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

նավարտների 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

I ԲԱԺԻՆ
ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

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

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

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

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը
համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի
շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը
համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ),
իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական
կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ
հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու
ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը
բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1
շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ
ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.5.Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5
կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն,
որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2
շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6.Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի

1

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված
ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ),
կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։

պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ
քննությունների թիվը

չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ

քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
2.8.Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց
սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի
պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն
են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի
ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:

3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար
սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների
հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի
ձևավորում։

3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման
մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի
մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն
ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

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

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

3.2.2.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է
կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.),
որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10 միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է
համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար
սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են
ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.

3.2.3.

Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ըն-

թացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։

3.2.4.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է
կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.),
որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների
գումար.
Գարդ.= Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է
համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար
սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են
ամբողջ միավորներով3).

2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում
նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի
(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի
թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները:

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես
նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև
գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։

3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված
ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն,
իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային
փոստի միջոցով:

3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝
67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):

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

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը
սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում
տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրա-

կանացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ
անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված
նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական տետրում ներկայացված պահանջները։

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ
«Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները
հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա
ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար
նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8
կամ

բարձր

միավորը:

Ստուգարքին/քննությանը

չներկայանալու

դեպքում

կատարվում է «Չն» նշումը:

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական
աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:

3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

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

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

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

տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի
ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և
ստացած

արդյունարար

գնահատականներն

ըստ

կրթական

մոդուլների

և

կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։

3.5.2.Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանց-

վում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։

3.5.3.Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից
հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը
ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
 գումարային կրեդիտներ,
 գնահատված կրեդիտներ,
 վարկանիշային միավորներ,
 միջին որակական գնահատական։

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

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

։

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

,

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

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային
միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված
կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà ¶

ìØ
¶Î

։

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

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

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

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

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից
վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից:
Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական
նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի
հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:

4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և
ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման

վերոնշյալ

կանոնները

վերաբերում

են

նաև հեռակա

ուսուցման

համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո,
եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում
12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր
զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է
առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը`
վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները:
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե
դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր
արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական
անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման
վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման
կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման
կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված
ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված
թեմայով մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում
պահվող հիմնական փաստաթղթերից է:
5.2.

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի
կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը,
ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը:
Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի
վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները,

- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա
ընթացքում:
5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի
կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ
դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի
անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի
վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4.Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝
ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի
անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա
լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում
են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

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

ների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու
վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում է.
ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և
«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները,
կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և
այլն,
- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման
թվանիշը,

ուսուցման

կիսամյակը,

դասընթացին

հատկացված

կրեդիտները

(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևե-

րի), դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված
կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և
հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի
արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն
նույնը:
7.3. Առցանց

եղանակով

նախատեսվող

դասընթացի

նյութը

պատրաստում

է

իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝
երաշխավորություն ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և
վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական
համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող
ամբիոնը ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում
է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում
է քննարկումներ և սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:
8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի
բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում
ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ
պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝
ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և
այլն), մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարա-

կան), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի

1-ին և 2-րդ

կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել
ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ
մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի

տեսակը,

տևողությունը

և

ժամկետները

սահմանվում

են

համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան

կազմակերպվում

և

վերահսկվում

է

ուսումնամեթոդական

վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն,
համապատասխան

մասնագիտական

կրթական

ծրագիրն

իրականացնող

ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի
հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու
անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է
ուսանողի անձնական գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական
պրակտիկայից՝

աշխատանքի

վայրից

ներկայացնելով

համապատասխան

տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը
«Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և
կատարել է առաջադրանքները:
9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված
թացների

խմբի

ուսումնասիրության

է դասընթացի կամ դասըն-

արդյունքում

ուսանողի

ստացած

գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը
կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան
տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների
ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային)
ամբիոն է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:

9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու
դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված
հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության

ժամանակ

գրագողության

հայտնաբերման

դեպքում

աշխատանքը գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն
օրը գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից
ուսանողն ընտրում է երկուսը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն
ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում,
և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո
գրանցումներ չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի
իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ`
ըստ սահմանված նորմերի:
11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և
վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի
գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման
հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման
անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ
ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային
փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:

11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն
ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական

ծրագրի

ղեկավարը

ֆակուլտետի

(ինստիտուտի,

կենտրոնի)

ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է
հավատարմագրման:
11.7.Կրթական

ծրագրի

ղեկավարը

չի

կարող

ղեկավարել

նույն

կրթական

մակարդակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու
նպատակով

նշանակվում

են

ուսումնական

խորհրդատուներ,

որոնք

ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30
ուսանողի համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին
հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման,

ԵՊՀ

ներքին

կարգապահական,

ԵՊՀ

ուսանողական

նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և
այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական

խորհրդատուն

ծանոթանում

է

ուսանողների

սոցիալ-

կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը,
օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց
համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:
13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1.Ուսանողն իրավունք ունի`
- սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ
շարունակելու մասնագիտական կրթությունը,
- սահմանված

կարգով

վերականգնելու

ընդհատած

ուսանողական

իրավունքները ԵՊՀ-ում,
- մասնակցելու
գնահատելու

ուսուցման

որակն

ապահովող

պրոֆեսորադասախոսական

արդյունավետությունը,

գործառույթներին

կազմի

և

գործունեության

- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը
դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի,
- հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման
աստիճան,
- օգտվելու

ԵՊՀ

պահոցներից,

գրադարանից,
ուսումնական,

լաբորատորիաներից,
գիտական,

տեղեկատվական

բուժական,

մարզական,

առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների
ծառայություններից,
- ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական

գիտահետազոտական

աշխատանքներին,

սեմինարներին

և

գիտաժողովներին,
- լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում,
ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով,
բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
- սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա
պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ,
ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
- ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ
ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
- ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
- սահմանված

ժամկետներում

կատարել

բոլոր

ուսումնական

առաջա-

դրանքները,
- վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին
վճարել ուսման վարձավճարը,
- հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
- կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական
այլ ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները:

II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

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. «Ֆիզիկա»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Ֆիզիկա

055101.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2018/2019

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգ»-ի, ՀՀ կառավարության որոշման (26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ արդի ֆիզիկայի (այդ թվում նաև հինգ մասնագիտական ուղղությունների` “տեսական ֆիզիկա”, “լազերային ֆիզիկա”, “կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա”, “մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա”,
“տարրական մասնիկների
ֆիզիկա և աստղաֆիզիկա”) գծով:
2. Զարգացնել ուսանողների ընդհանրական մտավոր կարողությունները, հատկապես վերլուծելու և քննադատորեն օգտագործելու տարբեր գիտական աղբյուրներից ստացված
տեղեկությունը, մեկնաբանելու և սինթեզելու նրանց ունակությունը:
3. Զարգացնել ուսանողների աշխատանքային գործունակությունը՝ իրենց ուսումնառության
ոլորտին
և
մակարդակին
համապատասխան,
օգնելու
նրանց՝
կիրառելու
մասնագիտական կարողությունները:
4. Խրախուսել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և պրակտիկ փորձի վրա հիմնված
ուսումնառությունը:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Ներկայացնելու ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա2. ընտրելու ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական մեթոդները,
Ա3. իրականացնելու ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Ա4. բացատրելու տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և նրանց վարքը տարբեր պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և տեսական մեթոդներից,
Ա5.կողմնորոշվելու գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգչային մեթոդների կիրառական առանձնահատկություններում
Ա6.ընտրելու կիրառական կողմնորոշվածություն ունեցող խնդիրների և համակարգերի
կառուցման մոտեցումները,
Ա7.գիտակցելու գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1.Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում,
լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և
մաթեմատիկայի բոլոր հիմնական ոլորտներից
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Բ3.անելու առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,
Բ4.օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից տարբեր բնագավառներում,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական ոլորտում:
Բ6.իրականացնելու ֆիզիկային և նրա տեխնիկական կիրառություններին առնչվող
գործընթացների համակարգչային մոդելավորում,
Բ7.շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական ծրագրերի շրջանակներում
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ2.հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
Գ3.հանգեցնելու ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական
մոդելների և կատարելու համակարգչային վերլուծություն:
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
Գ5.մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և
գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ7.պատրաստելու
զեկույցներ,
ներկայացնելու
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքները, վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
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12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման
մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի
մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ
գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝

ա) եզրափակիչ գնահատումով
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
3, 3 և 4 միավոր: Գնահատման քայլը յուրաքանչյուր հարցում 0,5-է:

բ) 2 ընթացիկ քննություն,
2 ընթացիկ քննություն յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
քննությունը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը յուրաքանչյուր հարցում 0,5-է:

գ) Միայն 1 եզրափակիչ քննություն (միայն 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն),
Միայն 1 եզրափակիչ քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման
չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ` 6, 6, 8 միավոր: Գնահատման քայլը յուրաքանչյուր հարցում 0,5-է:

դ) ստուգարքային:
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ֆիզիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել այդ ոլորտում
գործող ձեռնարկություններում`
 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում,
 Ակադեմիական և այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներում:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների, ինչպես նաև այլ բուհերի ուսումնական և գիտական ստորաբաժանումները,
քոլեջները և դպրոցները, ԵՊՀ ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը (ԵՊՀ
ՖԳՀԻ), ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների, Ֆիզիկական հետազոտությունների և ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտները, Ալիխանյանի ավան ազգային
լաբորատորիան, “Լազերային տեխնիկա” գ/ա միավորումը, հայ-հունական համատեղ ԼՏ-Պիրկալ ՓԲԸ, Բյուրականի աստղադիտարանը, ՏՏ բնագավառում գործող
պետական և մասնավոր ձեռնարկությունները: Ծրագրի շրջանավարտները կարող
են շարունակել իրենց ուսումը մագիստրոսական ծրագրերի շրջանակներում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
24

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


Ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում,



էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ "Ֆիզիկա" մասնագիտությամբ,
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց ”, Երևան, 2016.
 Ա. Բուդաղյան, Ա. Գրիգորյան: Դասախոսի ձեռնարկ: Երևան 2017
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող "Ֆիզիկա" ծրագիրը ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում երկար տարիների ընթացքում հաջողությամբ գործած "Ֆիզիկա" ծրագրի օրգանական շարունակությունն է:
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«ՖԻԶԻԿԱ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունք- Բ1
ները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները

Ա2

Ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման
տեսական և փորձարարական մեթոդները,

Ա3

Իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլու- Բ3
ծություններ
Բացատրել տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային Բ4
առանձնահատկությունները և նրանց վարքը տարբեր
պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և
տեսական մեթոդներից
Կողմնորոշվել գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգ- Բ5
չային մեթոդների կիրառական առանձնահատկություններում

Անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
Օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից տարբեր բնագավառներում

Ա6

Ընտրել կիրառական կողմնորոշվածություն ունեցող խնդիր- Բ6
ների և համակարգերի կառուցման մոտեցումները,

Ա7

Գիտակցել գիտական հայտնագործության կիրառական աս- Բ7
պեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին

Իրականացնել ֆիզիկային և նրա տեխնիկական կիրառություններին առնչվող գործընթացների համակարգչային մոդելավորում
Շարունակել ուսումը բարձրագույն կրթության հաջորդ մակարդակում`մագիստրոսական տարբեր ծրագրերի շրջանակներում

Ա4

Ա5

արդյունավետ Բ2

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական,
ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու
ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ

Աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու
աշխատանքներ մանկավարժական ոլորտում:

Գ1

Գ2
Գ3

Գ4

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
ձեռքբերված գիտելիքները, Գ5
Մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա
խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
հնարավորությունները
Հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց Գ6
Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
լուծմանը
Հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ Գ7
Պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական
մաթեմատիկական մոդելների և կատարել համակարգչային
աշխատանքների արդյունքները, վարելու մասնագիտական բավերլուծություն
նավեճեր
Օգտվել մասնագիտական գրականությունից
Ստեղծագործաբար կիրառել
ընկալել և տարածել նորերը
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2
Ռուսերեն-1

