների
համար:
3. կկարողանա դիտումներ կատարել ռադիոդիտակների միջոցով
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Տիեզերական օբյեկտների բնութագրերը` հիմնված ռադիոալիքներից մինչև բարձր էներգիաներով գամմա-ճառագայթումը հետազոտող դիտողական տվյալների վրա: Թեմա 2՝ Համապատասխան ճառագայթման տիրույթներում ժամանակակից դիտակները և գրանցման մեթոդները։ Թեմա 3` Ռադիո,
ինֆրակարմիր, օպտիկական, ռենտգենյան և գամմա-աստղագիտության ասպարեզներում արդի իրավիճակը: Թեմա 4`Արտագալակտիկական ռադիոաղբյուրները, աստղերի և նրանց թաղանթների, միջաստղային նյութի և փոշու, ինչպես
նաև գալակտիկաների ինֆրակարմիր ճառագայթումը։ Թեմա 5՝ Գերմանուշակագույն ավելցուկով գալակտիկաները, Թեմա 6՝ Գալակտիկայի ֆոնային և դիֆուզ ճառագայթումները: Թեմա 7՝ Բաբախիչների և բարստերների, ինչպես նաև
կրկնակի համակարգերի և գնդաձև աստղակույտերի ու գալակտիկաների կույտերի ռենտգենյան ճառագայթումը։ Թեմա 8՝ Արդի աստղաֆիզիկայի բուռն զարգացող հիմնահարցերը` գամմա-ճառագայթման կետային աղբյուրները, ակտիվ
գալակտիկաների գամմա-ճառագայթման փափուկ և կոշտ բաղադրիչները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M08. Արտագալակտիկ աստղագիտություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ պարզաբանել Տիեզերքի նորագույն դիտողական
տվյալները ԷՄ ճառագայթման ամբողջ սանդղակում և արտագալկտիկական շրջահայությունները, գալակտիկաների առաջացումը և էվոլյուցիան։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջողավարտին ուսանողը .
1. կիմանա գալակտիկաների Հաբլի դասակարգումը, միմյանց նկատմամբ
շարժման տեսագծային, պտտման արագության, զանգվածի որոշման
մեթոդները։ Ներկայացվում է գալակտիկաների աստղային բնակչությունը և գազափոշային կազմը, դրանց բնութագրերը և հատկությունները,
բազմալիքային ճառագայթման սպեկտրերը, գույնը և լուսատվության
դաշտը
2. կհասկանա ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական աղբյուրների ֆիզիկական էությունը, բազմակի գալակտիկաների և դրանց խմբերի, կույտերի և գերկույտերի բնութագրերն ու դասակարգումը, քվազարների էությունը և հիմնական առանձնահատկությունները, ֆիզիկական բնութագրերը, փոխազդող և միաձուլվող գալակտիկաների հասկացությունը
և դրանց էությունը։
3. կկարողանա տարբերել ինֆրակարմիր գերլուսատու, ռադիո-, Սեյֆերտի և Մարգարյանի գալակտիկաները, դրանց միջուկների սպեկտրները,
կատարել միջուկների դասակարգում ըստ ակտիվության դասերի, կառուցել դիագնոստիկ դիագրամներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գալակտիկաների Հաբլի դասակարգումը: Թեմա 2՝ Գալակտիկաների աստղային բնակչությունը և գազափոշային կազմը, դրանց բնութագրերը և
հատկությունները: Թեմա 3՝ Գալակտիկաների բազմալիքային ճառագայթման
սպկտրերը, գույնը և լուսատվության դաշտը։ Թեմա 4՝ Ակտիվ գալակտիկաների
հասկացությունը դրանց ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական աղբյուրների
ֆիզիկական էությունը։ Թեմա 5՝ Միջուկների դասակարգում ըստ ակտիվության
դասերի: Թեմա 6՝ Բազմակի գալակտիկաների և դրանց խմբերի, կույտերի և գերկույտերի բնութագրերն ու դասակարգումը: Թեմա 7՝ Քվազարների էությունը և
հիմնական առանձնահատկությունները, ֆիզիկական բնութագրերը։ Թեմա 8՝
Տիեզերքի նորագույն դիտողական տվյալները ԷՄ ճառագայթման ամբողջ սանդղակում և արտագալկտիկական շրջահայությունները, գալակտիկաների առաջացումը և էվոլյուցիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M09. Տեսական աստղաֆիզիկա (Միգամածությունների ֆիզիկա)
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է՝ պարզաբանել միգամածությունների տեսությունը, մասնավորապես` միջաստղային նյութի ֆիզիկական հատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա թե ինչ են բաշխման ֆունկցիան, նյութի միջին խտությունը,
կլանման գործակիցը, սպեկտրալ գծերը, ճառագայթման բևեռացումը։
2. կհասկանա անկայուն աստղերի սպեկտրների, պայծառության փոփոխության, բռնկումների, նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա որոշել միջուկների ջերմաստիճանները Զանստրայի և
Համբարձումյանի մեթոդներով, ինչպես նաև գազային բաղադրիչի
զանգվածը և խտությունը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջուկների ջերմաստիճանի որոշման Զանստրայի մեթոդը: Թեմա
2՝ Միջուկների ջերմաստիճանի որոշման Համբարձումյանի մեթոդը: Թեմա 3՝
Բազային բաղադրիչի զանգվածի և խտության որոշման հարցեր: Թեմա 4`Անկայուն աստղերի սպեկտրների, պայծառության փոփոխության, բռնկումների, նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները։ Թեմա 5՝ Միջաստղային նյութի ֆիզիկական հատկությունները: Թեմա 6՝ Բռնկումների, նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները։ Թեմա 7՝
Բաշխման ֆունկցիան: Թեմա 8՝ Նյութի միջին խտությունը, կլանման գործակիցը, սպեկտրալ գծերը, ճառագայթման բևեռացումը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M10. Աստղագիտության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հնագույն քաղաքակրթություններից /Չինաստան, Եգիպտոս, Միջագետք/ հասած աստղագիտական պատկերացումները և դիտողական աստղագիտության և ժամանակակից աստղաֆիզիկայի զարգացման հիմնական փուլերը և դրվագները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Երկրակենտրոն համակարգի մշակումը Հին Հունաստանում,
Արևակենտրոն համակարգի ստեղծումը
2. կհասկանա երկնային մարմինների շարժման օրինաչափությունների և
օրենքների հայտնաբերման դիտողական հաստատումը
3. կկարողանա գնահատել ականավոր աստղագետների դերը աստղագիտության զարգացման մեջ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հնագույն քաղաքակրթություններ / Չինաստան, Եգիպտոս, Միջագետք/ Թեմա 2՝ Երկրակենտրոն համակարգի մշակումը Հին Հունաստանում:
Թեմա 3՝ Արևակենտրոն համակարգի ստեղծումը և դիտողական հաստատումը: Թեմա 4՝ Երկնային մարմինների շարժման օրինաչափությունների և օրենքների հայտնաբերումը: Թեմա 5՝ Դիտակի ստեղծումը և դիտողական աստղագիտության զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 6 ` ժամանակակից աստղաֆիզիկայի զարգացման հիմնական փուլերը և դրվագները: Թեմա 7` ականավոր աստղագետների դերը աստղագիտության զարգացման մեջ: Թեմա 8՝ Բյուրականի աստղադիտարանի և Վ.Համբարձումյանի դերը աստղագիտության
զարգացման մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M11.Անկայուն և փոփոխական աստղեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆիզիկական ակտիվություն հասկացության բոլոր հիմնական դրսևորումների համառոտ շարադրանքը և բացատրությունը. Ռադիոակտիվություն, մոլորակների ակտիվություն, աստղերի և Արեգակի ակտիվություն, քննարկել ակտիվության դրսևորումները գալակտիկաներում. ակտիվ միջուկ, աստղառաջացման ակտիվություն, արտանետում, բլազարներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա աստղերի բռնկման առանձնահատկությունները և դրանց սպեկ
տրալ փոփոխությունները, աստղակույտերի և աստղասփյուռների
տրոհման մեխանիզմները և լայնացումը, աստղակույտի և գալակտիկայի միջև առկա նմանություններն ու տարբերությունը, տարբեր դասերի բաշխումը գալակտիկաներում
2. կհասկանա նոր և գերնոր աստղերի ռադիոակտիվ տարրերի սպեկտրալ
օրինաչափությունները
3. կկարողանագնահատել դրանցից արտանետված նյութի զանգվածը և
կինետիկ էներգիան
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ֆիզիկական ակտիվություն հասկացության բոլոր հիմնական դրսևորումներ: Թեմա 2՝ Ռադիոակտիվություն, մոլորակների ակտիվություն, աստղերի և Արեգակի ակտիվություն։ Թեմա 3՝ Աստղերի բռնկման առանձնահատկությունները և դրանց սպեկտրալ փոփոխությունները։ Թեմա 4՝ Նոր և գերնոր
աստղերի ռադիոակտիվ տարրերի սպեկտրալ օրինաչափությունները: Թեմա 5՝
Աստղակույտերի և աստղասփյուռների տրոհման մեխանիզմները և լայնացումը:
Թեմա 6՝ Աստղակույտի և գալակտիկայի միջև առկա նմանություններն ու տարբերությունը, տարբեր դասերի բաշխումը գալակտիկաներում: Թեմա 7՝ Ակտիվության դրսևորումները գալակտիկաներում: Թեմա 8՝ Աստղառաջացման ակտիվություն, արտանետում, բլազարներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M12. Միջաստղային միջավայր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել միջաստղային միջավայրի բաղադրությունը և կառուցվածքը` կազմված չեզոք և իոնացված գազից և փոշուց, մագ-
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նիսական դաշտերն ու տիեզերական ճառագայթները, ուսումնասիրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթումը և նրա գրանցման հիմնական մեթոդները, ուսումնասիրել գերնոր աստղի մնացորդ հանդիսացող Խեցգետնաձև միգամածությունը, ինչպես նաև մութ և մոլեկուլյար ամպերը, գլոբուլները, Հերբիգ-Հարոյի
օբյեկտները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ճառագայթման ռեկոմբինացիոն գծերը օպտիկական և ռադիո
տիրույթներում, ջրածնի 21 սմ երկարությամբ ռադիոգիծը և մոլեկուլների ռադիոգծերը։
2. կհասկանա մազերային երևույթը, մազերային ռադիոսպեկտրը, կլանման միջաստղային սպեկտրը
3. կկարողանա տարբերել էմիսիոն, անդրադարձային և գիսավոր միգամածությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջաստղային միջավայրի բաղադրությունը: Թեմա 2՝ Միջաստղային միջավայրի կառուցվածքը։ Թեմա 3՝ Մագնիսական դաշտերն ու տիեզերական ճառագայթները։ Թեմա 4՝ Միջաստղային միջավայրի ճառագայթումը և
նրա գրանցման հիմնական մեթոդները: Թեմա 5՝ Ճառագայթման ռեկոմբինացիոն գծերը օպտիկական և ռադիո տիրույթներում, ջրածնի 21 սմ երկարությամբ
ռադիոգիծը և մոլեկուլների ռադիոգծերը։ Թեմա 6՝ Մազերային երևույթը, մազերային ռադիոսպեկտրը, կլանման միջաստղային սպեկտրը։ Թեմա 7՝ Միգամածությունների դասակարգումը և հատուկ քննարկվում էմիսիոն, անդրադարձային և գիսավոր միգամածությունները: Թեմա 8՝ Գերնոր աստղի մնացորդ հանդիսացող Խեցգետնաձև միգամածությունը, ինչպես նաև մութ և մոլեկուլյար ամպերը, գլոբուլները, Հերբիգ-Հարոյի օբյեկտներ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանա-բար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M13. Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածք և կոսմոլոգիա
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել միկրոալիքային /ռելիկտային/ ճառագայթումը` որպես վաղ Տիեզերքի տաք մոդելի ապացույց, տալ Տիեզերքի հիերարխիական կառուցվածքը` գալակտիկաների տեղական համակարգից մինչև