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Ռուսերեն-2
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին
բուժօգն.
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Կամընտրական դասընթացներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Գործարարության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Գ5

Գ6

Գ7

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

Գ7

Պարտադիր դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ-1
Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները
Մաթեմատիկական անալիզ-2
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Մաթեմատիկական անալիզ-3
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-1

0409/Բ01
0410/Բ01
0409/Բ02
0407/Բ01
0409/Բ03
0410/Բ02
0404/Բ01

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
Վերլուծական երկրաչափություն և բարձրագույն հանրահաշիվ
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
Ծրագրավորումև համակարգչային մոդելավորում-2
Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա
Դասական մեխանիկա
Ռադիոէլեկտրոնիկա
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում
Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն
Ատոմի ֆիզիկա
Դասական էլեկտրադինամիկա
Աստղագիտություն
Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա
Քվանտային մեխանիկա
Ժամանակակից նյութագիտության ֆիզիկական հիմունքները
Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա

0409/Բ04
0409/Բ05
0409/Բ06
0404/Բ02
0404/Բ03
0402/Բ01
0501/Բ01
0409/Բ07
0404/Բ04
0105/Բ01
0405/Բ01
0402/Բ02
0410/Բ03
0406/Բ01
0402/Բ03
0405/Բ02
0402/Բ04
0404/Բ05,
0405/Բ08,
0402/Բ10
0405/Բ03,
0404/Բ12
0410/Բ05

Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր
Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

29

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
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Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

X

X

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

Գ7

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
Մոլեկուլի կառուցվածքը
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Միջուկային փոխակերպումների և տարրական մասնիկների ֆիզիկա

Գրավիտացիայի դասական տեսություն
Ֆիզիկական օպտիկա
Կենսաֆիզիկայի ներածություն
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա
Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական հիմունքները
Հոծ միջավայրի ֆիզիկա
Ֆոտոնիկայի ներածություն
Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն
Մագնիսական երևույթների ֆիզիկա
Աստղաֆիզիկա
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր
Լազերային ֆիզիկա
Մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Բյուրեղագիտություն
Տեսական աստղաֆիզիկա
Ծրագրավորման արդի մեթոդներ
Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում
Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ
Գերհաղորդականության տեսություն
Դիտողական աստղաֆիզիկա
Ֆունկցիոնալ անալիզ
Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկայի ներածություն
Թաղանթների ֆիզիկա
Ոչ կարգավորված համակարգերի ֆիզիկայի ներածություն
Աստղաբաշխություն
Դաշտի քվանտային տեսություն
Գերարագ օպտիկա և սպեկտրոսկոպիա
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«ՖԻԶԻԿԱ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ
1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործնական -2 ժամ

6. 1-ին, կիսամյակ

7. Ստուգարքային

3. 2 ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1.1401/Բ02

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական- 2 ժամ
6. 2-րդ, կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
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1106/Բ03
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
2 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 2 ժամ
դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու
հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական
լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների
հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և
Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը
նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց
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հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների
իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1106/Բ04
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
2 ECTS կրեդիտ
շաբաթական 2 ժամ
դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և
Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ
քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին –
XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի
մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և
պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1602/Բ 01
2. Անգլերեն-1
3. 4կրեդիտ
4. 4 / շաբ.
5. գործ. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները ,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 1602/Բ01
2. Անգլերեն-2
4. 4 / շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 4 կրեդիտ
5. գործ. - 2
7. ստուգարք

1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,անգլերեն լեզվով կարդալ, հասկանալ,
վերլուծել մասնագիտական տեքստեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում
և շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 1704/ B 01
4. [4] ժամ/շաբ.

2. Ռուսաց լեզու- 1

3. 2 ECTS կրեդիտ
4
5. 4 ժամ /գործնական

6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները
 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին
 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին
 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը
 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
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զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
●
●
●
●

կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
կրճատել/ընդլայնել տեքստը
պատասխանել հարցերին
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական

կառուցվածքները
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,անգլերեն լեզվով կարդալ, հասկանալ,
վերլուծել մասնագիտական տեքստեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
գործնական պարապմունքներ
2.
ինքնուրույն աշխատանք
3.
թիմային աշխատանք
4.
բանավոր ներկայացում
5.
հարց և պատասխան
6.
ստուգողական աշխատանք
7.
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի
ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական ոճի
ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
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Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.

1. 1704/ B 01

2. Ռուսաց լեզու- 2

4. [4] ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS կրեդիտ
4
5. 4 ժամ /գործնական

6. II կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,անգլերեն լեզվով կարդալ, հասկանալ,
վերլուծել մասնագիտական տեքստեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և
դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

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

3.
4.
5.

1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4.

4 ժամ/շաբ.

5.

6.

1-ին՝աշնանային կամ 2-րդ՝ գարնանային 7.

3. ECTS կրեդիտ
4

դաս. - 2, գործ. - 2
եզրափակիչ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և
տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների
դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
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կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր հետևանքները և
դիմակայման ձևերը,
2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, մարդածին
բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը,
3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց նպատակն է՝
նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության տոկոսը ու նպաստել
հետագա բուժական գործողությունների արդյունավետությանը:
4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր հետևանքների վրա ազդող կառավարելի
գործոնները, նպաստել այդ գործոնների կայունության բարձրացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
Ուսումնամեթոդական վարժանք:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017

41

1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ դասախոսություն
6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի`
որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության
հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. կիրառել բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները մաթեմատիկական
մոդելավորման և պլանավորման աշխատանքներում,
3. կատարել էկոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական վերլուծություններ և անել
համապատասխան եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված
դասեր՝
հեռահար
դասընթացներ
/Moodle
համակարգով/
և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
42

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը:
Երկրի կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների
պահպանությունը: Հողային պաշարների պահպանությունը:
Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: Կենսաբազմազանության պահպանությունը:
Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: Էկոհամակարգերը որպես մաթեմատիկական
մոդելավորման օբյեկտ: Էկոհամակարգերի մոդելավորման անալիտիկ և վիճակագրական
մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան,
Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ:
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ:
3. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ,
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
4. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,
«Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
6. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և
Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
7. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:

1901/B01.

Իրավունքի հիմունքներ

Շաբաթական 2 ժամ
I կամ II կիսամյակ

32/0/0
Ստուգարք

2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական
ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։


դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,



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



օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ7.շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ:
Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական
իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։

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

1302/Բ18
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2. սեմ. -2
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
44

3. 4 ECTS կրեդիտ

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2.արդյունավետ զբաղվելու գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2.
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3.
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1007/Բ 20
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
5. 30 դասախոսություն
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6. աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ
տնտեսական երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից
տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց
իրավատնտեսական
կարգավորման
մասին:
Այդ
գիտելիքները
կօժանդակեն
ուսանողներին՝ իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել
կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել
կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունք46

ներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար),
Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am

1. 1005/Բ24
2. Գործարարության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2,
6. կիսամյակ 4-րդ` գարնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,
 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
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 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
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13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
1. 1202/Բ23.
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. Աշնանային 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
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 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ
պատրաստում:
5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը
և առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝
Հասարակության քաղաքական
համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական
գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
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1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ-դաս., 1 ժամ-ինքն.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:
 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
51

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման

վերաբերյալ տեսությունները: Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
3. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
4. Մշակութային գործընթացներ:
5. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
6. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
7. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
8. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում:
9. Մշակույթը և գենդերը:Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
10. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
11. Մշակույթը և լեզուն:
12. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
13. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
14. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
16, Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

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

1. [թվանիշ]4
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-30,
6. 3-րդ աշնանային կամ 4-րդ
7. ստուգարք
գարնանային
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու
հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։
«Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն:
Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից
ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները
(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքա53

կանություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը
և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր
բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 2203/Մ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. 2

6. 2-րդ գարնանային

7. Ստուգարք

3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականու-թյան
54

արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией
и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.

1, 1301/Բ2

2. Տրամաբանություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1 , սեմ.-1

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
 ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի
յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հասկանալ

տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
2. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և
հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճշգրիտ մեկնաբանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը:
Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության
տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության
ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու
կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և
կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության
հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և
հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և
կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.
5.

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

1. 1306/Բ17

2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2,
7 ստուգարքային

8.

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

5.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.
3.

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
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 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման
չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները:
Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,
204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”,
2002
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 0404/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6.
IV կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողներին բնագիտական գրագիտության հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա մասնագետին ուսանել բնագիտության, մաթեմատիկայի և հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման առարկաների ու մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները` զանազան մոլորություններից, նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1.
2.

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

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

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4.օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 3` Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան:
Թեմա 5` Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ: Թեմա
7`Բիոէթիկայի ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Լ. Ս.Ասլանյան, Հ. Ս. Կարայան. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Երևան, 2011թ.:
С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
В. В. Свиридов. Концепции современного естествознания. Питер, 2005.
В. А. Канке. Концепции современного естествознания.М. Логос. 2002
Д. А. Симонов. Концепции современного естествознания в вопросах и ответах. М. Проспект,2005.
А. В. Волошинов. Математика и искусство. М. Просвещение.2000.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ
1. 0409/B01.
2. Մաթեմատիկական անալիզ -1
3. 9 ECTS կրեդիտ
4. 8 ժամ/շաբ.
5. դաս.-4 ժամ, գործ.-4 ժամ
6. I կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել “մաթեմատիկական անալիզ” առարկայի հիմնական գաղափարները
 ուսանողներին տալ կոնկրետ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ երեք
հիմնական մոտեցումների մասին
1. մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի անընդհատություն
2. ածանցյալի գաղափարներ
3. դրանց կիրառություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ներկայացնելու մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները
2.
ներկայացնելու այդ թեորեմների կապը,
հասկանալու ֆունկցիայի անընդհատության և ածանցյալի գաղափարների էությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

օգտագործելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
օգտագործելու ստացած գիտելիքները խնդիրների լուծման ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.

ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական
մեթոդները
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, սեմինարներ
 առաջադրանքների քննարկում և կատարում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:

Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թվային բազմություններ և նրանց հատկությունները: 2. Հաջորդականության սահման, նրա
հատկությունները: 3. Ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները: 4. Ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկությունները և նրա
կիրառությունները: 5. Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների միջոցով, գրաֆիկի կառուցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1,2,3, Москва, 2003.
2. Ильин В., Садовничий В., Сендов Б., Математический анализ, Москва, 1985.
3. Кудрявцев Л. Курс математического анализа, т. 1, 2, Москва, 1981.
4. Գրիգորյան Մ.,Գալոյան Լ., Կոբելյան Ա., Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ, Երևան. 2015
5. Демидович Б., Сборник задач и упражнений по математическому анализу, Москва, 1972.
6. Գևորգյան Գ. և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք, I, II, Երևան, 1999:
1.0410/Բ01
2. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները
3. 8 ECTS կրեդիտ
4.
8 ժամ/շաբ
5.
դաս.–3, գործ.–2, լաբ.-3
6. I կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքներին, օրենքներին և
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նրանց կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների նրբությունները,
2. լուսաբանելու մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները մեխանիկայի տեսական և գործնական
խնդիրներ լուծելիս,
4. ցուցադրելու կինեմատիկ և դինամիկ օրինաչափություններ մեկնաբանող փորձեր
ուսումնական լաբորատոր սարքերի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. օգտվելու գրականության տարաբնույթ աղբյուրներից,
6. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Բ2. արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կինեմատիկա: 2. Նյուտոնի օրենքները: 3. Նյուտոնի օրենքների հետևանգքները և կիրառությունները: 4. Աշխատանք և էներգիա: 5. Շարժման քանակի մոմենտ: 6. Ներդշնակ տատանումներ:
6. Պինդ մարմնի մեխանիկա: 7. Ձգողություն: 8. Շարժումը ոչ իներցիալ հաշվարկման համակարգերի նկատմամբ: 9. Առաձգական մարմինների մեխանիկա: 10. Հեղուկների և գազերի մեխանիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մ.Գ. Աբրահամյան: Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1997:
2.
Մ.Գ. Աբրահամյան: Մեխանիկա. Դասախոսությունների և խնդիրների համառոտ ձեռնարկ:
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2013:
3.
И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.1, Москва, 2004.
4.
С.Э. Хайкин. Физические основы механики. Москва, Наука, 2008.
5.
И.Б. Иродов. Задачи по общей физике. Москва, Наука, 2007.
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1. 0409/B02