– 238 –

Քվազարներ, քննարկել արդի աստղաֆիզիկայի նորագույն դիտողական տվյալները և տեսական մոդելները Տիեզերքի մեծասանդղակ կառուցվածքի վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Հաբլի օրենքը դիտողական հիմնավորումներով, Մեծ Պայթյունի դինամիկան իր էվոլյուցիայի փուլերով , տարրական մասնիկների
գոյացումը վաղ Տիեզերքում, նուկլեոսինթեզի օրինաչափությունները,
ջերմային և ինֆլացիոն մոդելները
2. կհասկանագրավիտացիոն ճառագայթումը և Տիեզերքի ծպտյալ զանգվածի ու ծպտյալ էներգիայի գաղափարը, գրանցման սկզբունքային հնարավորությունները։
3. կկարողանա վերլուծել Մետագալակտիկայի հիմնական բնութագրերը
աստղերի և գալակտիկաների առաջացման ու էվոլյուցիայի ընդունված
տեսությունների շրջանակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաբլի օրենքը դիտողական հիմնավորումներով:Թեմա 2՝ Մեծ Պայթյունի դինամիկան իր էվոլյուցիայի փուլերով:Թեմա 3՝ Տարրական մասնիկների
գոյացումը վաղ Տիեզերքում: Թեմա 4՝ Գրավիտացիոն ճառագայթումը և Տիեզերքի ծպտյալ զանգվածի ու ծպտյալ էներգիայի գաղափարը: Թեմա 5՝ Տիեզերքի հիերարխիական կառուցվածքը՝ գալակտիկաների տեղական համակարգից մինչև
Քվազարներ: Թեմա 6՝ Մետագալակտիկայի հիմնական բնութագրերը: Թեմա 7՝
Արդի աստղաֆիզիկայի նորագույն դիտողական տվյալները: Թեմա 8՝ Տիեզերքի
մեծասանդղակ կառուցվածքի տեսական մոդելները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M14. Անկայուն և ոչ-ստացիոնար երևույթները տիեզերքում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆիզիկական ակտիվություն հասկացության բոլոր հիմնական դրսևորումների համառոտ շարադրանքը և բացատրությունը, քննարկել հալոների հատկությունները որպես գալակտիկաների առաջացման բացատրություն, Տիեզերքի Հաբլյան ընդարձակման և լայնացման ա-
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րագացման մասին վկայող դասական օրինակները քննարկել Բյուրականյան տիեզերածնական կոնցեպցիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ակտիվության դրսևորումները գալակտիկաներում. ակտիվ միջուկ, աստղառաջացման ակտիվություն, արտանետում, բլազարներ։
2. կհասկանագալակտիկաների կույտերի և դրանց տարբեր դասերի,
բնակչության տարբերությունները
3. կկարողանա համեմատել դրանք դաշտի գալակտիկաների կազմի հետ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Ֆիզիկական ակտիվություն հասկացության բոլոր հիմնական դրսևորումները: Թեմա 2՝ակտիվության դրսևորումները գալակտիկաներում: Թեմա
3` Ակտիվ միջուկ, աստղառաջացման ակտիվություն: Թեմա 4՝ Արտանետում,
բլազարներ: Թեմա 5՝ Գալակտիկաների կույտերը և դրանց տարբեր դասերը,
բնակչության տարբերությունները: Թեմա 6՝ Հալոների հատկությունները որպես
գալակտիկաների առաջացման բացատրություն։ Թեմա 7՝ Տիեզերքի Հաբլյան ընդարձակման և լայնացման արագացման մասին: Թեմա 8՝ Բյուրականյան տիեզերածնական կոնցեպցիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

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

Կամընտրական դասընթացներ
1.Մագիստրոսական ծրագիր` §Օպտիկա¦
0404/M21. Նանոօպտիկայի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Լուսաբանելով օպտիկական երևույթները նանոմետրային կառուցվածքներում ուսանողների գիտելիքների մակարդակը հասցնել այն աստիճանի,
որը թույլ կտա իրենց ուսումնասիրել համապատասխան բնագավառի գիտական
աշխատանքներն ու կատարել հետազոտություններ այդ ասպարեզում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
ա) կյուրացնի նանոօպտիկայում կիրառվող արդիական հետազոտման մեթոդները;
բ) կիմանա հիմնական նանոօպտիկական երևույթների բացատրությունը;
գ) կկարողանա ուսումնասիրել համապատասխան բնագավառի գիտական
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աշխատանքներն ու կատարել հետազոտություններ այդ ասպարեզում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նանոմետրային տիրույթի օպտիկա: Մոտակա դաշտի օպտիկական մանրադիտակություն: Թեմա 2` Մոտակա դաշտի ֆոտոնիկ ուժեր: Ուժեր
և մակերևութային տոպոգրաֆիա: Թեմա 3` Նանոօպտիկական երևույթներ մեկ
առանձին քվանտային համակարգում: Թեմա 4` Երկրորդ հարմոնիկի գեներացիան մոտակա դաշտում: Թեմա 5` Տեսածրման (սկավորման) վրա հիմնված մոտակա դաշտի մանրադիտակությունը և լիտոգրաֆիան: Թեմա 6` Պլանար ֆոտոնիկ բյուրեղային ալիքատարային կառուցվածքներ (ստրուկտուրաներ): Թեմա 7`
Պլազմոնիկ նյութերի մոտակա դաշտերի օպտիկական հատկությունները: Թեմա
8` Լույսի տեղայնացումը (լոկալիզացիան) կիսաանվերջ թաղանթներում: Թեմա
9` Հիբրիդ պլազմոնիկ նանոմասնիկների նանոօպտիկա: Թեմա 10` Օպտիկական մոտակա դաշտով մոլեկուլների կառուցում և մանիպուլացիաներ տեղայնացված մակերևութային պլազմոններով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M22. Էլեկտրոնիկան օպտիկայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների հետ, որոնք կիրառվում են օպտիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կուսումնասիրի ու կսովորի աշխատել տվիչների, փոխարկիչների, ֆոտոդիոդների, ֆոտոռեզիստորների, լուսադիոդների ու կիսահաղորդչային լազերների հետ;
2. Կտիրապետի Ֆոտոբազմապատկիչների ինտեգրալ միկրոսխեմաների
անալոգային ինտեգրալ սխեմաների ժամանակակից ընտանիքների
ինտեգրալ միկրոսխեմաների թվային ինտեգրալ սխեմաների ժամանակակից ընտանիքների աշխատանքի սկզբմունքներին;
3. կկարողանա իր հետագա աշխատանքում հմտորեն օգտագործել սնուցման երկրորդային աղբյուրներ, լազերների սնուցման աղբյուրներ, ավտոմատ կառավարման համակարգեր, շարժման ղեկավարման սարքեր,
ժամանակակից էլեկտրաշարժիչների հիմնական տեսակներ, քայլային
շարժիչներ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էլեկտրական էներգիայի և ազդանշանների աղբյուրներ: Թեմա 2`
Էլեկտրական դիմադրություն: Վոլտամպերային, հաճախային և ժամանակային
բնութագրեր: Թեմա 3` Տվիչներ և փոխարկիչներ: Թեմա 4` Էլեկտրական և ոչ
էլեկտրական մեծությունների չափման ժամանակակից տեխնիկա: Թեմա 5`
Դիոդներ. PN, PIN, Զեների, Շոտկիի: Վոլտամպերային, հաճախային և ժամանակային բնութագրեր: Թեմա 6` Դիոդներ. Ֆոտոդիոդներ և ֆոտոռեզիստորներ:
Լուսադիոդներ և կիսահաղորդչային լազերներ: Թեմա 7` Ֆոտոբազմապատկիչներ: Թեմա 8` Ինտեգրալ միկրոսխեմաներ: Անալոգային ինտեգրալ սխեմաների
ժամանակակից ընտանիքներ: Թեմա 9` Իդեալական օպերացիոն ուժեղարարը
որպես տարբեր անալոգային համակարգերի հիմնարար ուժեղացնող տարր:
Դրական և բացասական հետադարձ կապ և նրանց կիրառմամբ էլեկտրական
սխեմաների հաշվարկը: Թեմա 10` Ինտեգրալ միկրոսխեմաներ: Թվային ինտեգրալ սխեմաների ժամանակակից ընտանիքներ: Թեմա 11` Սնուցման երկրորդային աղբյուրներ: Լազերների սնուցման աղբյուրներ Թեմա 12` Ավտոմատ
կառավարման համակարգեր: Թեմա 13` Ավտոմատացված ֆիզիկական Էքսպերիմենտ: Ընդհանուրկառուցվածքը և էլեկտրոնային միջոցներ: Թեմա 14` Շարժման ղեկավարման սարքեր: Ժամանակակից էլեկտրաշարժիչների հիմնական
տեսակները: Քայլային շարժիչներ: Թեմա 15`Ժամանակակից էլեկտրոնիկայի
կիրառման օրինակներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M23. Կիրառական լազերային ֆիզիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լազերային ճառագայթման կիրառությունների առանձնահատկություններին և ժամանակակից
լազերային տեխնոլոգիաներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնիքաոսայիներևույթներիառաջացմանպատճառներին,
նրանցվիճակագրականնկարագրությանըևընթացքիառանձնահատկությ
ուններին:
2. կիմանաինչպեսեննկարագրվումպարզա•ույնքաոսայիներևույթներըդին
ամիկհամակարգերում:
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3.