2. Մաթեմատիկական անալիզ -2

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3 ժամ, գործ.-3 ժամ
6. II կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի հիմնական գաղափարներին և մեթոդներին, այդ թվում
անիսկական և պարամետրից կախված ինտեգրալներին,
 ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի կիրառություններին,
 ծանոթացնել մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների դիֆերենցիալ հաշվին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական դրույթներին, ինտեգրալների
տեսության և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմներին,
2. հասկանալ այդ թեորեմների կապը, մի փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի և մի քանի
փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի նմանություններն ու տարբերությունները,
3. կիրառելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար:
4. հետագայում ուսումնասիրելու ֆունկցիոնալ անալիզը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառելու գիտելիքները ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում տարաբնույթ տեսական խնդիրներ
լուծելու նպատակով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները
7. ինքնուրույն լուծելու տրված առաջադրանքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական
մեթոդները,
Բ1. իրականացնել հետազոտական աշխատանք բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական
ոլորտներում,
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ, սեմինարներ՝ ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալը և նրա հատկությունները: 2.Անիսկական ինտեգրալ, հաշվման
մեթոդներ, զուգամիտություն: 3.Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալի կիրառությունները: 4. Մի քանի
փոփոխականների ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն և նրանց հատկություններ: 5. Մի
քանի փոփոխականների ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալներ, դիֆերենցելիություն և էքստրե62

մումներ: 6. Պարամետրից կախված ինտեգրալներ, հատկություններ և նրանց կիրառություններ: 7.
Անբացահայտ ֆունկցիաներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1,2,3, Москва,2003.
2. Ильин В., Садовничий В., Сендов Б., Математический анализ, Москва, 1985.
3. Գրիգորյան Մ.,Գալոյան Լ., Կոբելյան Ա. , Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ, Երևան. 2015
4. Демидович Б., Сборник задач и упражнений по математическому анализу, Москва, 1972.
5. Գևորգյան Գ. և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք,I,II,Երևան, 1999:
1. 0407/Բ01
2. Մոլեկուլային ֆիզիկա
3. 7 ECTS կրեդիտ
4. 8 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-2, լաբ.-3
6. II կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին նյութի ֆիզիկական հատկություններին գազային, հեղուկ և
պինդ վիճակներում,
 ծանոթացնել վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափություններին,
 ծանոթացնել արտաքին գործոնների ազդեցությամբ նյութում տեղի ունեցող ֆիզիկական
պրոցեսներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային – կինետիկ տեսությունը,
5. կիրառելու մասնիկների համակարգի ուսումնասիրման ջերմադինամիկական մեթոդը,
6. վերլուծելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
8. արդյունավետ օգտագործելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և
պինդ վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները խնդիրներ լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. բացատրել տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և
նրանց վարքը տարբեր պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և տեսական
մեթոդներից,
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ2.հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
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5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Վիճակագրական բաշխումներ:
Ջերմադինամիկայի առաջին, երկրորդ և երրորդ սկզբունքները: Իդեալական և իրական գազեր:
Փոխանցման երևույթները գազերում: Փուլային հավասարակշռություն և փուլային անցումներ: `
Հեղուկներ: Մակերևութային լարվածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԲարխուդարյանՎ., Մոլեկուլային ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014:
2. Վարդանյան Վ., Դալյան Ե., Վարդանյան Ի., Թումյան Վ., Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների
ժողովածու, ԵՊՀ , Երևան, 2009:
3. Матвеев А. Н., Молекулярная физика. Изд.Вышая Школа, 1981.
4. Сивухин Д.В., Общий курс физики, том 2, Термодинамика и молекулярная физика, Изд. Наука,
1990.
5. Сивухин Д.В., Сборник задач по общему курсу физики.Термодинамика и молекулярная
физика, Изд. Наука, 1976.
1. 0409/B03

2. Մաթեմատիկական անալիզ -3

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. III կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
6. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտությունը
 ուսումնասիրել աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտությունը
 ծանոթացնել կորագիծ, կրկնակի, եռակի և մակերևութային ինտեգրալներին
և դրանց կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. ներկայացնելու թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների տեսության
հիմնական թեորեմները,
2. հասկանալ այդ թեորեմների կապը,
3. հասկանալ շարքերի և անիսկական ինտեգրալների նմանություններն ու տարբերությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության
ժամանակ,
5. կիրառելու ստացած գիտելիքները խնդիրների լուծման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձա-րարական
մեթոդները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդ64

յունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: 2. Ֆունկցիոնալ շարքեր, 3.
Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: 3. Կորագիծ և
կրկնակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները: 4.Մակերևութային և
եռակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգորյան Մ.,Գալոյան Լ., Կոբելյաան Ա. , Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ, Երևան.
2015
2. Գևորգյան Գ. և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք,I,II,Երևան, 1999:
Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1,2,3, М,2003.
3. Ильин В., Садовничий В., Сендов Б., Математический анализ, Москва, 1985.
4. Кудрявцев Л. Курс математического анализа, т. 1, 2, Москва, 1981.
5. Демидович Б., Сборник задач и упражнений по математическому анализу, Москва, 1972.
1. 0410/Բ02
2.
4. 8 ժամ/շաբ.
6. IV կիսամյակ

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն 3. 8 ECTS կրեդիտ
5. դաս.–3, գործ.–2, լաբ.-3
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրականության և մագնիսականության օրենքների
հայտնագործմանը, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները
ինտեգրալային և դիֆերենցիալ տեսքերով,
 գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

թվարկելու էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները, դրանց
առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
ներկայացնելու այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համակարգի
ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և
արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.
4.

օգտագործելու ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար,
ցուցադրելու էլեկտրամագնիսական հիմնարար օրինաչափություններ մեկնաբանող
փորձեր ուսումնական լաբորատոր սարքերի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
6.
առաջարկելու առկա մասնագիտական խնդիրների լուծման հնարավոր եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Բ2. արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ4. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
Գ7. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում և միջավայրում: 2. Էլեկտրական հոսանք: 3. Հաստատուն մագնիսկան դաշտը վակուումում և միջավայրում: 4. Էլեկտրամագնիսական մակածում:
Քվազիստացիոնար երևույթներ: 3. Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: 5. Էլեկտրական
հոսանքը տարբեր միջավայրերում: 6. Լիցքավորված մասնիկների շարժումը էլեկտրամագնիսկան
դաշտերում: 7.Էլեկտրամագնիսկան ալիքների ճառագայթումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դ. Սեդրակյան, Ա. Պապոյան. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, Էդիթ Պրինտ,
Երևան, 2010.
2. Д.В. Сивухин. Общий курс физики: Электричество. Москва, Физматлит, 2009.
3. С.Г. Калашников. Электричество. Москва, Физматлит, 2003.
4. И.Г. Тамм. Основы теории электричества. Москва, Наука, 1989.
5. С.П. Стрелков, Д.В. Сивухин, С.Э. Хайкин, И.А. Эльцин, И.Я. Яковлев. Сборник задач по
общемы курсу физики; Электричество и магнетизм. Москва, Наука, 1977.
1. 0404/B01
2. Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-1 3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. - 2 ժամ
6. III կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8.
Դասընթացի նպատակն է` ծրագրավորումը դիտելով որպես համակարգիչի միջոցով
խնդիրների լուծման ժամանակ սկզբնական տվյալների, ձևերի, պրոցեսների և արդյունքների
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նկարագրման միջոցների ամբողջություն`ուսանողներին ներկայացնել ծրագրավորման հիմնական գաղափարները, մեթոդները և կիրառական հնարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու արդի համակարգիչների հիմնական հանգույցները և բացատրելու դրանց
դերը աշխատանքի պրոցեսում,
2. թվարկել C+ու+ լեզվի կառուցվածքները և պարզաբանել դրանց առանձնահատկությունները,
3. վերաշարադրելու խնդրի լուծման ալգորիթմի և C++ լեզվով ծրագրերի կազմման հիմնական
օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

ինքնուրույն կառուցելու պարզ խնդիրների լուծման ալգորիթմներ և գրել դրանց
իրականացման ծրագրեր C++ լեզվով,
իրականացնելու սեփական ծրագրերի կազմարկում և խմբագրում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.

տիրապետելու ծրագրավորմանը և նրա կիրառություններին վերաբերող տեղեկատվության հավաքման և մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ գրականության մշակման մեթոդներին և միջոցներին,
7.
գիտակցորեն կիրառելու խնդիրների լուծման համար ալգորիթմների կառուցման սկզբունքը մասնագիտական աշխատանքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. կողմնորոշվել գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգչային մեթոդների կիրառական
առանձնահատկություններում,
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում,
Գ3. հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական մոդելների և
կատարել համակարգչային վերլուծություն,
Գ7. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություն յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին քննությունը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համակարգչի կառուցվածքը։ Ծրագրի կառուցվածքը C++ լեզվում: 2. Արտահայտությունները և
օպերատորները C++ լեզվում. մուտքի, ելքի և վերագրման գործողություններ, մաթեմատիկական և
համեմատման
գործողություններ,
օպերատորների
առաջնայնությունը:
3.
Խնդրի
ալգորիթմավորում. ալգորիթմի վերից-վար մշակում, փսևդոկոդ, բլոկ-դիագրամներ: C++-ի
ղեկավարող կառուցվածքները. հետևման, ընտրության և կրկնման կառուցվածքներ: 4.
Ֆունկցիաներ. ֆաթեմատիկական ֆունկցիաներ, ֆունկցիայի նախատիպ և իրականացում: 5.
Զանգվածներ և կառուցվածքներ: Միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: Զանգվածների սահմանումը և հաղորդումը ֆունկցիաներին: Որոնումը զանգվածներում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Х. Дейтел, П.Дейтел. Как программировать на С ++ .: М.: Бином, Лаборатория знаний, 2014.
2.
Б.Страуструп. Язык программирования С ++ .: М.: Бином, Лаборатория знаний, 2008.
3.
Дж. Либерти. Освой самостоятельно С ++ за 21 день. М.: Изд. Вильямс, 2007.
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2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
4. դաս. -2 ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. III կիսամյակ
7. Միայն 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզիկայում հանդիպող խնդիրները
սովորական դիֆ.
hավասարումների հանգեցնելու տեխնիկային
 տալ գիտելիքներ տարբեր տիպի առաջին և բարձր կարգի (այդ թվում նաև գծային) հավասարումները և հավասարումների համակարգերի ճշգրիտ և մոտավոր լուծումների
վերաբերյալ: II սեռի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մասին (Ֆրեդհոլմի ալտերնատիվ):
 քննարկել Վոլտերայի հավասարման լուծման գոյությունը և միակությունը, որը կարևոր է
բարձր կարգի գծային հավասարման համար Կոշիի խնդրի լուծման գոյության և
միակության հարցում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուծելու դիֆերենցիալ հավասարումները մեթոդների տարբեր մեթոդներով
2. լուծելու ինտեգրալ հավասարումները, քննարկելու մեթոդների միակությունը և մոտավոր
լուծումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուծելու (ճշգրտիտ կամ մոտավոր) տվյալ դիֆերենցիալ հավասարումը, կամ հավասարումների համակարգերը
4. պարզելու ինտեգրալ հավասարումների համար լուծման գոյությունն ու միակությունը և
մոտավոր լուծելու դրանք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
6. առաջարկելու առկա մասնագիտական խնդիրների լուծման հնարավոր եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական
մեթոդները,
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունն
անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Դիֆերենցիալ հավասարումներին բերվող խնդիրներ: 2. Առաջին կարգի
ճշգրտորեն
ինտեգրվող հավասարումների դասեր` անջատվող փոփոխականներով, համասեռ, գծային, լրիվ
դիֆերենցիալներով հավասարումներ, ածանցյալի նկատմամբ չլուծված հավասարումներ: 3.
Բարձր կարգի դիֆ. hավասարումներ, կարգը իջեցնելու մեթոդներ: 4. Բարձր կարգի գծային դիֆ.
հավասարումներ: 5. Համասեռ գծային հավասարման համար ֆունդամենտալ լուծումների
գոյությունը, ընդհանուր լուծումը: 6. Հաստատուն գործակիցներով գծային
համասեռ
հավասարման համար ֆունդամենտալ լուծումների կառուցման մեթոդներ: 7. Անհամասեռ
հավարման ընդհանուր լուծումը:ժ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Գ.Ղալումյան,Ա.Վ. Ցուցուլյան, Ա. Ա. Սարգսյան. Սովորական դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումներ, Երևան, 2011.
2. П.И.Лизоркин. Курс дифференциалных и интегальных уравнений, Москва, Наука, 1981.
3. А. Н. Тихонов, А.Б.Васильева, А.Г. Свешников. Дифференциальные уравнения, Москва, Наука,
1979
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2. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ

4. 5 ժամ/շաբ.
6.
III կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 3 ժամ, գործ.-2 ժամ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնելու՝
 վեկտորների, առաջին և երկրորդ կարգի կորերի և մակերևույթների, մատրիցների և որոշիչների
գաղափարները,
 գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդները,
 գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններին, գծային օպերատորների տեսությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Վերլուծելու երկրաչափության հիմնական բաժինները`վեկտորական հանրահաշիվը,
հանրահաշվական գծերը, կորերը և մակերևույթները,
Ներկայացնելու գծային հանրահաշվի տեսության
հիմունքները` մատրիցները և
որոշիչները, գծային հանրահաշվական հավասարումները, գծային, էվկլիդեսյան,
նորմավորված տարածությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.
5.

6.

լուծելու խնդիրներ վերլուծական երկրաչափության տարբեր բաժիններից,
լուծելու գծային հանրահաշվական հավասարումներ` կիրառելով լուծման ինչպես ճշգրիտ,
այնպես էլ մոտավոր մեթոդներ,
հասկանալու գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածությունների, գծային
օպերատորների ապարատի առանձնահատկություններն ու նրբությունները,
կիրառելու ստացած գիտելիքները կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
8. առաջարկելու առկա մասնագիտական խնդիրների լուծման հնարավոր եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական
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մեթոդները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 գործնական և ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վեկտորների և դրանց կիրառությունները, հանրահաշվական կորեր և մակերևույթներ, երկրորդ
կարգի կորերի և մակերևույթներ: 2. Մատրիցներ, մատրիցի որոշիչ: 3. Գծային հանրահաշվական
հավասարումների համակարգեր, դրանց լուծման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդներ: 3. Գծային,
էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններ: 4. Գծային օպերատորներ: 5. Սեփական արժեք,
սեփական վեկտոր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Аналитическая геометрия, Москва, 2006.
2. Գ. Ղազարյան. Վերլուծական երկրաչափություն, Երևան, 2010:Д.В. Беклемишев. Курс
аналитической геометрии и линейной алгебры, Москва, 1987.
3. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Линейная алгебра, Москва, 1999.Д.В. Клетеник. Сборник задач по
аналитической геометрии, Москва, 1980.
1. 0409/B06

2. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS կրեդիտ

5. դաս.- 2 ժամ, գործ.- 2 ժամ

6. IV կիսամյակ
7. Միայն 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին գիտելիքներ տալ կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների
հիմնական տեսության մասին, այդ թվում՝ ինտեգրալ հաշվի, կոնֆորմ արտապատկերումների,
մնացքների տեսության և դրանց կիրառությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնելու կոմպլեքս անալիզի հիմունքները,
թվարկելու կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

օգտագործելու անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմունքները,
կիրառելու կոմպլեքս ինտեգրալ հաշվի հիմնական թեորեմները,
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5.

դասակարգելու կոմպլեքս շարքերի տեսության հիմնական թեորեմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.

վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
7. առաջարկելու առկա մասնագիտական խնդիրների լուծման հնարավոր եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական
մեթոդները,,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ7. շարունակել ուսումը բարձրագույն կրթության հաջորդ մակարդակում`մագիստրոսական
տարբեր ծրագրերի շրջանակներում,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 գործնական և ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկցիաներ: 2. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականություններ, շարքեր, անընդհատություն, դիֆերենցելիություն, Կոշի-Ռիմանի պայմաններ: 3. Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկերումներ, սիմետրիա, ինվերսիա և կիրառություններ: 4. Կոմպլեքս փոփոխականի
ֆունկցիայի
ինտեգրալ: Կոշու ինտեգրալային թեորեմը: 5. ԿՓ անալիտիկ ֆունկցիաների
ներկայացումը աստիճանային և Լորանի շարքեր: 6. ԿՓ ֆունկցիաների եզակի կետերը,
մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը: 7. Մնացքների տեսությունը և դրանց կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Е. С. Половкин. Теотия функций комплексного переменного. МФТИ, 2014
2. Лаврентьев, Шабат. Методы теории функций комплексного переменного, Москва,1973
3. Маркушевич. Краткий курс теории аналитических функций, Москва,1967.
4. Волковыский и др. Сборник задач по теории функций комплексного переменного,
Москва,1975.
1. 0404/Բ02

2. Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում-2

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. աշխ. - 4 ժամ
6. IV կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է`
ելնելով համակարգչի վրա ֆիզիկական խնդիրների լուծման հիմնական օրինաչափություններից`
ուսանողներին ներկայացնել համակարգչով խնդիրների լուծման հիմունքները, թվային փորձերի
արդյունքների ճշգրտության և մեծաքանակ տվյալների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ֆիզիկական խնդիրներում հանդիպող հավասարումների
հիմնական տիպերի լուծման թվային եղանակները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

ներկայացնելու համակարգչային մոդելավորման միջոցով խնդիրների լուծման, թվային
տվյալների հետ աշխատանքի և մաթեմատիկական հավասարումների լուծման թվային
եղանակների կիրառման առանձնահատկությունները,
մեկնաբանելու համակարգչի վրա ֆիզիկական խնդիրների լուծման հիմնական
օրինաչափությունները և փորձնական տվյալների հիման վրա մոդելների կառուցման
տրամաբանությունը,
նկարագրելու ոչ գծային հավասարումների, գծային հավասարումների համակարգի, սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական եղանակները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

իրականացնելու ֆիզիկական մոդելների համար կառուցված տարբեր բարդության
մաթեմատիկական արտահայտությունների սխալների հաշվարկ,
ինքնուրույն կառուցելու մաթեմատիկական մոդել և ընտրելու անհրաժեշտ ճշտության
թվային մեթոդ՝ ելնելով ֆիզիկական խնդրի առանձնահատկությունից,
համակցելու և կիրառելու պարզ խնդիրների լուծման հայտնի ալգորիթմները տարբեր
մաթեմատիկական բարդության խնդիրների համար, գրել դրանց իրականացման ծրագրեր
C++ լեզվով և մեկնաբանել արդյունքները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

տիրապետելու հաշվողական մաթեմատիկայի և նրա կիրառություններին վերաբերող
տեղեկատվության հավաքման և մասնագիտական խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ գրականության մշակման մեթոդներին և միջոցներին,
8.
գիտակցորեն կիրառելու խնդիրների լուծման թվային մեթոդները մասնագիտական գործունեության ժամանակ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. կողմնորոշվել գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգչային մեթոդների կիրառական
առանձնահատկություններում,
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում,
Գ7. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություն յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին քննու-թյունը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համակարգիչի օգնությամբ խնդրի լուծման հիմնական փուլերը:2. Թվային փորձի ճշտություն.
բացարձակ և հարաբերական սխալներ, մաթեմատիկական արտահայտությունների սխալների
հաշվարկ, սխալների կուտակում և ճնշում: 3. Ֆիզիկական և մաթեմատիկական դիսկրետ
մոտարկումներ. խոտորումային և էմպիրիկ մոտարկումներ: Ինտերպոլացիա և էքստրապոլացիա:
4. Ֆիզիկական գիտափորձի և թվային փորձերի տվյալների մշակում. փորձնական տվյալների
բնույթը, տվյալների հարթեցում: 5. Թվային դիֆերենցում և ինտեգրում. թվային դիֆերենցում և
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դիֆերենցման սխալը, թվային ինտեգրման եղանակները: 7. Դինամիկ համակարգերի
հետազոտման թվային եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Х.Дейтел, П.Дейтел. Как программировать на С ++ .: М.: Бином, Лаборатория знаний, 2014.Н.
С. Бахвалов, Н. П. Жидков,. Г. М. Кобельков. Численные методы. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008.
2.
Н.Калиткин. Численные методы. Изд. БХВ-Петербург, 2011.
3.
Л.Турчак. Основы численных методов. М.: Физматлит, 2005.
4.
Дж.Форсайт, М.Малькольм, К.Моулер. Машинные методы математических вычислений. М.:
Мир, 1980.
1. 0404/B03
2. Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա
3. 8 ECTS կրեդիտ
4. 8 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-2, լաբ.-3
6. IV կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել օպտիկական երևույթների հետ կապված հիմնարար փորձերին և պատկերացումների զարգացմանը,
 Ծանոթացնել լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությանն ու փորձարարական հիմունքներին,
 Ծանոթացնել լույսի քվանտային բնույթին և փորձերին, որոնք հիմնավորում են դրանք,
 Ծանոթացնել փորձարարական օպտիկայի հնարավորություններին և դրանց կիրառությանը
արդի տեխնոլոգիաներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու օպտիկական երևույթներն ու դրանց հետ կապված հիմնարար փորձերը
մարդկային մտածողության փոփոխության տեսանկյունից,
2. լուսաբանելու լույսի ինտերֆերենցի, դիֆրակտի ու դիսպերսի հետ կապված դասական
երևութները,
3. մեկնաբանելու լույսի քվանտային բնույթի հետ կապված դասական երևույթներն ու փորձերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությունը,
2. կիրառելու լույսի քվանտային տեսությունը,
3. օգտագործելու օպտիկական երևույթները առօրյայում և պաշտպանական համակարգերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տարբեր աղբյուրներից, տեղեկույթ հայթայթելու և վերլուծելու նպատակով,
2. օգտագործելու օպտիկական երևույթները հետազոտական աշխատանքում և կիրառելու
օպտիկայի վերջին նվաճումները աշխատանքային գործունեության ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա4.բացատրել տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և
նրանց վարքը տարբեր պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և տեսական
մեթոդներից,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համառոտ պատմական ակնարկ` օպտիկայի զարգացման հիմնական փուլերը: 2. Լույսի
ֆիզիկական բնույթը` լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք, լույսի բևեռացումը: Երկու
միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ: 3. Լույսի ֆիզիկական բնույթը` լույսի
քվանտ, Պլանկի հաստատուն: Լույսի կլանումը և ճառագայթումը ատոմների կողմից: 4. Լույսի
ինտերֆերենցիան: Լույսի դիֆրակտը: Լույսը միջավայրում, լույսի դիսպերսիան: 5. Լույսի
տարածման վերջավոր արագությունը` ՀՀՏ փորձարարական հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Е. И. Бутиков. Оптика, М. Высшая школа, 2003.
2. А. М. Саржевский. Оптика. Полный курс, 2018.
3. С. К. Стафеев, К. К. Боярский, Г. Л. Башнина. Основы оптики. Питер, М. 2006.
4. Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том IV. Оптика, 2006.
5. Г. С. Ландсберг. Оптика. Учебное пособие, 2017.
6. Ë.Â. Òàðàñîâ. Ââåäåíèå â êâàíòîâóþ îïòèêó. Ì. Âûñøàÿ øêîëà, 2014.
1. 0402/Բ01
2. Դասական մեխանիկա
3. 7 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3 ժամ, գործ. - 3 ժամ
6. IV կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնելու տեսական ֆիզիկայի «Դասական մեխանիկա» առարկայի հիմնական
գաղափարներին
 ներկայացնելու երեք հիմնական՝ Լագրանժի, Համիլտոնի և Համիլտոն-Յակոբիի
մոտեցումները,
 տիրապետելու դասական մեխանիկայի հիմնական օրենքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալու տեսական մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները արդի խնդիրներ լուծելու համար
2. հասկանալու ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի օրինարափությունները
3. լուծելու դասական մեխանիկայի ստանդարտ խնդիրները և կարողանալ մոդելավորել թվային
մոդելներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործելու դասական մեխանիկայի սկզբունքները տեսական ֆիզիկայի այլ բաժիններում
5. խորացնելու գիտելիքները դասական մեխանիկային վերաբերվող բարդ դինամիկ
համակարգեր նկարագրելու համար
6. կառուցելու փուլային հետագծեր
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. կիրառելու դասական մեխանիկայի օրինաչափությունները գիտության և տեխնիկայի տարբեր
բնագավառներում
8. կիրառելու մեխանիկայի վարիացիոն սկզբունքները տեսական ֆիզիկայի այլ բաժիններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա7. գիտակցելու գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, սեմինարներ
 առաջադրանքներ և քննարկում
 ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վեկտորական և թենզորական անալիզի տարրերը: 2. Փոքրագույն գործողության սկզբունք.
Լագրանժի հավասարումներ: 3. Շարժման ինտեգրալներ: 4. Շարժման հավասարումների
ինտեգրում: 5. Համիլտոնյան ֆորմալիզմը: 6. Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: 7.
Բախումներ: 8. Տատանումներ: 8. Պինդ մարմնի շարժումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т. 1 Механика, 2004.
2.
H. Goldstein. Classical mechanics. Addidon Wisley, N.Y., 2000.
3.
Папоян В.В., Классическая мешаника, УНЦ ОИЯИ, Дубна, 2002.
4.
Коткин Г.Л., Сербо В.Г., Сборник по классической механике, М.Наука, 1970
1. 0501/Բ01

2. Ռադիոէլեկտրոնիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, լաբ. աշխ. - 2 ժամ
6. IV կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է`
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմնական
խնդիրները, նրանց լուծման հիմնական մեթոդները, ինչպես նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին, որոնց միջոցով իրականացվում է այդ խնդիրների լուծումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի կառուցվածքը
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2.