կկարողանանկարագրելևկատարելպարզագույնհաշվարկներդինամիկհ
ամակարգերումընթացողքաոսայիներևույթներիվերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լազերային ճառագայթման հիմնականհատկությունները և լազերների կիրառության ֆիզիկական սկզբունքները: Թեմա 2` Լազերային տեխնիկա:
Թեմա 3` Լազերների կիրառությունների առաջընթացը ֆիզիկայում: Թեմա4`
Լազերային ճառագայթումով նյութերի մշակման ֆիզիկական հիմունքները:
Թեմա 5` Լազերային տեխնոլոգիական սարքավորումներ: Թեմա 6` Շերտերի
լազերային նստեցում: Թեմա 7` Տեղեկույթի լազերային գրառում: Թեմա 8`
Լազերների կիրառությունը պաշտպանական համակարգերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M24. Ոչ գծային մանրաթելային օպտիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել լուսատարային /
մարաթելային օպտիկայի ֆիզիկայի արդիական և հրատապ խնդիրներին և
մեթոդներին, ներկայացնել նրանց միջոցով լազերային ճառագայթման
բնութագրերի կառավարման սկզբունքները, ինչպես նաև գաղափար տալ ժամանակակից տեխննոլոգիաների բնագավառներում գերարագ օպտիկայում և
ֆեմտովայրկյանային լազերային ֆիզիկայում նրանց կարևոր դերի և
կիրառությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից լազերային ֆիզիկայի, օպտիկայի և ֆոտոնիկայի ոլորտներում կիրառվող օպտիկական մանրաթելերի հատկություններն ու
գործողության սկզբունքը,
2. կծանոթանա օպտիկական մանրաթելերում հզոր լազերային ճառագայթմամբ մակածվող ոչգծային օպտիկական երևույթներին, նրանց ֆիզիկական
սկզբունքներին,
3. կծանոթանա օպտիկական մանրաթելերում լազերային ճառագայթման
կառավարման և գրանցման մեթոդների ֆիզիկական սկզբունքներին, կհասկանա
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նրանց կիրառությունների տեղն ու կարևորությունը արդի լազերային ազդանշանի կառավարման մեթոդների լայն սպեկտրում,
4. ձեռք կբերի օպտիկական մանրաթելերի հետ աշխատելու հմտություններ,
5. կտեղեկանա լուսատարերի կիրառությունների ոլորտում ներկայումս
արդիական մեթոդներին և հմտություններին /ներառյալ անվտանգության պահանջները/;
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լուսատարերի գործողության սկզբունքն ու բնութագրերը: Թեմա
2` Մանրաթելային օպտիկայի տեսական հիմունքները: Թեմա 3` Լուսատարերում ոչ գծային երեւույթները: Թեմա 4` Լուսարարի դիսպերսիան, բարձր
կարգի դիսպերսիայի ազդեցությունը: Թեմա 5` Իմպուլսի լուսատարային սեղմման հիմունքներն ու մեթոդները: Թեմա 6` Օպտիկական սոլիտոններ և սիմիլարիտոններ: Թեմա 7` Ոչ գծային մանրաթելային օպտիկայի կիրառությունները
գերարագ օպտիկայի եւ ֆոտոնիկայի հիմնախնդիրներում: Թեմա 8` Մանրաթելային լազերներ, նրանց առանձնահատկություններն ու կիրառությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M25. Համակարգչային տեխնոլոգիաները լուսատեխնիկայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ոչ միայն ծանոթացնել լուսատեխնիկայում օգտագործվող ավտոմատ նախագծման ժամանակակից համակարգերի հիմնական սկզբունքներին, զարգացման փուլերին և խնդիրներին, այլ
հնարավորություն ընձեռել ստացած գիտելիքները կիրառելու ապագա
հետազոտություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնիավտոմատ նախագծմանժամանակակից մեթոդները;
2. կիմանա մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկությունները և օգտագործման շրջանակները ;
3. կկարողանա տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել համակարգչային մոդելավորման ընդգրկուն զինանոցը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Պինդմարմնային մոդելավերման համակարգեր: Ճշտադրումը և հարթ մոդելավորումը: Թեմա 3` Եռաչափ մոդելավորում:
Թեմա 4` Պարամետրական մոդելավորում: Թեմա 5` Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի սինթեզ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404//M26. Ոչ գծային սպեկտրոսկոպիա ( 3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, բացահայտել այդ մեթոդների առավելությունները և կիրառման հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական ոչգծային օպտիկական երևույթների սպեկտրոսկոպիական կիրառական ասպեկտները,
2. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել գոյություն ունեցող տարատեսակ
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների առանձնահատկություններում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2՝ Ոչգծային ալիքային հավասարման
լուծման որոշ մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 3՝ Ոչգծային օպտիկայի որոշ
ֆունդամենտալ ասպեկտները: Թեմա 4՝ Կոհերենտ օպտիկական սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 5՝ Երկֆոտոն սպեկտրոսկոպիա: Թեմա 6՝ Կոհերենտ քառաֆոտոն
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները: Թեմա 7՝ Բևեռացումային սպեկտրոսկոպիա:
Թեմա 8՝ Բարձր կարգի օպտիկական ոչգծայնություններ: Թեմա 9՝ Մակերևութային ոչգծային ալիքներ և մակերևութային ոչգծային սպեկտրոսկոպիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0404/M27. Պարբերական միջավայրերի օպտիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածմանը պարբերական միջավայրերում և դրանց հետ
լույսի փոխազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական,
շերտավոր պարբերական ու հիրոտրոպ միջավայրերում;
2. կհասկանա Բրեգյան անդրադարձումն ու դիֆրակցիան;
3. կտիրապետի լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակցիաներին իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակցիոն ցանցերում;
4. կտիրապետի ու կկարողանա աշխատել Շոլցի զտիչի ու Էլեկտրամագնիսական մակերևութային ալիքների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկու դիպոլային ճառագայթիչ: Թեմա 2`
n-դիպոլային ճառագայթիչ: Թեմա 3` Ինտենսիվության վերաբաշխում: Թեմա 4` Պարբերական
միջավայրեր: Թեմա 5` Պարբերական շերտավոր միջավայրեր: Թեմա 6` Բրեգյան
անդրադարձում: Թեմա 7` Կապված մոդերի տեսություն: Թեմա 8` Նույն
ուղղությամբ տարածվող մոդերի միջև կապը: Թեմա 9` Հակառակ ուղղությամբ
տարածվող մոդերի միջև կապը: Թեմա 10` Շոլցի ֆիլտրեր: Թեմա 11`. Շոլցի
խաչված ֆիլտրեր: Թեմա 11` Շոլցի հովհարային ֆիլտրեր: Թեմա 12` Կապված
մոդերի տեսությունը Շոլցի ֆիլտրերիհամար: Թեմա 13` Կապված մոդերի տեսությունը Բրեգյան անդրադարձիչների համար: Թեմա 14` Էլեկտրամագնիսական մակերևութային ալիքներ: Թեմա 15` Բրեգի դիֆրակցիա անիզոտրոպ միջավայրում: Թեմա16` Ռաման-Նատի դիֆրակցիա: Թեմա17` Միաչափ պարբերական միջավայրերի ոչգծային օպտիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2. Մագիստրոսական ծրագիր`§Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա¦
0407/M10.Պարույր-կծիկ անցումները կենսապոլիմերներում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կենսապոլիմերներում
պարույր-կծիկ անցման մոդելների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կյուրացնի պարույր-կծիկ անցման տարբեր մոտեցումները
2. կիմանա Զիմ-Բրեգի, Ֆրանկ-Կամենեցկու և Պոլիպեպտիդային շղթայի
ընդհանրացված մոդելները,
3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները սպիտակուցի և
նուկլեինաթթուների հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Զիմ-Բրեգի մոդելը: Տրանսֆեր-մատրիցային պատկերացումներ:
Իզինգի մոդել` մոդելի վիճակագրական գումարի հաշվարկ: Թեմա 2՝ ՖրանկԿամենեցկու մոդելը: Երկու վիճակների մոդել: Համակարգի ազատ էներգիան:
Թեմա 3՝ Պոլիպեպտիդային շղթայի ընդհանրացված մոդելը (ՊՇԸՄ): Փոթսի մոդելի հիման վրա գրվում է մոդելի համիլտոնյանը: Դիտարկվում է ջրածնական
կապի առաջացման կամայական դեպքի համար ընդհանրացումը: Ցույց է տրված
ՊՇԸՄ-ի կիրառելիությունը ԴՆԹ-ի մոդելի դեպքում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M11. Կենսապոլիմերների հաջորդականության որոշումը բյուրեղացումը
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել պոլիմերների բյուրեղացման առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի պոլիմերների կառուցվածքի և մորֆոլոգիայի հետազոտման
մեթոդները,
2. կիմանա պոլիմերների հալման և բյուրեղացման պրոցեսները,
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3.

կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները պոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պոլիմերների մորֆոլոգիան: Թեմա 2՝ Կառուցվածքի և մորֆոլոգիայի հետազոտման մեթոդներ: Թեմա 3՝ Պոլիմերների հալումը: Թեմա 4՝ Պոլիմերների բյուրեղացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M12. Կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել լիոտրոպ հեղուկ
բյուրեղներում համակարգչային էքսպերիմենտի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի համակարգչային էքսպերիմենտի համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը,
2. կիմանա հեղուկ բյուրեցների կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել ստացված գիտելիքները հեղուկ բյուրեղների
դիմնամիկայի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ջրի մոլեկուլների շարժման օրինաչափությունները և բաշխվածությունը լիոտրոպ համակարգում: Թեմա 2՝ Համակարգի դինամիկ կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Լիոտրոպ հեղուկ բյուրեղների կառուցվածքային մոլեկուլների
կոնֆորմացիոն փոփոխությունների դինամիկան և տարածական բաշխվածությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M13. Կոնֆորմացիոն անցումների սպեկտրոսկոպիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական
մոլեկուլների կլանման ՄՄՌ և ԷՊՌ սպեկտրոսկոպիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի կենսապոլիմերների կառուցվածքի հետազոտման սպեկտրոսկոպիկ մեթոդները,
2. կիմանա դրանց առանձնահատկությունները և կիրառության ոլորտը,
3. կկարողանա օգտագործել ստացված գիտելիքները կենսապոլիմերների և
նրանց կոմպլեքսների կառուցվածքի հետազոտման համար,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կենսաբանական մոլեկուլների կլանման սպեկտրոսկոպիա: Թեմա
2՝ Կենսաբանական մոլեկուլների ԷՊՌ սպեկտրոսկոպիա:Թեմա 3՝ Կենսաբանական մոլեկուլների ՄՄՌ սպեկտրոսկոպիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M18. Ճառագայթման ազդեցությունը կենսապոլիմերների վրա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական թաղանթների և մակրոմոլեկուլների վրա չիոնիզացնող ճառագայթման ազդեցության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի ջրի կառուցվածքի և հատկությունների փոփոխությունը
էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հետ փոխազդելու հետևանքով,
2. կիմանա չիոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական
թաղանթների և մակրոմոլեկուլների վրա,
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3.