թվարկելու ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

օգտագործելու
աշխատելիս:

ստացած

գիտելիքները

ռադիոէլեկտրոնային

սարքավորումների

հետ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4.
5.

օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկույթ հայթայթելու և վերլուծելու նպատակով,
օգտագործելու ստացած գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում և աշխատանքային
գործունեության ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6.ընտրել կիրառական կողմնորոշվածություն ունեցող խնդիրների և համակարգերի կառուցման
մոտեցումները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ2.արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ5.մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություն յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին քննու-թյունը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը: 2. Կենտրոնացված պարամետրերով գծային համակարգեր: 3. Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: 4. Ուժեղացուցիչներ և
գեներատորներ: 6. Ոչ գծային համակարգեր՝ մոդուլում, դետեկտում, հաճախությունների
փոխակերպում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. 3-е изд. доп. перераб. 1990 год. 512 стр.
2.
Першин В. Т. Основы радиоэлектроники. Учеб. пособие 2006 год. 399 стр.
3.
Нефедов В.И., Сигов А.С. Основы радиоэлектроники и связи. 2009 год. 735 стр.
1. 0409/B07

2. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3ժամ, գործ.- 2 ժամ
6. V կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ֆիզիկայում հանդիպող խնդիրների մաթ. մոդելավորման և արդյունքում
ստացվող գծային II կարգի մասնակի ածանցյալներով հավասարումների լուծմանը
 գաղափար տալ եզրային խնդիրների (ամբողջ տարածության, կիսատարածության և վերջավոր տարածության դեպքերում) լուծման համար գոյություն ունեցող տեսությունների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.
2.

օգտվելու մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներից,
կիրառելու մաթեմատիկական ֆունկցիաների տեսության հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

մաթ. մոդելավորել Ֆիզիկայում հանդիպող շատ խնդիրներ
լուծել ֆիզիկայում հանդիպող օգտակար խնդիրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
6.

օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկույթ հայթայթելու և վերլուծելու նպատակով,
օգտագործելու ստացած գիտելիքները հետազոտական աշխատանքում և աշխատանքային
գործունեության ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2.ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարական
մեթոդները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 գործնական և ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մասնակի ածանցյալներով հավասարումների բերվող ֆիզիկայի խնդիրներ: Առաջին կարգի
մասնակի ածանցյալներով հավասարումներ: Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական, պարաբոլական և էլիպտական տեսակի հավասարումներ: Անվերջ, կիսանվերջ և վերջավոր
տարածությունների համար եզրային խնդիրներ: Փոփոխականների անջատման Ֆուրիեի մեթոդ:
Կոշիի և եզրային խնդիրների լուծման գոյության և միակության թեորեմներ: Շիտակ (կոռեկտ) և ոչ
շիտակ դրվածքով խնդիրներ»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Ղ. Աֆյան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Երևան, 2007:
2. Robert C, Mc Owen. Partial defferential equations: methods and applications, New Jersey, 2003.
3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики, М.: Изд-во МГУ, 1999
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2. Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. շաբաթական 5 ժամ
5. Լաբ.- 5 Ժամ
6. [առաջին կիսամյակ` աշնանային]
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի
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իրականացման մասին` անձնական համակարգչի, տվյալների խմբավորման և LabVIEW-ի
միջավայրում տվյալների մշակման և կարգավորման ծրագրավորման հիման վրա
 ծանոթացնել տվիչների և նրանց կիրառման հետ ֆիզիկական մեծությունների չափման համար,
ինչպես նաև միկրոկոնտրոլեռների կիրառմանը ֆիզիկական գիտափորձում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ստեղծելու ավտոմատացման համակարգ ֆիզիկական գիտափորձ կազմակերպելու համար
2. մի քանի ծրագրավորման միջավայրում կազմակերպելու ծրագրային ապահովում, տվյալների
չափման, հավաքման և մշակման համար.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ծրագրավորելու C ++-ի և LabVIEW ծրագրավորման միջավայրում.
4. ղեկավարելու արտաքին սարքերը` միացված համակարգչին.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. վերլուծելու էքսպերիմենտի ավտոմատացմանը և կիրառություններին վերաբերող տեղեկատվության հավաքման և մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ գրականության
մշակման մեթոդները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5.կողմնորոշվել գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգչային մեթոդների կիրառական
առանձնահատկություններում
Ա6.ընտրել կիրառական կողմնորոշվածություն ունեցող խնդիրների և համակարգերի կառուցման
մոտեցումները,
Բ6.իրականացնել ֆիզիկային և նրա տեխնիկական կիրառություններին առնչվող գործընթացների
համակարգչային մոդելավորում,
Գ7. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություն յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին քննությունը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման համակարգեր: Թվերի տեղափոխում մի
համակարգից մյուսը: Անձնական համակարգչի կազմակերպում: LabVIEW վիրտուալ լաբորատորիայի ապարատա-ծրագրային կոմպլեքս: Ծանոթացում
LabVIEW-ի ծրագրավորման
միջավայրի հետ: Անալոգային և թվային ազդանշաններ: Չափումները LabVIEW-ի աշխատանքային միջավայրում: Չափողական տվիչներ (սենսորներ): Թերմիստրի և USB 6008-ի միջոցով
ջերմաստիճանի ճափման ծրագիրը: Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները
գիտական հետազոտություններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Тревис Дж. LabVIEW для всех-М.:ДМК- Прес,2005-544с.
2. Пей. Ан., Сопряжение Пк с внешними устройствам- Москва ,2001.
3. Յու. Չիլինգարյան, Վ. Էլբակյան, Ն.Սահակյան,Ա. Կարախանյան , LabVIEW -ի կիրառու78

թյունը գիտափորձի ավտոմատացման համար.Երևան -2005.
4. П. Хоровиц, У. Хилл. «Искусство схемотехники, 2001.
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2. Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. V կիսամյակ
7. Միայն 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է`
ծանոթացնել հավանականության գաղափարին ու նրա կիրառություններին, ինչպես նաև
մաթեմատիկական վիճակագրությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

թվարկելու հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները, մաթեմատիկական
վիճակագրության տարրերը,
ներկայացնելու հավանականության գաղափարի դերը ֆիզիկայի տարբեր ոլորտներում,
ներկայացնելու մաթեմատիկական վիճակագրության դերը գիտության և հասարակական
կյանքի տարբեր բնագավառներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելու հավանականության
նասիրելիս:

տեսության մեթոդները ֆիզիկայի խնդիրներն ուսում-

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկում,
 գործնական պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական մեծություններ: 2. Հավանականության գաղափարը: 3.
սպասում և դիսպերսիա: 4. Բաշխման օրենքները:

Մաթեմատիկական

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко. Теория вероятностей и статистика.
М. МЦНМО, 2008, 256стр.
2. Д. Худсон. Статистика для физиков. М. Мир, 1970.
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2. Ատոմի ֆիզիկա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-2
6. V կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ներկայացնել դասական ֆիզիկայի օրենքների անկիրառելիությունը միկրոաշխարհում, ատոմային պրոցեսների ընդհանուր օրինաչափությունները, հիմնարար փորձարարական հետազոտությունները և դրանց մեկնաբանումը, որոնց հիմքի վրա ստեղծվեց և
զարգացավ քվանտային ֆիզիկան:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու տարրերի պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները և
տարրերի հիմնական հատկությունները,
2. նկարագրելու ատոմային սպեկտրների առաջացման մեխանիզմները,
3. բացատրելու ատոմային սպեկտրների (օպտիկական և ռենտգենյան) հիմնական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնելու քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը ներկայացնող հիմնարար հետազոտությունները,
5. մեկնաբանելու ատոմային սպեկտրների կառուցվածքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. համակարգելու գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված արդյունքները և փաստերը, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ3.հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական մոդելների և
կատարել համակարգչային վերլուծություն
Գ4.օգտվել մասնագիտական գրականությունից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
 դասախոսություններ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 խորհրդատվություն,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
 խնդիրների լուծում,
 փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
 մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն ար80

ժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և
4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ատոմի ֆիզիկայի ակունքները. դասական ֆիզիկայի դժվարությունները: Ատոմային վիճակների
ընդհատությունը: Ֆրանկի և Հերցի փորձերը: Ատոմային սպեկտրներ: Ատոմի միջուկային մոդելը:
Ջրածնի և ջրածնանման ատոմների տեսությունը (Բոր, Զոմերֆելդ): Շտեռնի և Գեռլախի փորձերը:
Ատոմի մագնիսական մոմենտը: Էլեկտրոնի սպինը: Մենդելեևի տարրերի պարբերական
համակարգը: Զեեմանի երևույթը (պարզ և բարդ), Պաշեն-Բակի երևույթը: Ռենտգենյան
սպեկտրներ: Մոզլիի օրենքը: Քոմպտոնի երևույթը: Դը Բրոյլի վարկածը: Դևիսոնի և Ջերմերի
փորձերը: Դը Բրոյլի ալիքների վիճակագրական մեկնաբանումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Э.В. Шпольский, Атомная физика. Введение в атомную физику, т. I, Лань, Санкт-Петербург,
2010.
2.
Д.В. Сивухин, Общий курс физики. Атомная и ядерная физика, М.,Физматлит, 2002
3.
C.J. Foot, Atomic Physics, Oxford University Press, 2005.
4.
C.E. Burkhardt, J.J. Leventhal, Topics in Atomic Physics, Springer-Verlag New York, 2006.
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2. Դասական էլեկտրադինամիկա

3. 7 ECTS կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 4 ժամ, գործ. 2 ժամ
6. V կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնելու էլեկտրադինամիկայի և մագնիսաստատիկայի հիմնական
օրենքներին, քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտերին
 ներկայացնելու դիպոլային, քվադրուպոլային, մագնիսական դիպոլային ճառագայթումները
 գաղափար տալու նյութի էլեկտրական և մագնիսական հատկությունների մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

թվարկելու էլեկտրադինամիկայի հիմնական դրույթները
լուծելու էլեկտրադինամիկայի ստանդարտ խնդիրներ
հետագայում ուսումնասիրելու քվանտային էլեկտրադինամիկան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելու տարաբնույթ տեսական խնդիրները ֆիզիկայի այլ բաժիններում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները
6.
ինքնուրույն լուծելու տրված խնդիրները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Ա7. գիտակցելու գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Գ6. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
9. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, սեմինարներ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառ81

մամբ
 ինքնուրույն աշխատանք
9. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՀՀՏ տարրերը: Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Էլեկտրամագնիսական դաշտը
նկարագրող 4-չափանի մեծություններ: Փոքրագույն գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում: Մասնիկների շարժումը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Հաստատուն
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը վակուումում: Մակրոսկոպիկ էլեկտրադինամիկայի
հավասարումները: Ժամանակային և տարածական դիսպերսիա: Էլեկտրամագնիսական
ալիքները միջավայրում: Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտեր: Սկին էֆեկտ:
Չերենկովյան ճառագայթում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М., Наука. 2003.
2. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н., Классическая элект8одинамика, М., Наука,
1985.
3. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике, М., Наука, 1977.
1. 0410/B03

2. Աստղագիտություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2 ժամ, լաբ. 2 ժամ
6. V կիսամյակ
7. Միայն 1 եզրափակիչ քննություն
9. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի
առաջացման, կառուցվածքի, շարժման և զարգացման մասին:
 ուսանողներին տրամադրել ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու համար պահանջվող կարողություններ, ինչպես նաև գործնական նախագծեր կատարելու օգնությամբ
խնդիրներ լուծելու մեթոդներ:
 խրախուսել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և պրակտիկ փորձի վրա հիմնված
ուսումնառությունը:
9 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Լուսաբանելու երկնոլորտում երկնային մարմինների(Արեգակի, արեգակնային
համակարգի մոլորակների և նրանց արբանյակների, աստղերի, գալակտիկաների) բնույթը
և շարժումների օրինաչափությունները
2. Ներկայացնելու աստղագիտության մասնագիտացման հիմնարար գիտելիք:
3. Դասակարգելու աստղագիտության փորձարարական և կիրառական մեթոդները:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարանջատելու երկնքի վրա համաստեղությունները և նրանցում դիտվող պայծառ
աստղերը,
2. հաշվարկելու տվյալ օբյեկտի լավագույն դիտման ժամանակահատվածը
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3. մասնակցելու դիտողական աշխատանքների:

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու ունեցած գիտելիքները:,
2. վերլուծելու առկա խնդիրները հանձնարարականում և կատարելու առաջարկություններ
դրանց քննարկման կամ լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. գիտակցելու գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ4.օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում,
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ7.պատրաստել զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
 Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունն
անց է կացվում բանավոր: Հարցատոմսը բաղկացած է 3 հարցից, որոնց գնահատման չափանիշները համապատասխանաբար բաշխված են հետևյալ կերպ`6, 6, 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտությունից, մոլորակների տեսանելի և
իրական շարժումները: Կեպլերի օրենքները: Աստղաֆիզիկայի հիմունքները, ջերմաստիճանների
որոշման մեթոդները, սպեկտրալ գծերի դոպլերյան շեղումները, երկնային մարմինների
քիմիական կառուցվածքը: Դիտակներ և ընդունիչ սարքեր: Տեղեկություններ մեր գալակտիկայի
մասին: Գալակտիկաներ, նրանցով կազմված զույգեր, խմբեր և գերկույտեր: Մետագալակտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Ներսիսյան Աստղագիտական խնդիրների և վարժությունների ժողովածու Երևան 2016
2. Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии, Москва, 2014.
3. Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии, Москва, 2004
4. Р.И. Бакулин,Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс овщей астрономии, Издательство:
"Едиториал УРСС" ,2001.
5. Б.А. Воронцов-Вельяминов. Сборник задач и упражнений по астрономии. Москва, 1985.
1. 0406/Բ01

2. Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 6 ժամ /շաբ.
5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-2
6. VI կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ ատոմի միջուկի կառուցվածքի, նրա հատկությունների և նրանում ինքնաբերաբար կատարվող պրոցեսների մասին: Միջուկային փոխ83

ազդեցությունների և նրանց բնույթի մասին:
 ներկայացնել ատոմի միջուկը նկարագրող ժամանակակից մոդելները,
 հաղորդակից դարձնել տարրական մասնիկների ֆիզիկայի հիմնախնդիրներին և մոդելային
պատկերացումներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. արտահայտելու ատոմի միջուկներներին բնութագրող հատկությունները և թվարկելու նրանց
տեսակները:
2. Սահմանել ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հաշվարկելու անկայուն միջուկներում տեղի ունեցող պրոցեսները, ինչպես նաև միջուկմիջուկ և մասնիկ-միջուկ փոխազդեցությունները:
4. կիրառելու միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. քննարկելու ատոմային էլեկտրակայաններում և աստղերում տեղի ունեցող միջուկային
պրոցեսները:
6. գնահատելու հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Գ3.հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական մոդելների և
կատարել համակարգչային վերլուծություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական պարապմունքներ,
 լաբորատոր պարապմունքներ
 հանձնարարված գրականության ընթերցում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալիքային հատկությունների մասին:
2.Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և վիճակագրական հատկությունները: 3. Հիմնարար
փոխազդեցությունները միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը: 4.Միջուկների
սպինը և մագնիսական մոմենտը: 5. Միջուկների բնական ռադիոակտիվություն: 6. Միջուկային
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ռեակցիաներ: 7. Միջուկների բաժանումը: 8. Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց
դասակարգումը լեպտոնների և հադրոնների: Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ս. Դանագուլյան, Միջուկային ֆիզիկա տարրական մասնիկներ,Երևան-2006
2. Ա.Ռ. Բալաբեկյան, Գ.Ս. Կարապետյան, Ջ.Ռ. Դռնոյան, Միջուկային ֆիզիկայի խնդիրների և
թեստերի ժողովածու, Երևան-2009
3. К.Н.Мухин, Экспериментальная ядерная физика (в двух томах), Москва Энергоатомиздат,
2009
4. Ю.М.Широков, Н.П.Юдин, Ядерная физика, Москва «Наука», 1980
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0402/Բ03

2. Քվանտային մեխանիկա

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3 ժամ, գործ.- 3 ժամ
6. VI կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել միկրոաշխարհում գործող օրինաչափություններին
 ծանոթացնել քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքներին
 գաղափար տալ ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի տեսական խնդիրներին և
նրանց հիմնավորումներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները
2. թվարկելու ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի օրինաչափությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուծելու քվանտային օբյեկտներին վերաբերվող ստանդարտ խնդիրները
4. բացատրելու քվանտային երևույթների առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. օգտագործելու քվանտային մեխանիկայի սկզբունքները քվանտային վիճակագրության
շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 գործնական պարապմունքներ
 ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
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Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին: Քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական
ապարատը: 2. Անորոշությունների առնչությունները: 3. Սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ: 4. Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը: Վիճակի փոփոխությունը
ժամանակի ընթացքում: 5. Միաչափ շարժման որոշ խնդիրներ: Շարժման քանակի մոմենտ: 6.
Մոտավոր մեթոդներ: Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: 7. Ատոմներ: 8.
Ճառագայթման դաշտի ու մասնիկների փոխազդեցության կիսադասական տեսությունը: 9.
Մոլեկուլներ: 10. Բախումների տեսություն: 11. Շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սահակյան Գ.Ս., Չուբարյան Է,Վ., Քվանտային մեխանիկա, ԵՊՀ հրատ, 2009.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.3, Квантовая механика, М., Наука, 2003.
3. Флюгге З., Задачи по квантовой механике, т. I, II, Мир, 1974.
4. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И., Задачи по квантовой механике, М., Наука, 1981.
1. 0405/Բ02

2. Ժամանակակից նյութագիտության ֆիզիկական հիմունք- 3. 2 ECTS
ները
կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2,
6. VI կիսամյակ
7. Միայն 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել նյութագիտության զարգացման փուլերին և ձեռքբերումներին, նոր
նյութերի ստեղծման ժամանակակից մեթոդներին, ինչպես նաև տնտեսության տարբեր ճյուղերի՝
նյութագիտությանը ներկայացվող պահանջներին:
1. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանելու մետաղների, համաձուլվածքների և ոչ մետաղական նյութերի հիմնական
հատկությունները,
2. նկարագրելու բյուրեղային ցանցերի և ցանցային արատների հիմնական տեսակները, համաձուլվածքների կառուցվածքը, ֆազային հավասարակշռության դիագրամների հիմնական
օրինաչափությունները,
3. ներկայացնելու կոմպոզիտային և նանոկառուցվածքային նյութերի հատկությունները և
կիրառման բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու նյութերն ըստ ֆիզիկական հատկությունների,
5. գործնականում իրականացնելու ճարտարագիտական պարզագույն կառուցվածքներ՝
նյութերի հատկությունների ճիշտ համադրությամբ,
6. վերլուծելու նյութերում կառուցվածքային արատների առաջացման պատճառները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. քննարկելու նյութերի միջոլորտային կիրառության հնարավորություններ,
8. համակարգելու գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված
արդյունքները և փաստերը, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
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հիմնախնդիրները,
Ա7.գիտակցել գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ2.արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Գ5.մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնա-հատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
 դասախոսություններ,
 գործնական աշխատանքներ,
 խորհրդատվություն,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
 ծանոթացում հանձնարարված գրականությանը,
 խնդիրների լուծում,
 մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյութագիտության ընթացիկ միտումներն ու ձեռքբերումները: 2. Նյութի կառուցվածքի և
ֆիզիկաքիմիական հատկությունների միջև կապը: Բյուրեղային և ամորֆ պինդ մարմիններ: 3.
Բյուրեղային մարմինների կառուցվածքը, բյուրեղային ցանցի արատներ: 4. Հեղուկ բյուրեղներ: 5.
Նյութի կառուցվածքի ուսումնասիրման մեթոդներ: 6. Դիֆուզիայի տեսակները և առաջացման
մեխանիզմները պինդ մարմիններում: Դիֆուզիայի գործակցի վրա ազդող գործոններ: 7.
Մետաղների առաջնային և երկրորդային բյուրեղացում: 8. Մետաղների դեֆորմացիան և
քայքայումը: 9. Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ ձևափոխություններ և անիզոտրոպություն: 10.
Համաձուլվածքների բաղադրիչները և ֆազերը: 11. Համաձուլվածքների վիճակի դիագրամների
կառուցումը, Գիբսի ֆազերի կանոնը: 12. Կիսահաղորդչային նյութեր: 13. Օրգանական նյութեր.
պոլիմերներ և էլաստոմերներ, դրանց կիրառությունը: 14. Կոմպոզիտային նյութերի հիմնական
բնութագրերը: Մեծ մասնիկներով կամ դիսպերս հատիկներով ամրանավորված կոմպոզիտներ:
Թելքերով ամրանավորված կոմպոզիտներ: Պոլիմերային, մետաղական, կերամիկական և
ածխածնային մատրիցներով կոմպոզիտներ: 15. Նանոկառուցվածքային նյութեր. գրաֆեն,
ֆուլերեններ, ածխածնային նանոխողովակներ, նանոլարեր, ածխածնային նանոկոներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, А.А. Кузнецов, Материаловедение, Кнорус, М., 2009.
2. S.L. Kakani, Amit Kakani, Material Science, New Age International Limited publ., 2004.
3. Материаловедение, под. ред. В.С. Кушнера, изд. ОмГТУ, Омск, 2008.
4. R. Saito, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus, Physical Properties of Carbon Nanotubes, Imperial College
Press, London, 1998.
5. M. Dresselhaus G. Dresselhaus, P. Eklund, Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic Press,
N. Y., 1996.
6. А.Г. Алексенко, Графен. М., Бином, 2014.
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1. 0402/Բ04

2. Թերմոդինակա և վիճակագրական ֆիզիկա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 4 ժամ, գործ.- 3 ժամ
6. VII կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել հավասարակշիռ թերմադինամիկայի և վիճակագրական
ֆիզիկայի օրինաչափություններին
 գաղափար տալ կանոնական բաշխման մեթոդներին մակրոսկոպական համակարգերը
նկարագրելու համար՝ դասական և քվանտային դեպքերում
 ծանոթացնելու ֆլուկտուացիաների տեսությունը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները
թվարկելու կանոնական բաշխման մեթոդները դասական և քվանտային դեպքերում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

լուծելու ստանդարտ խնդիրները տարբեր մակրոսկոպական օբյեկտների համար
օգտագործելու վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկայի
բնագավառում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.

օգտագործել վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները անհավասարակշիռ
թերմոդինամիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Բ7.շարունակել ուսումը բարձրագույն կրթության հաջորդ մակարդակում` մագիստրոսական
տարբեր ծրագրերի շրջանակներում
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ և սեմինարներ
 գործնական և ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներն ու օրենքները: 2.
Կայունության պայմանները:
3. Թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդը և հավասարակշիռ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները՝ կանոնական բաշխման մեթոդը դասական և
քվանտային դեպքերում, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.5, Статистическая физика, ч.1, М., Наука,
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2.
3.
4.
5.

2013.
Квасников И.А., Термодинамика и статистическая физика, Теория равновесных систем, М.:
Едиториал УРСС, 2002.
Базаров И.П., Геворгян Э.В., Николаев Н.П.,Термодинамика и статистическая физика, М., изд..
МГУ, 1986.
Кубо Р., Термодинамика, М., Мир, 1970.
Кубо Р., Статистическая механика, М., Мир, 1976.

1. 0404/B04,
2. Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
0405/Բ08
1.
4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 1 ժամ, լաբ.-3

3. 3 կրեդիտ

6. VII կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել հիմնարար ծրագրավորման միջավայրերում ֆիզիկական խնդրիների
համակարգչային մոդելավորման, թվային հետազոտությունների իրականացման
հիմնական մեթոդներին, այդ ուղղությամբ պատկերացումների զարգացմանը:
 ծանոթացնել մասնագիտական խնդիրների լուծման թվային մեթոդներին և այդ խնդիրների
մոդելավորմանը MatLab ծրագրավորման միջավայրում, ինչպես նաև C++ լեզվով ծրագրերի
կազմմանը և համակարգչային իրականացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ներկայացնելու դասական ֆիզիկական խնդիրների համակարգչային լուծման կիրառական
մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները
թվարկելու MatLab ծրագրային փաթեթի հիմնական գործիքակազմը
ներկայացնելու ընդհանուր դրվածքի / տիպային/ խնդիրների մոդելավորելը, ալգորիթմավորելը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.
6.

լուծելու ծրագրային միջավայրում հաշվարկային խնդիրներ, մասնավորապես՝ անհրաժեշտ
կաղապարներ մշակելու մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների
հանգեցվող ֆիզիկական խնդիրների լուծման համար և լուծելու այն թվային եղանակով
իրականացնելու ծրագրային փաթեթի միջոցով հաշվարկի արդյունքների վիզուալիզացիան
վերլուծելու և եզրակացություններ անելու թվային արդյունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.
8.

կիրառելու համակարգչային տարբեր ծրագրեր այլ ոլորտներում,
վերլուծելու ստացված արդյունքները, կատարելու եզրահանգումներ և անելու հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5.կողմնորոշվել գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգչային մեթոդների կիրառական
առանձնահատկություններում
Բ4.օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում,
Բ6.իրականացնել ֆիզիկային և նրա տեխնիկական կիրառություններին առնչվող գործընթացների
համակարգչային մոդելավորում,
Գ3.հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական մոդելների և
կատարել համակարգչային վերլուծություն:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ քննություն յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն ար¬ժե¬քով: Առա¬ջին
քննությունը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. MatLab ծրագրային միջավայրի գոծիքակազմ: Օգնության հնարավորությունը MatLab-ում:
Փոփոխականներ: Վեկտորներ: Ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակային ներկայացում: Երկչափ
գրաֆիկներ: Կետի, վեկտորների և ֆունկցիաների գրաֆիկական ներկայացումը: Գրաֆիկական
պատուհանի ձևավորումը: Պարամետրական տեսքի գրաֆիկներ: 2. Մատրիցներ: Մատրիցներով
աշխատելու համար նախատեսված ֆունկցիաներ /կոդեր/: 3. Եռաչափ գրաֆիկներ:
Մակերևույթների ձևավորումը: 4. Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումը MatLab-ի օգնությամբ: 5. Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների որոշման խնդրի լուծումը
Շրյոդինգերի ոչ գծային դիֆերենցիալ հավասարման համար: 6. Պինդմարմնային համակարգերի
էներգիական սպեկտրների, վիճակների խտության ֆունկցիայի, օպտիկական և կինետիկական
գործակիցների, մագնիսական ընկալունակության և ֆիզիկական այլ բնութագրերի թվային
հաշվարկներ: 7. կառուցում: Լուսային ճառագայթման տարածումը նկարագրող դիֆերենցիալ
խնդրի թվային լուծում: 8. Սիմվոլային հաշվարկներ: Սիմվոլային թվեր, փոփոխականներ և
ֆունկցիաներ: 9. Հանրահաշվական հավասարումների և դրանց համակարգերի լուծում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S.Attaway “Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving” Fourth
Edition, Elsevier Inc., 2017.
2. D.Dubin, Numerical and Analytical Methods for Scientists and Engineers, Using Mathematica. John
Wiley & Sons, 2003.
3. S. Wolfram, The Mathematica Book, 5th Edn., Wolfram Media, Inc., 2003.
4. B.R.Hunt, R.L.Lipsman, J.M.Rosenberg, A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users,
2001.
5. H.J. Lee, W.E. Schiesser, Ordinary and partial differential equation routing in C, C++, Fortran, Java,
Maple and MatLab, Chapman & Hall / CRC, 2004.
6. Getting Started with MatLab R2015a, The Mathworks, Inc, 2015.
7. Amos Gilat, MatLab. An introduction with applications, A John Wiley & Sons, Inc., 2011.
1. 0405/Բ03
2. Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր
3. 2 ECTS
0404Բ/12
կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2,
6. VII կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկի
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել տարբեր չափայնությամբ պինդմարմնային համակարգերի ցանցային
դինամիկային, էլեկտրոնային վիճակների և ֆոնոնային մոդերի, ինչպես նաև միմյանց հետ դրանց
փոխազդեցության առանձնահատկություններին: Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացումներ
պինդմարմնային, մասնավորապես կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների չափայնության և
ֆիզիկական հատկությունների սերտ կապի վերաբերյալ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու տարբեր չափայնությամբ պինդմարմնային համակարգերի ցանցային
դինամիկան դասական և քվանտամեխանիկական մոտեցմամբ,
2. նկարագրելու ծավալային և նանոչափային համակարգերում էլեկտրոնային վիճակները և
ֆոնոնային մոդերը,
3. բացատրելու նանոչափային համակարգերում դիտվող չափային երևույթներ,
4. կատարելու ոչ միայն ֆիզիկայում, այլև հարակից բնագավառներում հանդիպող տատանողական և ալիքային երևույթների խորքային վերլուծություններ՝ նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելների կիրառմամբ
5. դրսևորելու ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների և
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. կիրառելու դասական և քվանտային մեխանիկայի մեթոդները ցանցային դինամիկայի խնդիրներում,
7. մեկնաբանելու ծավալային և նանոչափային համակարգերում լիցքակիրների և ցանցային
տատանումների առանձնահատկությունները,
8. կիրառելու տատանողական և ալիքային երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների
լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9.

պատկերացնելու բնագավառի զարգացման հեռանկարները և կիրառության հնարավորությունները:
10. ձևակերպելու նոր գիտական խնդիրներ, մասնակցել քննարկումներին և ինքնուրույն զբաղվել
գիտական աշխատանքով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Գ4.օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
Գ5.մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
 դասախոսություններ,
 գործնական աշխատանքներ,
 խորհրդատվություն,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
 խնդիրների լուծում,
 սեմինարների անցկացում,
 մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Դիֆրակցիան բյուրեղներում: 2. Բյուրեղային
ցանցի դինամիկան: Ներդաշնակ մոտավորություն: Ցանցի տատանումների ձայնային և
օպտիկական ճյուղեր: 3. Ֆոնոնները եռաչափ բյուրեղային համակարգերում: 4. Բյուրեղային
ցանցի ջերմային հատկությունները: 5. Նանոչափային ֆիզիկական համակարգեր: 6. Էլեկտրոնային վիճակները ցածր չափայնությամբ համակարգերում: 7. Ֆոնոնները կ/հ նանոկառուցվածքներում: 8. Օպտոէլեկտոնային երևույթներ կ/հ նանոկառուցվածքներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա. Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., մաս I, II, 2015։
2. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics. 8th edn., Wiley, 2005.
3. Ա. Կիրակոսյան, Ա. Վարդանյան, Ա. Ասատրյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, ԵՊՀ
հրատ., մաս I, 2015։
4. U. Rössler, Solid State Theory: An Introduction. 2nd edn., Springer, 2009.
5. L. Challis, Electron-Phonon Interactions in Low-Dimensional Structures, Oxford University Press, 2003.
6. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Տատանումների և ալիքների տեսության ներածություն: Երևան-2008
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
1. 0410/Բ05

2. Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

4. 3 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, սեմ.-1

6. VII կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկի

3.

3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել քվանտային տեխնոլոգիաների առկա խոստումնալից ուղղությունները,
 բացատրել ժամանակակից քվանտային տեխնոլոգիաների հիմնական տեսակների
գործառույթները և դրանց հիմքում ընկած ֆիզիկական օրինաչափությունները, վիճակների
խճճվածության և սուպերպոզիցիոն բնույթի որոշիչ դերը դրանցում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու և լուսաբանելու քվանտային թունելացման երևույթը, ինչը հիմնարար
կարևորության տարր է ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սարքերից շատերում,
2. դասակարգելու և արժևորելու քվանտային տեխնոլոգիաների ձևավորված ուղղությունները,
3. սխեմատիկ կերպով ներկայացնելու դրանց տեսական-մաթեմատիկական մոդելավորումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

լուծելու և մեկնաբանելու մասնիկի քվանտային թունելացման խնդիրը միաչափ և երկչափ
պոտենցիալային դաշտերում,
5. պարզաբանելու քվանտային տելեպորտացիայի և կրիպտոգրաֆիայի,
ատոմտրոնիկայի,
նանոէլեկտրոնիկայի և նանոօպտիկայի գործառույթների ֆիզիկական հիմունքները,
6. վերլուծելու մեկֆոտոն և մեկատոմ ճառագայթման աղբյուրների, կիսահաղորդչային դիոդի և
լուսադիոդի, կիսահաղորդչային լազերի, ատոմական և օպտիկական ինտերֆերոմետրերի
կառուցվածքային և տեսական մոդելավորման տարրերը, առկա և հեռանկարային
գիտատեխնիկական կիրառությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. օգտվելու տեղեկատվական տարաբնույթ աղբյուրներից,
8. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
9. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7.գիտակցել գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Գ4.օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
Գ5.մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկում,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Միայն 1 եզրափակիչ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քվանտային թունելացում պոտենցիալային հորերում: Էլեկտրոնային միկրոսկոպ: 2. Կիսահաղորդիչներ: Կիսահաղորդչային և ռեզոնանսային թունելային դիոդներ: 3. Լուսադիոդ և
կիսահաղորդչային լազեր: 4. Քվանտային լարեր և քվանտային կետեր: Նանոէլեկտրոնիկա և
նանոօպտիկա: 5. Ատոմտրոնիկա: Ատոմական պինցետ և ատոմական թունելային միկրոսկոպ: 6.
Մեկֆոտոն և մեկատոմ ճառագայթման աղբյուրներ: 7. Օպտիկական և ատոմական
ինտերֆերոմետրեր: 8. Քվանտային տելեպորտացիա և քվանտային կրիպտոգրաֆիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. C.J. Foot. Atomic Physics. Oxford University Press, New York, 2005.
2. H. Bruus. Introduction to nanotechnology. Department of Micro and Nanotechnology, Technical
University of Denmark (2004).
3. W. Schleich, et all. Quantum technology: from research to application. Appl. Phys. B 122: 130 (2016).
4. L. Novotny, B. Hecht. Principles of nano-optics. Cambridge University Press, New York, 2006.
5. L. Amico, G. Birkl, M. Boshier, L.-C. Kwek. Focus on atomtronics-enabling quantum technologies. New
J. Phys. 19, 020201 (2017).
6. J.-F. Schaff, T. Langen, J. Schmiedmayer. Interferometry with atoms. arXiv:1504.04285v1.
7. 6. Physics of Single Quantum Emitters – Ինտերնետային նյութ:
8. S.T. Tserkis, et all. Quantum tunneling and information entropy in a double square well potential.
arXiv:1307.1104v1.
9.
C. Gardiner, P. Zoller. The quantum world of ultra-cold atoms and light. Book II. The physics of
quantum-optical devices, Imperial College Press, 2015.
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ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Տեսական ֆիզիկա, Միջուկային ֆիզիկա, Աստղաֆիզիկա
1. 0406/Բ02
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Միջուկային փոխակերպումների և տարրական մասնիկների
ֆիզիկա
5. դաս.-2, սեմինար-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. VI կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
հաղորդել խորը գիտելիքներ տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
բնագավառում հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների և դրանց արդի վիճակը
մասին:
 ներկայացնել տարրական մասնիկների, լեպտոնների ու հադրոնների, դասակարգման
ֆիզիկական հիմունքները, հիմնարար փոխազդեցությունների բնույթը ցածր էներգիաների
տիրույթում և բարձր էներգիաների դեպքում:


ուսանողներին հաղորդակից դարձնել միջուկային փոխակերպումներում գործող պահպանման օրենքներին, աստղերում տեղի ունեցող միջուկային փոխակերպումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկելու միջուկային փոխակերպումներին և տարրական մասնիկներին բնութագրող
հատկությունները և նկարագրել նրանց դասակարգումը:
2. սահմանելու միջուկային ռեակցիաների տեսակները և տարրական մասնիկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հաշվարկելու միջուկային փոխակերպումների շեմային էներգիաները, ինչպես նաև
տարրական մասնիկների մուլտիպլետները:
4. կիրառելու միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները գիտության և տեխնոլոգիաների
տարբեր ոլորտներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.