կկարողանա օգտագործել ստացված գիտելիքները ճառագայթված
կենսապոլիմերների կառուցվածքի հետազոտման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հաստատուն էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունը ջրի
և մակրոմոլեկուլների ջրային լուծույթների վրա: Թեմա 2՝ Ջրի կառուցվածքի և
հատկությունների փոփոխությունը էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հետ
փոխազդելու հետևանքով:Թեմա 3՝ Չիոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունը
կենսաբանական թաղանթների և մակրոմոլեկուլների վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0407/M19. Կենսապոլիմերների հիդրատացիան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական
մակրոմոլեկուլների հիդրատացիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի կենսաբանական մոլեկուլների հետ կապված ջրի և ջրային
լուծույթների մասին ինֆիրմացիան,
2. կիմանա կենսաբանական մոլեկուլների հիդրատացիայի յուրահատկությունների մասին,
3. կկարողանա օգտագործել ստացված գիտելիքները կենսապոլիմերների
կառուցվածքի հետազոտման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ջուր և ջրային լուծույթներ: Թեմա 2՝ Կենսաբանաական պոլիմերների տարածական կառուցվածքը: Թեմա 3՝ Ջրի դերը կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի կայունության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը
պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

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

3. Մագիստրոսական ծրագիր`§Պինդ մարմնի ֆիզիկա¦
0405/M12.Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները
(3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից պինդ
մարմնային էլեկտրոնիկային ֆիզիկական հիմունքներին և այդ հենքի վրա դիտարկել պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,
ինչպես նաև ներկայացնել պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի զարգացման արդի
ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մետաղների, կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ջերմային,
էլեկտրական, օպտիկական և մագնիսական այն կարեւորագույն հատկությունները, որոնց հաշվառմամբ նախագծվում և իրականացվում են
ժամանակակից օպտոէլեկտրոնային սարքերը,
2. կհասկանա օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի
կարևորագույն ֆիզիկական բնութագրերի և հատկությունների կառավարման օրինաչափությունները ,
3. կկարողանա պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ
հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային
տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաև մեկնաբանել դրանց
վրա արտաքին դաշտերի և այլ գործոնների ազդեցության հետևանքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լիցքակիրների էներգիական սպեկտրի գոտիական կառուցվածքը,
Արատները բյուրեղներում: Թեմա 2՝ Հավասարակշիռ և անհավասարակշիռ լիցքակիրները կիսահաղորդիչներում: Թեմա 3՝ Ֆերմիի քվազիմակարդակներ: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների կյանքիտևողություն: Անընդհատության հավասարում: Թեմա 4՝ Լիցքակիրների վերամիավորումը կիսահաղորդիչներում: Միջ
գոտիական ճառագայթային վերամիավորում: Միջգոտիական ոչճառագայթային
վերամիավորում: Թեմա 5՝ Միջգոտիական հարվածային վերամիավորում (Օժեվերամիավորում): Թեմա 6՝ Էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը մետաղում և կիսահաղորդչում: Ջերմաէլեկտրոնային առաքում: Պոտենցիալների հպակային տարբերություն: Մետաղ-մետաղ հպակ: Մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակ: Հավասարակշռության հաստատում: Թեմա 7՝ Հպակային դաշտի ազդեցությունը էներգիական մակարդակների վրա: Փակող շերտի լայնություն: Արտաքին դաշտի
ազդեցությունը պոտենցիալային արգելքի բարձրության և փակող շերտի լայնության վրա: Թեմա 8՝ Ուղղում մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակում: Էլեկտրոն-խոռո-
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չային անցում: Թեմա 9՝ Ծավալային լիցքով շերտի հաստություն: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների ներարկում և հեռացում: Ուղղում p-n անցումով: Ուղիղ և
հակադարձ հոսանք: Թեմա 10՝ Կիսահաղորդչային սարքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M13. Պինդ մարմնի ռենտգենյան արատադիտում (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ռենտգենյան ճառագայթների օգնությամբ կարողանալ ուսումնասիրել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- և
միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների
չափը և քանակը, որոշել բյուրեղային նյութերում առաջացած տեքստուրան,
ծանոթացնել բյուրեղական կառուցվածքի արատների դիտման դիֆրակտաչափական և տեղագրական հիմնական եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ռենտգենյան ճառագայթների կլանման օրինաչափությունները՝
կլանման պատկերի փոփոխությունը կախված նյութի տեսակից և ուսումնասիրվող նմուշի հաստությունից, ռենտգենադիֆրակտային հիմնական եղանակները, անընդհատ, բնութագրական սպեկտրերի, ինչպես նաև սինքրոտրոնային ճառագայթման միջոցով բյուրեղական կառուցվածքի ուսումնասիրման հիմնական եղանակները և նրանց տարածական լուծելիությունը,
2. կհասկանա ռենտգենյան ճառագայթների կլանման կախվածությունը դրանց
ալիքի երկարությանից, դիֆրակտային պատկերի ինտենսիվության կախվածությունը բյուրեղիկների չափերից, բյուրեղական արատների արտապատկերման ցայտունության ձևավորման մեխանիզմները (կողմնորոշման,
էքստինկցիոն, անոմալ կլանման և այլն),
3. կկարողանա զանազանել ծանր և թեթև ներմուծությունները հետազոտվող
նյութի մեջ, որոշել բյուրեղիկների չափերը դիֆրակտային գծի լայնացման
միջոցով, բյուրեղական պարզագույն ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա
զանազանել տարբեր արատներ և նրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռենտգենյան ճառագայթների կլանումը՝ ռենտգենյան կլանումային ախտորոշում: Մակրոարատների դետման հիօմնական մեթոդները։ Թեմա
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2՝ Ռենտգենադիֆրակտային հիմնական մեթոդները: Մասնիկների չափերի որոշումը դիֆրակտային գծի լայնացման միջոցով։ Թեմա 3՝ Բյուրեղններում լարումների որոշման ռենտգենադիֆրակտային մեթոդները: Թեմա 4՝ Դիսլոկացիաների
ուսումնասիրությունը: Թեմա 5` Ռենտգենյան դիֆրակտային տեղագրության
հիմնական եղանակները: Սիքրոտրոնային տեղագրություն: Տարածական լուծելիություն: Թեմա 6`Արատների արտապատկերման ցայտունության ձևավորում:
Էքստինկցիոն ցայտունություն: Լանգի հատվածավոր տեղագրում, դիսլոկացիաների ցայտունության ձևավորման մեխանիզմները Դարսման արատների ցայտունություն: Թեմա 7` Մերձմակերևութային շերտերի ուսումնասիրում: Եռաբյուրեղ սպեկտրաչափի մեթոդ: Ռենտգենյան կանգունալիքային դաշտի մեթոդ:
Թեմա 8` Արատների ինտերֆերաչափական դիտումը: Ռենտգենյան ինտերֆերաչափեր: Թեմա 9` Բյուրեղական արատների դիֆրակտային արտապատկերումը լայն տարամիտված ռենտգենյան փնջի դիֆրակցիայի եղանակով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M14. Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ելնելով միայն ֆիզիկական համակարգի համաչափության հատկություններից, ուսանողին ծանոթացնել բյուրեղում քվազիմասնիկի վիճակի որոշման մի շարք խնդիրների հետ, որոնք կարելի է լուծել խմբերի տեսության մեթոդի կիրառմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա վերացական խմբերի տեսության հիմնական թեորեմները,
ինչպես նաև բյուրեղներում կետային, տեղափոխական եւ տարածական
խմբերի կազմավորման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա որոշակի տատանողական մոդերի և էլեկտրոնային վիճակների այլասերման պատճառները, տարբեր քվազիմասնիկային անցումների համար գործող ջոկման կանոնները, ինչպես նաև համաչափության
փոփոխության հետևանքով համակարգի վիճակի փոփոխության
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա բյուրեղները համակարգել ըստ դրանց համաչափության,
դասակարգել բյուրեղում տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի
քվանտամեխանիկական վիճակները, որոշել ջոկման կանոններ անցման
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մատրիցական տարրերի համար, ինչպես նաեւ մեկնաբանել ստացված
փորձարարական արդյունքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վերացականխմբերիտեսություն: Խմբի սահմանումը, ենթախումբ,
աբելյան խումբ,տարրի կարգ, շրջանային խմբեր, համալուծ տարրեր, դասեր,
ուղիղ արտադրյալ խումբ,իզոմորֆ և հոմոմորֆ խմբեր: Թեմա 2՝ Կետային
խմբեր, տեղափոխական խումբ, բյուրեղական համակարգեր: Թեմա 3՝ Բյուրեղական դասեր, տարածական խմբեր: Թեմա 4՝ Վերջավոր խմբերի մատրիցական
ներկայացման տեսություն: Խմբի մատրիցական ներկայացում, ճշգրիտ և ոչ
ճշգրիտ ներկայացում, նմանության ձևափոխություն, համարժեք ներկայացումներ: Թեմա 5՝ Խմբի բերվող և չբերվող ներկայացումներ, բլոկային մատրիցներ:
Հիմնական թեորեմներ չբերվող ներկայացումների համար: Թեմա 6՝ Բնույթների
տեսություն:Հիմնական թեորեմներ բնույթների համար: Բնույթների աղյուսակի
կազմում: Թեմա 7՝ Խմբերի տեսության կիրառությունը քվանտային մեխանիկայում: Համաչափություն կապված ժամանակի շրջելիության հետ: Թեմա8՝ Էներգիական գոտիների կառուցվածքը և ալիքային ֆունկցիաների համաչափությունը:Թեմա 9՝ Տարածական խմբերի չբերվող ներկայացումներ:Թեմա 10՝ Խմբերի տեսության կիրառումը բյուրեղի էլեկտրոնային և տատանողական վիճակների դասակարգման համար: Թեմա 11՝ Խմբերի տեսության կիրառումը բյուրեղում
քվազիմասնիկային անցումների ջոկման կանոնները որոշելու համար: Թեմա 12՝
Սպին-ուղեծրային փոխազդեցություն և կրկնակի խմբեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M15. Սպինտրոնիկայի հիմունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը․
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կիսահաղորդիչներում սպինային փոխազդեցություններին, դրանց ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, ինչպես նաև հնարավոր կիրառություններին:
Կրթական ադյունքները․



Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա գիտելիք և իմացություն
Սպինային փոխազդեցությունների մասին
Մագնիսական և կիսամագնիսական կիսահաղորդիչների մասին
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Սպինային փոխազդեցությունների ուսումնասիրման մեթոդների մասին
Բովանդակությունը․

Թեմա 1՝ Սպին-ուղեծրային (ՍՈւ) փոխազդեցություններ: ՍՈւ փոխազդեցությունը պինդ մարմիններում: ՍՈւ փոխազդեցությունը նանոկառուցվածքներում: Թեմա 2՝ Ռաշբայի և Դրեսելհաուսի ՍՈւ փոխազդեցություններ:
Ռաշբայի երևույթը էլեկտրոնների և խոռոչների համար: Ռաշբայի երևույթը ցածր
չափայնությամբ նանոկառուցվածքներում: Թեմա 3՝ Մագնիսական և կիսամագնիսական կիսահաղորդիչներ: Փոխանակային s,p-d փոխազդեցություն: Թեմա 4՝
Կիսամագնիսական կիսահաղորդիչների մագնիսական և օպտիկական հատկությունները: Մագնիսական քվանտային կետեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M16. Համակարգչային մեթոդները
կայում (3կրեդիտ)

կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզի-

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի և կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների դիտարկման համակարգչային
մեթոդներին, այդ բնագավառի որոշ խնդիրներին վերաբերվող համակարգչային
նմանակումներին (սիմուլյացիաներ):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծման
ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդները,
2. կհասկանա պինդ մարմիններում և կիսահաղորդչային կառուցվածքներում
ընթացող մի շարք ֆիզիկական երևույթների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա լուծել պինդ մարմնի ֆիզիկայի բնագավառի մի շարք կիրառական խնդիրներ, համակարգչային նմանակումների միջոցով մեկնաբանել
բյուրեղական և կիսահաղորդչային կառուցվածքներում ընթացող պրոցեսները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի և կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ճշգրիտ մեթոդներ: Թեմա 2՝ Պինդ մարմնի ֆիզիկայի և կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների թվային լուծման մոտավոր մեթոդներ: Թեմա
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3՝ Որոշ ֆիզիկական երևույթների համակարգչային մոդելավորում: Թեմա 4՝ Համակարգչային նմանակումներ. Դիֆրակցիան իդեալական և ոչ իդեալական
բյուրեղներում: Թեմա 5՝ Համակարգչային նմանակումներ. Բյուրեղական ցանցի
դինամիկան և ջերմունակությունը: Թեմա 6՝ Համակարգչային նմանակումներ.
Դասական և քվանտային ազատ էլեկտրոնային գազի դինամիկան: Թեմա 7՝
Էլեկտրոնային վիճակներ և էներգիական գոտիներ: Լիցքակիրների կոնցենտրացիան կիսահաղորդիչներում: Թեմա 8՝ Համակարգչային նմանակումներ.
Իզինգի մոդելը, ֆեռոմագնիսականություն: Հակաֆեռոմագնիսականություն,մագնիսական դոմեններ: Թեմա 9՝ Համակարգչային նմանակումներ. Դիսլո-կացիաներ և պլաստիկ հոսք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0405/M17. Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ծանոթացնել կատարյալ բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման հետևանքով առաջացող հիմնական
երևույթներին` էքստինկցիա, ճոճանակային վարք, անոմալ կլանում, և դրանց
ֆիզիկական բացատրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կատարյալ բյուրեղների հետազոտման տեղագրական, դիֆրակտաչափական և ինտերֆերաչափական հիմնական եղանակները և
դրանց տեսական հիմնավորումները,
2. կհասկանա բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ և
կինեմատիկ ցրումների տարբերությունը և կատարյալ բյուրեղներում
դինամիկ ցրման տեսության կիրառման անհրաժեշտությունը,
3. կկարողանա միաբյուրեղների և բյուրեղական համակարգերի վերաբերյալ պարզագույն խնդիրներում կիրառել ռենտգենյան ճառագայթների
դինամիկ ցրման տեսությունը, մասնավորապես երկալիքային մոտավորությամբ հաշվել դիֆրակտված փնջերի ինտենսիվությունները` կախված բյուրեղի հաստությունից և կլանման գործակցից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկական ցրման
առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ցրման դինամիկական տեսությունն ըստ
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Դարվինի: Անդրադարձման գումարային ինտենսիվությունը: Առաջնային և
երկրորդային էքստինկցիաներ: Թեմա 3` Էվալդ-Լաուեի տեսության հիմունքները: Դինամիկ տեսության հիմնական հավասարման արտածումը: Մեկալիքային մոտավորություն: Դիսպերսային մակերևույթներ: Թեմա 4` Երկալիքային մոտավորություն: Դիսպերսային մակերևույթների հավասարումը:
Անսահմանափակ բյուրեղական միջավայր: Բյուրեղում տարածվող ալիքների
լայնույթները համաչափ և անհամաչափ դեպքերում: Թեմա 5` Ալիքային դաշտը
կլանող բյուրեղներում: Մեկ տարածման կենտրոնի ստեղծած ալիքային դաշտում Պոյնտինգի վեկտորի ուղղությունը: Անդրադարձման տիրույթում կլանման
գործակիցը Լաուեի դեպքում: Թեմա 6` Դինամիկ տեսության մի քանի փորձարարական հետևանքներ: Բորմանի երևույթը: Էվալդի ճոճանակային լուծումը:
Ճառագայթների տարածումը բյուրեղում ըստ Կատոյի գնդային ալիքների
տեսության: Կատարյալ բյուրեղների հետազոտման տեղագրական եղանակները:
Ռենտգենյան ինտերֆերաչափեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
4. Մագիստրոսական ծրագիր`§Տեսական ֆիզիկա¦
0402/M14. Լարերի և բրանների տեսություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել լարերի և բրանների տեսության
հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լարերի և բրանների տեսության հիմնական գաղափարները:
2. կհասկանա դուալության համաչափությունները լարային տարբեր տեսությունների միջև:
3. կկարողանա օգտագործել նշված տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիր էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լարերի և բրանների տեսության հիմունքները: Թեմա 2`
Սկսելով բոզոնային լարի դասական տեսությունից այնուհետև քննարկվում են
բոզոնային լարի քվանտացման տարբեր եղանակները: Թեմա 3` Տրվում է սուպերլարերի տեսության հակիրճ նկարագրությունը և քննարկվում են տարբեր
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լարային տեսությունները: Թեմա 4` Քննարկվում են դուալության համաչափությունները լարային տարբեր տեսությունների միջև: Թեմա 5` Ներմուծվում է բրանի գաղափարը և քննարկվում է D-բրանների դինամիկան: Թեմա 6` Քննարկվում
է լարային տեսությունների կապը տարրական մասնիկների տեսության հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M15. Քվանտային ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քվանտային ինֆորմացիոն և քվանտային
համակարգիչների ուղղությանը: Ներկայացվում են ինֆորմացիայի պահմանման
փոխանցման և մշակման խնդիրները քվանտային ֆիզիկայի հիմնարար
օրենքների հիման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա քվանտային հաղորդակցության, քվանտային համակարգիչների հիմունքները և այս բնագավառում ստացված ժամանակակից
փորձարարական արդյունքները:
2. Կհասկանա քվանտային ինֆորմատիկայի հիմնարար օրինաչափությունները:
3. Կկարողանա առաջարկել և լուծել արդի խնդիրներ քվանտային ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քվանտային ինֆորմացիայի ներածություն, քվանտային բիթ
/քուբիթ/: Քվանտային ինֆորմացիայի տեսության հիմքում ընկած հիմնական
ֆիզիկական երևույթները: Թեմա 2` Խճճված վիճակների օրինակներ` ԷյնշտեյնՊոդոլսկի-Ռոզենի պարադոքս, երկմակարդակ քտոմը լազերային դաշտում,
լույսի պարամետրիկ ցրում: Թեմա 3` Դասական ինֆորմացիայի կոդավորումը
քվանտային համակարգերում: Քանի բիթ է կարելի կոդավորել քվանտային
վիճակում:Թեմա 4`Քվանտային կոդավորում: Շումախերի թեորեմ: Թեմա 5`
Քվանտային տելեպորտացիայի տեսություն: Թեմա 6` Քվանտային ծածկագրություն /կրիպտոգրաֆիա/: Թեմա 7` Քվանտային տրամաբանական գործողություներ: Քվանտային տրամաբանական շղթաներ: Թեմա 8` Քվանտային ալգորիթմներ` մեծ թվերի ֆակտորիզացիայի Շորի ալգորիթմը, քվանտային հաշ-
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վարկներ բազմամասնիկային քվանտային համակարգերում, տվյալների որոնման Գրովերի ալգորիթմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M16. Գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է շարադրել ժամանակակից պատկերացումները գերխիտ երկնային մարմինների ներքին կառուցվածքի և արտաքին
դրսևորումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գերխիտ աստաղային նյութի և այդ նյութից կազմված հավասարակշիռ աստղային կոնֆիգուրացիաների (սպիտակ թզուկներ, նեյտրոնային աստղեր) և դրանց առավել կարևոր արտաքին դրսևորման (բաբախիչներ) տեսության հիմունքները:
2. կհասկանա
 այն բազմաբնույթ ֆիզիկական փոփոխությունների էությունը, որոնք
տեղի են ունենում, երբ գերխիտ աստղային նյութի խտությունը
փոփոխվելով աճում է մեկից մինչև 300 մլն. տոննա 1սմ3-ում և ավելի:
 գերխիտ աստղերի հավասարակշռությունը պահպանող եզակի
մեխանիզմի էությունը, որի շնորհիվ գոյություն ունեն միայն երկու
տիպի գերխիտ երկնային մարմիններ` սպիտակ թզուկներ ու նեյտրոնային աստղեր:
 բաբախիչների
(պտտվող
նեյտրոնային
աստղեր)
բացառիկ
ռադիոճառագայթման մեխանիզմի էությունը:
3. կկարողանա կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները սպիտակ թզուկների,
նեյտրոնային աստղերի և բաբախիչների ուսումնասիրության բնագավառում: Ձոռք կբերի հմտություն կատարել հետազոտություններ ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի սահմանաեզրին, այն է. գերխիտ նյութի ջերմադինամիկա, ռելյատիվիստիկ գրավիտացիա, պլազմային ֆիզիկա,
տարրական մասնիկների ֆիզիկա, դիտողական աստղաֆիզիկա:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Նույնական մասնիկների վիճակագրական բաշխում: Այլասերված էլեկտրոնային գազ: Բոզե կոնդենսատ: Թեմա 2` Գերխիտ Ae-պլազմա:
Թեմա 3` Միջուկային, հադրոնային ու քվարկային նյութ: Թեմա 4` Գերխիտ
նյութի վիճակի հավասարում: Թեմա 5` Գերխիտ նյութի հավասարակշիռ կոնֆիգուրացիաներ: Թեմա 6` Այլասերված աստղերի սառեցումը: Թեմա 7` Բաբախիչներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M17. Գերհաղորդականություն և գերհոսելիություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել գերհոսելիության և գերհաղորդականության երևույթների ժամանակակից տեսության հիմունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի մեթոդները, որոնք օգտագործվում են մակրոսկոպական
կոհերենտ վիճակները / գերհոսելիություևը և գերհաղորդականությունը/
նկարագրելու համար:
2. կհասկանա այդ երևույթների հիմնական օրինաչափությունները:
3. կկարողանա օգտագործել այդ մեթոդները արդի խնդիրները լուծելու
համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Այլասերված ոչ իդեալական բոզե-գազ: Թեմա 2` Գերհոսելիությունը: Թեմա 3` Գերհաղորդականության մակրոսկոպիկ տեսությունը: Թեմա 4`
Գինզբուրգ-Լանդաուի տեսությունը: Թեմա 5` Գերհաղորդականության միկրոսկոպիկ տեսությունը: Թեմա 6` Ջոզեֆսոնի էֆեկտը և նրա տեսությունը: Թեմա 7`
Հելիում 3-ի գերհոսելիությունը: Գերհաղորդականությունը և մագնիսականությունը: Թեմա 8` Բարձր ջերմաստիճանային գերհաղորդիչներ: Թեմա 9` Գերհաղորդականությունը և մագնիսականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0402/M18. Ռադիացիոն ֆիզիկայի տեսական և փորձնական հիմունքներ
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տարբեր աղբյուրներով ճառագայթահարված
նյութի բյուրեղական ցանցի հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իոնիզացիոն աղբյուրների բնութագրերը` ռենտգենյան ճառագայթման, գամմա ճառագայթման, իզոտոպային, ատոմային ռեակտորային և այլն:
2. կհասկանա այդ երևույթների կազմավորման մեխանիզմը և նրանց տեսական մոդելավորումը ճառագայթային արատավորման պրոցեսում:
3. կկարողանա կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների իոնիզացիան
բարձր էներգիայով լիցքավորված մասնիկների անցման ժամանակը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իոնիզացիոն ճառագայթում: Թեմա 2` Նյութի հետ ճառագայթման փոխազդեցության տեսությունը: Թեմա 3` Ճառագայթային արատների
առաջացման մեխանիզմները: Թեմա 4` Կիսահաղորդիչների իոնիզացիոն բարձր
էներգիայով լիցքավորված մասնիկների անցման ժամանակ:Թեմա 5` Տարածական անհամասեռություն ունեցող համակարգերի ճառագայթումային ֆիզիկա:
Թեմա 6` Բյուրեղներում քվազիմասնիկների գրգռումը: Թեմա 7` Ճառագայթումային ֆիզիկայում կողմնորոշումային /օրենտացիոն/ երևույթներ: Թեմա 8` Պինդ
մարմնում միջուկային ռեակցիայի հետևանքները և ճառագայթային արատները:
Թեմա 9` Ճառագայթումային ֆիզիկայի կիրառությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0402/M19. Պլազմայի ֆիզիկա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2-ժամ դասախոսություն,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է պլազմայի ֆիզիկան որպես էներգիայի աղբյուր
և նրանում ալիքների տարածման բազմազանություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պլազման որպես հստակ միջավայր, որը էապես տարբերվում է
գույություն ունեցող մեզ հայտնի երեք ագրեգատային վիճակներից:
2. կհասկանա ֆիզիկական պրոցեսների որակական պարբերությունը
կախված նյութի վիճակից:
3. կկարողանա սինտեզել ֆիզիկական պրոցեսների որակական պարբերությունը կախված նյութի վիճակից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկությունների պլազմայի մասին: Թեմա 2`
Պլազմայի նկարագրությունը` ա/ հիդրոդինամիկ մոտավորությամբ, բ/ կինետիկ
տեսությամբ, գ/ քվանտային տեսությամբ: Թեմա 3` Պլազմայում տարածվող
ալիքները: Թեմա 4` Լանդաուի մարում: Թեմա 5` Ոչ գծային էֆեկտները
պլազմայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
5. Մագիստրոսական ծրագիր`§Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա¦
0406/M16. Կարևորագույն էլեկտրադինամիկական պրոցեսների ուսումնասիրություն(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,
II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնական էլեկտրադինամիկական պրոցեսների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա տարրական մասնիկների ցրումը նկարագրող քվանտային
տեսությունը,
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2.

Կհասկանա մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
մեխանիզմը ժամանակակից դաշտի քվանտային տեսության շրջանակներում,
3. Կկարողանա հաշվարկել հիմնական էլեկտրամագնիսական պրոցեսների կտրվածքները Ֆեյմանյան դիագրամների տեխնիկայի օգտագործմամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փոխազդող դաշտերի քվանտային տեսության կառուցումը:
Ֆեյնմանի դիագրամներ: Թեմա 2` Հիմնական էլեկտրամագնիսական պրոցեսների դիտարկում: Թեմա 3` Ֆեյնմանի դիագրամների հատկությունների ուսումնասիրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M17. Խմբերի տեսության մեթոդները տարրական մասնիկների ֆիզիկայում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խմբերի տեսության հիմունքների շարադրությունը` հաշվի առնելով այդ տեսության կիրառումները տարրական մասնիկների ֆիզիկայում:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա SU(N) խմբերի և նրանց չբերվող ներկայացումների հիմնական
հատկությունները,
2. Կհասկանա կապը SU(3) խմբի և հադրոնային վիճակների գունային
համաչափությունների միջև,
3. Կկարողանա վերլուծել տարբեր ունիտար մուլտիպլետների կազմում
գտնվող տարրական մասնիկների փոխազդեցությունների բնութագրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Խմբերի տեսության կանխադրույթները: Թեմա 2` SU(N) խմբերի և
նրանց չբերվող ներկայացումների հատկությունները: Թեմա 3` Հադրոնային
վիճակների գունավոր SU(3) համաչափությունը: Թեմա 4՝ Իզոտոպ ինվարիանտությունը և նրա կապը SU(2) խմբի մուլտիպլետների հատկությունների հետ:
Թեմա 5՝ Հադրոնների ունիտար SU(3) համաչափության հետևանքների ուսումնասիրություն:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M18. Միջուկի մոդելներ և իոն-միջուկային փոխազդեցությունների ֆիզիկա
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակնէ ուսանողին ուսուցանել բարձր և ցածր էներգետիկ
տիրույթում իոն-միջուկային փոխազդեցությունների բնագավառում կատարվող
ժամանակակից հետազոտություններին, ծանոթացնել միջուկի մոդելների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ստացիոնար միջուկի թաղանթային, կոլեկտիվ և ընդհանրացրած մոդելների մասին,
2. Կհասկանա միջուկային ուժերի բնույթը, փոխանակային, լիցքային
անկախություն, սպինից կախվածություն,
3. Կկարողանա գտնել միջուկի հիմնական վիճակի սպինը, զույգությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գերծանր միջուկների ստացումը ջերմային նեյտրոնների կլանման
ռեակցիաներում: Թեմա 2՝ Սառը և տաք սինթեզի ռեակցիաներ: Թեմա 3` Միջուկային ֆրագմենտացիա, հեղուկ-գազ փուլային անցումներ: Թեմա 4՝ Բարձր
էներգիաների տիրույթում ժամանակակից ուսումնասիրությունները և գիտափորձերը: Թեմա 5՝ Ալֆա մասնիկային, քվազիդեյտրոնային, ֆերմի-գազի մոդելներ: Թեմա 6՝ Թաղանթային մոդել: Թեմա 7՝ Կոլեկտիվ մոդել: Թեմա 8` Ընդհանրացրած մոդել:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0406/M19 Միջուկային ռեակտորների տեխնոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողին միջուկային ռեակտորներում կիռարվող տեխնոլոգիական ցիկլերը: Ներկայացնել ԱԷԿ-ների կառուցվածքային սխեման և շահագործման սկզբուները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա ԱԷԿ-ների շահագործման և կառուցվածքային սկզբունքները,
2. Կհասկանա ԱԷԿ-ներում կիրառվող տեխնոլոգիաների սկզբունքները,
3. Կկարողանա կատարել տարբեր տեխնոլոգիաների ներդրման համար
անհրաժեշտ պարզագույն գնահատականներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ԱԷԿ-ների դասակարգումն ըստ նպատակային կիրառման: Թեմա 2՝
Միջուկային ռեակտորների տեսակները: Թեմա 3՝ ԱԷԿ-ների հիմնական տեխնոլոգիական սխեմաները և սարքավորումները: Թեմա 4՝ ԱԷԿ-ների անվտանգությունը ապահովող սարքավորումների և համակարգերի կառուցման և շահագործման սկզբունքները: Թեմա 5՝ ԱԷԿ-ների վթարային վիճակների վերլուծության սկզբունքները: Թեմա 6՝ ԱԷԿ-ների անվտանգության համակարգերի
ներդրման համար անհրաժեշտ հիմնավորումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M20. Ժամանակակից միջուկային ռեակտորներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,
III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել ժամանակակից
միջուկային ռեակտորոներում կիրառվող տեխնիկական լուծումներին, դրանց
ֆիզիկական հիմունքներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա 4-րդ սերնդի միջուկային ռեակտորում կիրառված տեխնոլոգիական լուոծումները
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2.

կհասկանա ժամանակաից ռեակտորներում առաջարկված տեխնոլոգիական լուծումների ֆիզիական հիմքերը, դրանցում տեղի ունցեղ
ֆիզիկական պրոցեսները
3. կկարողանա վերլուծել ժամանակաից ռեակտորներում տեղի ունցեղ
ֆիզիկական պրոցեսները:Դրանց ազդեցությունը ռեակտորների անվտանգության վրա
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ - Ջերմային նեյտրոններով ռեակտորներ: Գերբարձր ջերմաստիճանային ռեակտոր (VHTR – very high temperature reactor): Թեմա 2՝ Ջերմային
նեյտրոններով ռեակտորներ: Վերկրիտիկական ջրով հովացվող ռեակտոր
(Supercritical water cooled reactor): Թեմա 3՝ Ջերմային նեյտրոններով ռեակտորներ: Հալված աղերով ռեակտոր (MSR - Molten-salt reactor ): Թեմա 4՝ Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Գազահովացվող արագ ռեակտոր (GFR - Gas-cooled
fast reactor): Թեմա 5՝ Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Նատրիումով հովացվող ռեակտորներ (SFR - Sodium-cooled fast reactor): Թեմա 6՝ Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Կապարով հովացվող ռեակտորներ (LFR - Lead-cooled fast
reactor)
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0406/M21. Մոդելավորման ժամանակակից մեթոդներ և փնջերի ախտորոշում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ լիցքավորված
մասնիկների փնջերի մոդելավորման և փնջի պարամետրերի որոշման
հիմնական մեթոդների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա արագացուցիչներում լիցքավորված մասնիկների փնջերի մոդելավորման ժամանակակից մոտեցումները,
2. Կհասկանա մասնիկների փուլային բաշխման դինամիկայի մոդելավորման ժամանակ հիմնական պահանջներն ու մոտեցումները,
3. Կկարողանա արհեստավարժ մոտեցում ցուցաբերել փնջերի ֆիզիկայի
բնագավառում ժամանակակից հարցերի լուծման, ախտորոշման համակարգերի և հետադարձ կապի համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնիկների փուլային բաշխում և բնութագրում: Թեմա 2՝ Մակրոմասնիկների մեթոդ: Թեմա 3՝ Վիճակագրական բնութագրություն: Թեմա 4՝
Փնջի դինամիկայի մոդելավորումը արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտերի
առկայության դեպքում: Թեմա 5՝ Կոլեկտիվ էֆեկտների ուսումնասիրություն:
Թեմա 6՝ Փնջի տվիչների դիրքը և ուղեծրի ճշգրտման մեթոդները: Թեմա 7՝ Փնջի
պարամետրերի չափումն արագացուցիչներում: Թեմա 8՝
Ժամանակակից
թվային մեթոդները արագացուցչային ֆիզիկայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
6. Մագիստրոսական ծրագիր`§Աստղաֆիզիկա¦
0410/M15. Նեյտրոնային աստղեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը. Ուսանողներին տալ գիտելիքներ նեյտրոնային աստղերի՝ գերխիտ օբյեկտների ներքին կառուցվածքի և դրանով պայմանավորված երևույթների ֆիզիկական առանձնահատկությունների մասին։ Դասընթացը ընդհանուր
տեսական և դիտողական տեղեկություններ է հաղորդում աստղերի դասակարգման, ֆիզիկական բնութագրերի, ներքին կառուցվածքի, ինչպես նաև աստղերի
ընդերքում ջերմամիջուկային ռեակցիաների և այրման հիմնական ցիկլերի ու աստղերի էվոլյուցիայի տեսության վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա աստղաֆիզիկական երևույթներում տեսական ֆիզիկայի և միջուկային ֆիզիկայի հիմնարար սկզբունքները, հավասարումները և լուծման մեթոդները։,
2. Կհասկանա. ջերմադինամիկայի հիմնական հասկացությունները, տարրական մասնիկների փոխարկումները, քիմիական տարրերի առաջացման և դրանց միջև ռեակցիաների օրինաչափությունները, այրման և
պայթյունի երևույթների տեսության հիմնական հասկացությունները։
3. Կկարողանա. կառուցել կայուն գերխիտ կոնֆիգուրացիաների մոդելները, որոշել կինետիկական գործակիցները և ներքին ջերմաստիճանը,
դասակարգել գլխավոր հաջորդականության աստղերը՝ գերհսկաներ,
հսկաներ և ենթահսկաներ, սպիտակ, կարմիր և գորշ թզուկներ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Գերխիտ օբյեկտների ներքին կառուցվածքը և դրանով պայմանավորված երևույթների ֆիզիկական առանձնահատկությունները։ Քննարկվում են
աստղաֆիզիկական երևույթներում տեսական ֆիզիկայի և միջուկային ֆիզիկայի
հիմնարար սկզբունքները, հավասարումները և լուծման մեթոդները։ Թեմա
2`Ջերմադինամիկայի հիմնական հասկացությունները, տարրական մասնիկների փոխարկումները, քիմիական տարրերի առաջացումը և դրանց միջև ռեակցիաների օրինաչափությունները, այրման և պայթյունի երևույթների տեսության
հիմնական հասկացությունները։ Թեմա 3`Նյութի վիճակի հավասարումները
նյութի խտության բոլոր միջակայքերում, կայուն գերխիտ կոնֆիգուրացիաների
մոդելները։ Թեմա 4` գերխիտ քվանտային պլազմայի կինետիկական տեսությունը, կինետիկական գործակիցները և ներքին ջերմաստիճանը։ Թեմա 5` ճառագայթման գեներացիայի, նյութի հետ փոխազդեցության հնարավոր ֆիզիկական
մեխանիզմները։ Թեմա 6` Տեսության և դիտողական փաստերի համեմատում՝ աստղերի դասակարգման, ֆիզիկական բնութագրերի, ներքին կառուցվածքի, ինչպես նաև աստղերի ընդերքում ջերմամիջուկային ռեակցիաների և այրման հիմնական ցիկլերի ու աստղերի էվոլյուցիայի տեսության վերաբերյալ։ Թեմա 7`Գլխավոր հաջորդականության աստղերի, գերհսկաների, հսկաների և ենթահսկաների, սպիտակ, կարմիր և գորշ թզուկների առանձնահատկությունները։ ֆուորների, ցեֆեիդների, նոր և գերնոր աստղերի, նեյտրոնային աստղերի և սև-խոռոչների հիմնական օրինաչափությունները, դրանց ֆիզիկական հատկությունների
պարզաբանումները
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M16. Գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր աստղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0410/M17. Աստղաֆիզիկայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակնէ մասնագիտորեն խորացված ամփոփ ներկայացնել ինվարիանտության սկզբունքի և դրա աստղաֆիզիկական կիրառությունների, քննարկել տեսության հետագա զարգացումները, ուսանողին նախապատրաստել ինքնուրույն գիտահետազոտական գործունեության։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը .
1. կիմանա Վ.Համբարձումյանի տեսական գաղափարները և մոտեցումները տարբեր աստղաֆիզիկական խնդիրներին
2. կհասկանա ինվարիանտության սկզբունքի դերը տեսական աստղաֆիզիկայի առանցքային խնդիրներում, որն էապես պարզեցնում է բարդ աստղաֆիզիկական հարցերի դիտարկումը
3. կկարողանա սկզբունքի մաթեմատիկական հավասարումները կիրառել
աստղաֆիզիկական տարբեր մոդելնորում. մոլորակ, աստղ, Գալակտիկա, արտագալակտիկական համակարգեր, մեծասանդղակ Տիեզերք, կատարել որոշակի դասի խնդիրների մոդելավորումներ և այդ մոդելների
ծրագրային փաթեթներով համակարգչային հետազոտություններ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վ.Համբարձումյանի տեսական գաղափարները և մոտեցումները
տարբեր աստղաֆիզիկական խնդիրների համար: Թեմա 2՝ Տեսության հետագա
զարգացումները: Թեմա 3՝ Ինվարիանտության սկզբունքը տեսական աստղաֆիզիկայի առանցքային խնդիրներում: Թեմա 4՝ Կիսաանալիտիկ նկարագրական
ալգորիթմներ, որոնք էապես պարզեցնում են բարդ աստղաֆիզիկական հարցերի
դիտարկումը այլ մեթոդներով։ Թեմա 5՝ Սկզբունքի մաթեմատիկական հավասարումների կիրառումը աստղաֆիզիկական տարբեր մոդելնորում. մոլորակ, աստղ, Գալակտիկա, արտագալակտիկական համակարգեր, մեծասանդղակ Տիեզերք։ Թեմա 6՝ Որոշակի դասի խնդիրների մոդելավորումներ: Թեմա 7՝ Մոդելների ծրագրային փաթեթներով համակարգչային հետազոտություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0410/M18. Աստղադինամիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացինպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները, տալ մեկ և ավելի պատահական մեծությունների անընդհատ
և դիսկրետ բաշխումները, ինտեգրալ հավասարումները, ուղիղ և հակադարձ
ձևափոխությունները աստղաֆիզիկայում.
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա գծային և ինտեգրալային հավասարումներ, Վոլտերայի, Աբելի
և Ֆրեդհոլմի հավասարումներ, Ֆուրյեի, Լապլասի և Ռադոնի ձևափոխություններ, ալյակների մեթոդ։
2. կհասկանա ոչ-կոռեկտ հակադարձ խնդիրը և Տիխոնովի ռեգուլարիզացման մեթոդները, վիճակագրական պարամետրերի գնահատման և վարկածների ստուգման մեթոդը, պարամետրական և ոչ-պարամետրական
մեթոդները, ժամանակային շարքերի և տվյալների մշակման մեթոդները, տարածական վերականգնման խնդիրները.
3. կկարողանա օգտագործել աստղային բռնկումների և միջաստղային
կլանումների վիճակագրական մեթոդները, վերականգնել աստղերի իրական արագությունները նրանց տեսագծային արագությունների միջոցով։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Մաթեմատիկական վիճակագրության հիմունքները: Թեմա 2՝ Մեկ
և ավելի պատահական մեծությունների անընդհատ և դիսկրետ բաշխումները,
ինտեգրալ հավասարումները, գծային և ինտեգրալային հավասարումներ: Թեմա
3 `Ուղիղ և հակադարձ ձևափոխությունները աստղաֆիզիկայում: Թեմա 4` Վոլտերայի, Աբելի և Ֆրեդհոլմի հավասարումներ: Թեմա 5՝ Ֆուրյեի, Լապլասի և
Ռադոնի ձևափոխություններ, ալյակների մեթոդ։ Թեմա 6՝ Ոչ-կոռեկտ հակադարձ խնդրի հասկացությունը: Թեմա 7՝ Տիխոնովի ռեգուլարիզացման մեթոդները, վիճակագրական պարամետրերի գնահատման և վարկածների ստուգման
մեթոդը, պարամետրական և ոչ-պարամետրական մեթոդները, ժամանակային
շարքերի և տվյալների մշակման մեթոդները, տարածական վերականգնման խնդիրները։ Թեմա 8՝ Աստղային բռնկումների և միջաստղային կլանումների վիճակագրական մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0410/M19. Տիեզերական գազադինամիկա և մագնիսահիդրադինամիկա
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, III կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացինպատակնէ ներկայացնել տիեզերական գազադինամիկայի և
մագնիսահիդրադինամիկայի հիմնական խնդիրները և նկարագրող հավասարումները, տալ գաղափար կոնվենցիոն անկայունությունների մասին աստղերի և
Արեգակի արտաքին շերտերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հարվածային ալիքների մասին, կատարելով ընդհանրացում
աստղաֆիզիկական կիրառություններում, հիմնականում` Արեգակի
արտաքին շերտերում տեղի ունեցող երևույթների, աստղից ժայթքած
պլազմային շիթերի հնարավոր բացատրության կամ մոդելավորման
հարցերում:
2. կհասկանա մագնիսական հիդրաստստիկայի խնդիրները մագնիսական
աղեղների և թելերի գաղափարները, կիրառությունը դիսիպատիվ
երևույթների, անհամասեռությունների, սեղմելիության հաշվառմամբ:
3. կկարողանա տեսական արդյունքները կիրառել աստղերի և միջաստղային նյութի մագնիսական դաշտի բացատրության հարցում, մոդելավորել հարվածային ալիքները աստղաֆիզիկական շիթերի հնարավոր
ֆիզիկական մեկնաբանման նպատակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հարվածային ալիքներ: Թեմա 2՝ Արեգակի արտաքին շերտերում
տեղի ունեցող երևույթները: Թեմա 3՝ Աստղից ժայթքած պլազմային շիթեր: Թեմա
4՝ Մագնիսական հիդրաստստիկայի խնդիրների կիրառումը Արեգակի բծերի,
մագնիսական աղեղների և թելերի բացատրության մեջ: Թեմա 5` Մագնիսահիդրադինամիկ ալիքների տեսությունը դիսիպատիվ երևույթների, անհամասեռությունների, սեղմելիության հաշվառմամբ: Թեմա 6՝ Կոնվեկցիոն անկայունությունները աստղերի և Արեգակի արտաքին շերտերում: Թեմա 7՝ Տեսական արդյունքների կիրառումը աստղերի և միջաստղային նյութի մագնիսական դաշտի
բացատրության հարցում: Թեմա 8՝ Հարվածային ալիքները մոդելավորվում են
աստղաֆիզիկական շիթերի հնարավոր ֆիզիկական մեկնաբանման նպատակով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0401/M15. Սխալների տեսության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, II կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը. Ուսանողներին տալ գիտելիքներ աստղագիտական դիտումների և հաշվարկների ժամանակ ի հայտ եկող տարբեր սխալների գնահատման մեթոդների տեսության վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա. ուղղակի և անուղղակի չափումների, սարքի սխալի,
սիստեմատիկ և պատահական սխալների, չափման ճշտության
վերաբերյալ տեսական մոտեցումները:
2. Կհասկանա. չափման միջին արժեքի և դիսպերսիայի (2), չափման վստահելիության միջակայքի, հուսալիություն () և միջին քառակուսային
սխալների էությունները և ն«անց միջև եղած կապը:
3. Կկարողանա. հաշվել ուղղակի և անուղղակի չափման բացարձակ և հարաբերական սխալները, գնահատել սարքի սխալի և թվերի կլորացման
ներդրումը չափման սխալների մեջ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ուղղակի և անուղղակի չափումներ, սարքի սխալ, սիստեմատիկ և պատահական սխալներ, չափման ճշտություն, ուղղակի չափման միջին արժեք և
դիսպերսիա (2), Թեմա 2` Գաուսի նորմալ բաշխում, ուղղակի չափման վստահելիության միջակայք, հուսալիություն () և միջին քառակուսային սխալ, Թեմա
3` Ստյուդենտի բաշխում, Ստյուդենտի գործակից, հարաբերական սխալ, 2 բաշխում, 2 գործակիցներ, ուղղակի չափման վրիպակների հայտնաբերում և
բացառում, անուղղակի չափման բացարձակ և հարաբերական սխալներ, Թեմա
4`էմպիրիկ կախման պարամետրերի որոշումը փոքրագույն քառակուսիների
մեթոդով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսերը պարունակում են 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:

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

– 272 –

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

– 273 –

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 1.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

1-ին կիսամյակ

3-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2008 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.

Թվանիշ
1401/B01
170X/B01
160X/B01
1106/B01
XX0X/B01
0X0X/B01
0X0X/B01
0001/B01
XXX/ BXX
XXX/ BXX
XXX/ BXX

Դասընթացի անվանումը
Հայոց լեզու և գրականություն-1
Ռուսաց լեզու-1
Օտար լեզու-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Համակարգչից օգտվելու
հմտություններ
Մաթեմատիկայի հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-1
Դասընթաց-2
Դասընթաց-3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
2
4
4
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

Թվային միավորներ
-

2
2

Ստ.
Ստ.

-

4
4
4

Ստ.
Լավ
Լավ
Լավ

17
16
16

Վարկանիշային միավորներ

12

196

Կիսամյակային ՄՈԳ

Թվանիշ
1107/B01
0001/B01
XX0X/B03
130X/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Մշակութաբանություն
Ֆիզդաստիարակություն
Օտար լեզու-3
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Դասընթաց-7
Դասընթաց-8
Դասընթաց-9
Դասընթաց-10

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Կրեդիտ
2
4
4
5
6
6
3

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Գեր.
Լավ
Բավ.
Բավ.
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

28

416

Թվային միավորներ
19
15
11
8
20
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

14.86

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

90

16.33

Վարկանիշային
միավորներ

62

Ամփոփիչ ՄՈԳ

970

15.65

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Թվային միավորներ
9
16
17
18
20

Ընդհանրացված արդյունքները 2008 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

12

196

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.33

2-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ
170X/B02
160X/B02
0001/B01
1401/B02
1106/B02
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-2
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Դասընթաց-4
Դասընթաց-5
Դասընթաց-6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

22

Կրեդիտ
4
4
2
2
6
6
6

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Լավ
Գեր.
Բավ.
Լավ
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

358

Թվային միավորներ
16
19
12
16
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
1901/B01
0001/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Իրավագիտություն
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-11
Դասընթաց-12
Դասընթաց-13
Դասընթաց-14
Դասընթաց-15

Կրեդիտ
2
5
5
6
6
6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային միավորներ

28

455

60

34

Վարկանիշային
միավորներ

554

16.25

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

90

1425

16.27

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.29

II

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.83

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական Համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

5-րդ կիսամյակ

7-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
0002/B01 Քաղաքացիական պաշտպանություն
0002/B02 Արտակ. իրավիճ. բնակչութ. առաջին
բուժօգնություն
XXX/BXX Դասընթաց-16
XXX/BXX Դասընթաց-17
XXX/BXX Դասընթաց-18
XXX/BXX Դասընթաց-19
XXX/BXX Դասընթաց-20

Կրեդիտ
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.

5
5
5
5
6

Բավ.
Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

26

421

Թվային միավորներ
10
20
18
17
16

150

Վարկանիշային
միավորներ

116

1846

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց-26
Դասընթաց-27
Կուրսային աշխատանք-27
Դասընթաց-28
Դասընթաց-29
Դասընթաց-30
Դասընթաց-31

16.19

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Կրեդիտ
4
4
2
5
5
5
5

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

30

482

Թվային միավորներ
13
14
12
16
17
18
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

16.07

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

210

Վարկանիշային
միավորներ

172

Ամփոփիչ ՄՈԳ

2724

15.84

15.91

8-րդ կիսամյակ
6-րդ կիսամյակ

Գարնանային կիսամյակ, 2012 թ.

Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.
Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Թվանիշ

Դասընթացի անվանումը
Պրակտիկա
Դասընթաց-21
Դասընթաց-22
Դասընթաց-23
Դասընթաց-24
Դասընթաց-25
Կուրսային աշխատանք-25

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
4
5
5
5
5
4
2

Գնահատական
Ստ.
Բավ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

26

396

Թվային միավորներ
11
12
16
17
19
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

15.23

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

180

Վարկանիշային
միավորներ

142

2242

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.79

Դասընթացի անվանումը

XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXXX/BXX
XXXX/BXX

Կրեդիտ

Դասընթաց-32
Դասընթաց-33
Դասընթաց-34
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Գնահատական

4
5
5
4

Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

12

Լավ

Վարկանիշային միավորներ

30

524

Թվային
միավորներ
15
16
20
20
17

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.47

Ընդհանրացված արդյունքները 2012 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

240

Վարկանիշային
միավորներ

202

Ամփոփիչ ՄՈԳ

3248

16,08

²Ù÷á÷Çã ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

240

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

202

3248

Արդյունարար ՄՈԳ

16.08

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`
III

Ֆակուլտետի դեկան`
IV

Պրոռեկտոր`

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 2.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

3-րդ կիսամյակ

1-ին կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
1002/M01 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ.
հետազոտություններում
1001/M01 Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները
XXX /MXX Դասընթաց -1
XXX /MXX Դասընթաց - 2
XXX /MXX Դասընթաց - 3
XXX /MXX Դասընթաց - 4
XXX /MXX Դասընթաց - 5
XXX /MXX Դասընթաց - 6
XXX /MXX Դասընթաց - 7
XXX/RXX Գիտական սեմինար

Կրեդիտ
3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

Գնահատական
Լավ

Թվային միավորներ
16

3

Գեր.

18

3
3
3
3
3
3
3
3

Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Ստ.

18
17
17
18
18
19
18
-

27

477

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 14
Դասընթաց - 15
Դասընթաց - 16
Դասընթաց - 17
Դասընթաց - 18
Դասընթաց - 19
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

33

Կրեդիտ
3
3
3
6
3
6
3
6

Գնահատական
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

24

Թվային միավորներ
19
15
19
15
18
17
Կիսամյակային ՄՈԳ

417

17.38

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

90

Վարկանիշային
միավորներ

72

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1212

16.83

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

27

477

Ամփոփիչ ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ

2 –րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 8
Դասընթաց - 9
Դասընթաց - 10
Դասընթաց - 11
Դասընթաց - 12
Դասընթաց - 13
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

27

21

Կրեդիտ
3
3
3
6

3
3

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Բավ.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

318

Թվային միավորներ
17
17
12
16
12
16
-

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

48

Վարկանիշային
միավորներ

795

Դասընթացի անվանումը

XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX

Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական
պրակտիկա
Մագիստր. ատենախոսություն

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ

Գնահատական

3
9
3
3

Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

12

Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

12

Թվային
միավորներ
18

Կիսամյակային ՄՈԳ

216

18.00

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

84

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1428

17.00

Կիսամյակային ՄՈԳ

15.14

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո

57

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Ամփոփիչ արդյունքներ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

120

16.56

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

84

1428

Արդյունարար ՄՈԳ

17.00

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`

Ֆակուլտետի դեկան`
VI

Պրոռեկտոր`

Հավելված 3.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ընդհանուր դասընթացներ (6 կրեդիտ)
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասն. հետազ.

3

Ա

Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդ.

3

Ա

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ (48 կրեդիտ)

ՄԱՍ Ա.
Մասնագիտություն՝ «________________________________________________________________»
________________________________________________________________________ Ֆակուլտետ
Ուսանող

Ընդունվել է մագիստրատուրա

_____________________________________
ազգանուն

_____________________________________________

§ ¦________________________ 201__ թ.

անուն, հայրանուն

Նախորդ որակավորում

Շնորհված նախորդ որակավորումը

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

_____________________________________

մասնագիտացումը

_____________________________________

§ ¦_____________________ 201__ թ.

ավարտած բուհը

Մագիստրոսական

§Շնորհված է մագիստրոսի որակավորում¦

Կամընտրական դասընթացներ (18 կրեդիտ)

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

§ ¦_________________________ 201__ թ.

մասնագիտացումը

«Ուսանողի ուսումնառության անհատական ծրագիրը ստուգված է»
Ուսումնական խորհրդատու՝

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

Դասընթաց / մոդուլ

_________________________
ստորագրություն
§ ¦________________________ 201__ թ.

կրեդիտը/
գնահատականը

բացթողում/
ավելացում*

կիսամյակը/
տարեթիվը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (72 կրեդիտ)

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (48 կրեդիտ)
Գիտական սեմինար

12

Ա/Գ

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

Ա/Գ

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

Գ

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն (լրացնել թեման)

3

Գ

12

Գ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ 120 կրեդիտ
Ուսանող՝

Լրացական դասընթացներ (0 կրեդիտ)
Անգլերեն լեզու

0

_________________________
ստորագրություն

§ ¦ _______________________ 201__ թ.

Ա

Ծանոթություն. * - Դասընթացի բացթողման/ավելացման հաստատված ձևաթերթի պատճենը կցել սույն
անհատական ծրագրին։

VII

VIII

Հավելված 4.

ՄԱՍ Բ.
Թվանիշ

Դասընթաց / մոդուլ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Կրեդիտ

I

Կիսամյակ
II
III
IV

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

72
0

Լրացական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու

0

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասնագ. հետազոտ.
Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդիրները

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

6
3
3

0

(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)
Ֆակուլտետ` _______________________________________________________________________

3
3

Ուսանող

Մագիստրոսի ծրագրի անվանումը

_____________________________________

48

_____________________________________

ազգանուն

մասնագիտացումը

_____________________________________________

_____________________________________

անուն, հայրանուն

«Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է»
Ուսումնական խորհրդատու`

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում

ազգանուն, անուն , գիտ. աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

_________________________
ստորագրություն
§ ¦_______________________ 201__ թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և անվանումը

Կամընտրական դասընթացներ

18

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

48

Գիտական սեմինար

12

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

3

3

3

3

6

9

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

3

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

3

3

12

12

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ `
IX

կրեդիտը

Ընդամենը
Ուսանող՝

բացթողում/
ավելացում

կրեդիտ
_________________________
ստորագրություն

§ ¦_______________________ 201__ թ.

120
X

կիսամյակը/
տարեթիվը

Հավելված 5.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

__________________________________________________________________

3
Ավարտական աշխատանքի թեման
____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը
Ներկայացման
որակը
Ձևակերպման
որակը
Կատարման
ինքնուրույնության
աստիճանը
Արդիականությունը
/նորույթը

Ավարտական աշխատանքի
ղեկավար_________________________________________________________________

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
6
2

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի

(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝

Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ավարտական աշխատանքի գնահատման արդյունքներն
ըստ սահմանված որակական չափանիշների
Թիվ

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

Հանձնաժողովի անդամներ
(ազգանուն, անուն)

1) Բակալավրի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ ________________________
ստորագրություն

3
4
5

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

6
7
Գնահատման միջին միավորը
XI
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Հավելված 6.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

3

__________________________________________________________________

Ատենախոսության թեման ____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գիտական ղեկավար

Արդիականությունը
/նորույթը
Ինքնուրույնության
աստիճանը
Ձևակերպման
որակը
Ներկայացման
որակը

_________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝
Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
4
4

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի
Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ատենախոսության գնահատման արդյունքներն ըստ սահմանված
որակական չափանիշների
Թիվ

Հանձնաժողովի անդամը
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

2) Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ՝ ________________________
ստորագրություն

3
4

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

5
6
7
Գնահատման միջին միավորը
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