քննարկելու ատոմային էլեկտրակայաններում և աստղերում տեղի ունեցող միջուկային
պրոցեսները:
6. գնահատելու հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ5.մասնակցել բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունքներ,
 քննարկումներ
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1` Տարրական մասնիկների փոխազդեցությունները: 2` Բարիոններ. հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: 3` Համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում: 4`
Մեզոններ, դրանց հատկությունները և քվարկային կառուցվածքը: 5` Տարրական մասնիկների
թույլ փոխազդեցություններ: 6` Միջուկային փոխակերպումների դասակարգումը: 7` միջուկային
ոեակցիաներում պահպանման օրենքները: 8`միջուկային ռեակցիաների մոդելները: 9`
Միջուկային փոխակերպումները աստղերում: 10` Աստղերի էվոլյուցիան միջուկային պրոցեսների
տեսանկյունից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ա.Ռ. Բալաբեկյան, Միջուկային ռեակցիաներ, Երևան-2014
2. Р. Фейнман, С. Вайнберг, Элементарные частицы и законы физики, Москва «Мир», 2000
3.
К.Н.Мухин, Физика элементарных частиц, Москва Энергоатомиздат, 2009
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1.0410/Բ06

2.

Աստղաֆիզիկա

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4.
4 ժամ/շաբ.
5. դաս:-2, լաբ.-1
6. VI կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր հիերարխիկ մակարդակների պատկանող
տիեզերական օբյեկտների`աստղերի (այդ թվում` ավելի մանրամասն Արեգակի),
միգամածությունների, գալակտիկաների և գալակտիկաների կույտերի ֆիզիկական
բնութագրերին:
 ուսուցանել ուսանողներին աստղերի վերաբերյալ արդի աստղաֆիզիկայի հիմնական
գիտելիքները։
 բացատրել աստղերի բազմազանությունը պայմանավորող հիմնական պատճառները։
 ծանոթացնել աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ արդի
պատկերացումներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու Արեգակի, նրա արտաքին շերտերի կառուցվածքը, ճառագայթման
սպեկտրի առանձնահատկությունները
2. բացատրելու աստղերի դասակարգման եղանակները
3. հասկանալու ակտիվ գալակտիկաների և դրանց ակտիվ միջուկների էներգիայի հիմնական
աղբյուրների ֆիզիկական էությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. որոշելու աստղերի դասերը սպեկտրալ առանձնահատկությունների միջոցով
2. կիրառելու գիտելիքները աստղերի և գալակտիկաների զանգվածները որոշելու համար
3. կատարելու գալակտիկաների, դրանց միջուկների սպեկտրների դասակարգում,
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կառուցելու դիագնոստիկ դիագրամներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
վերլուծելու դիտողական տվյալները
տարբերակելու աստղային դասերը
օգտվելու արտագալակտիկ աստղագիտության տվյալների էլեկտրոնային բազաներից,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.գիտակցել գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ4.օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում,
Բ7. շարունակելու ուսումը ֆիզիկայի և հարակից մասնագիտությունների մասնագիտական
ծրագրերի շրջանակներում
Գ7. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով
 Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արեգակը որպես աստղ: Արեգակի հիմնական բնութագրերը: Աստղերի հարվարդյան դասակարգում: Աստղերի ստանդարտ քիմիական բաղադրությունը և շեղումներ դրանից: Աստղերի
երկչափ դասակարգում: Սպեկտրների առաջացման առանձնահատկությունները: Պատկերացումներ աստղերի նեքին կառուցվածքի վերաբերյալ: Ջերմամիջուկային ռեակցիաներ: Մեծ
խտությամբ աստղեր՝ սպիտակ թզուկներ, բաբախիչներ: Կրկնակի աստղերի կիրառական
նշանակությունը: Պարբերական փոփոխականներ: Անկայուն աստղեր: Ժամանակակից
պատկերացումներն
աստղերի
առաջացման
վերաբերյալ:
Աստղերի
էվոլյուցիան:
Արտագալակտիկ աստղագիտության առաջացման պայմանները, գալակտիկաների հիմնական
բնութագրերը: Գալակտիկաների ձևաբանական և սպեկտրալ դասակարգում: Գալակտիկաների
հեռավորությունների
որոշման
մեթոդներ,
Գալակտիկաների
անկյունային
չափերը,
պայծառությունը, գույնի ցուցիչը, նրանց իրական չափերը, պտտման արագությունը,
զանգվածների որոշման մեթոդները: Գալակտիկաների աստղային բնակչություն, միջաստղային
նյութ: Աստղառաջացումը գալակտիկաներում: Ակտիվ գալակտիկաներ, Սեյֆերտի և
Մարգարյանի գալակտիկաներ, դրանց միջուկների սպեկտրները, 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։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
А.В.Засов, К.А.Постнов, Общая астрофизика, Фрязино, 2006.
2.
Воронцов-Вельяминов Б.А. Внегалактическая астрономия, Наука, Москва, 1978.
1.
2.
3.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Д.Я.Мартынов, Курс общей астрофизики, Москва, 1988.
Э.В. Кононович, В.И. Мороз, Общий курс астрономии, Москва, 2004.
П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз, Курс общей астрономии, 1983.
В.В.Соболев, Курс теоретической астрофизики, Москва, 1985.
T. Padmanabhan, Theoretical Astrophysiscs, Cambridge University Press, 2005.
Протозвезды и планеты, под. ред. Т. Герелса, Москва, 1982.
В.А.Амбарцумян, Философские вопросы науки о вселенной, Ереван, 1973.

1. 0402/Բ07

2. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 3 ժամ, գործ.-1 ժամ
6. VI կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների գիտելիքները քվանտային ֆիզիկայի դասընթացներից
 ուսումնասիրել քվանտային օբյեկտների ռելյատիվիստական շարժումը, ատոմների
սպեկտրների նուրբ և գերնուրբ կառուցվածքները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու քվանտային ռելյատիվիստական տեսության հիմունքները
2. նկարագրելու ջրածնի ատոմի շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուծելու քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերվող խնդիրներ
4. վերլուծելու քվանտային մասնիկի շարժումը տարբեր պոտենցիալ հորերում,
5. վերլուծելու մասնիկի անցումը պոտենցիալ արգելքով, թունելային անցումը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. օգտագործելու քվանտային մեխանիկայի օրինաչափությունները ֆիզիկայի այլ բնագավառներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա7.գիտակցել գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 տեսական դասընթացներ, սեմինարներ
 ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դիրակի հավասարում: Էլեկտրոնի ռելյատիվիստական շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում:
Ջրածնանման ատոմի ռելյատիվիստական տեսությունը: Կես սպին ունեցող երկու և երեք
մասնիկներից բաղկացած համակարգերի սպինային ֆունկցիաները: Հարթ և տարածական
իզոտրոպ օսցիլյատորի խնդիրը տարբեր կոորդինատական համակարգերում: Մասնիկի
շարժումը մագնիսական դաշտում: Առաձգական ցրումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սահակյան Գ.Ս., Քվանտային մեխանիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն,, Երևան, 2009.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Квантовая механика, Наука, Москва, 1974.
3. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И., Задачи по квантовой механике, М., Наука, 1981.
4. Флюгге З., Задачи по квантовой механике, т. I, II, Мир, 1974.
5. Չուբարյան Է.Վ., Ավագյան Ռ.Մ., Քվանտային մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու, ԵՊՀ
հրատարակչություն,, Երևան, 2017.
1. 0402/Բ08

2. Ծրագրավորման արդի մեթոդներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 ժամ, լաբ.-2 ժամ
6. VII կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսուցանել պիտոն (python) ծրագրավորման լեզուն և խորացնել ուսանողների
գիտելիքները ալգորիթմների մշակման ասպարեզում
 խորացնել ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման գիտելիքները և ուսուցանել պիտոնի
համապատասխան գրադարանների միջոցով դրանց իրականացումը
 ուսանողներին ծանոթացնել դասընթացի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքների արդի
կիրառություններին և հեռանկարներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մշակելու ալգորիթմ առաջարկված խնդրի լուծման համար
2. գնահատելու ալգորիթմի արդունավետությունը
3. բարելավելու ալգորիթմի արդունավետությունը դասավանդված մեթոդների օգնությամբ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործելու պիտոն (python) ծրագրավորման լեզուն արտադրական խնդիրների լուծման
համար
5. կիրառելու այն գիտական խնդիրների մոդելավորման համար
6. օգտագործել պիտոնի գիտական գրադարանները
ժամանակակից թվային խնդիրների
լուծման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. համակարգելու գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված արդյունքները, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ները.
Ա5. կողմնորոշվել գիտափորձի ավտոմատացման և համակարգչային մեթոդների կիրառական
առանձնահատկություններում
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում
Գ3. հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական մոդելների և
կատարել համակարգչային վերլուծություն,
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Գ7. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու մասնագիտական բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ, գործնականներ
 ինքնուրույն աշպատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն։ Ծրագրավորման հիմնարար գաղափարների հետ ծանոթացում` պիտոն
(python)լեզվով: Դասավանդման ընթացքում օգտագործվող ծրագրավորման միջավայրի հետ
ծանոթացում։
Տվյալների կառուցվածքներ։
Ծանոթացում որոշ տվյալների կառուցվածքների հետ։
Կիրառություններ ֆիզիկայում։ Տեսակավորման ալգորիթմներ։ «Բաժանիր և տիրիր» (divide and
conquer) դասի ալգորիթմների հետ ծանոթացում: Խնդիրների լուծում։
Ալգորիթմների անալիզ։ Ալգորիթմների արագության խնդիրը մեծածավալ տվյալների հետ
աշխատանքի կոնտեքստում։ Արագության և հիշողության ծախսի կարգի գնահատական։ Դերը
ֆիզիկայում հանդիպող թվային խնդիրներում։ Քառակուսային (O(n 2)) և համարյա գծային (O(n log
n)) ալգորիթմներ։ Գաղափար պոլինոմիալ լրիվության մասին։ Թվի պարզ բաժանարարներ
գտնելու ալգորիթմներ: Ակնարկ քվանտային համակարգիչների ու Շորի ալգորիթմի մասին։
Թվային մեթոդներ ու ալգորիթմներ։ Ծանոթացում պիտոնի գիտական բառարանների հետ։
Կիրառություններ ֆիզիկայում։ Խնդիրների լուծում։ Ծանոթացում պարզագույն սովորող
ալգորիթմների հետ՝ հիմնված ռեգրեսիայի վրա։ Ակնարկ նեյրոնային ցանցերի մասին։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Robert Sedgewick and Kevin Wayne, Algorithms, fourth edition
2. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to
Algorithms
3. Դասախոսի կողմից տրամադրված սլայդեր և լրացուցիչ նյութեր։
1. 0406/Բ03
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական
հիմունքները
5. դաս.-2, սեմ.-2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

6. VIIկիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ լիցքավորված և չեզոք մասնիկների
միջավայրի հետ փոխազդեցության առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
 Ուսանողներին ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է օգտագործել մասնիկների
փոխազդեցությունները գրանցման ազդանշաններ ձևավորելու համար և ինչ տեսակի
գրանցիչներ են օգտագործում այդ նպատակով:
 ուսանողներին հաղորդակից դարձնել մասնիկների էներգիաների կորուստի հետ կապված
տեսական հաշվարկներին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու ուղղակի և անուղղակի իոնացնող ճառագայթների փոխազդեցությունների
բնույթը միջավայրի հետ
2. ընտրելու որոշակի ճառագայթման գրանցման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. հաշվարկելու միջավայրում շարժվող լիցքավորված մասնիկների կրած էներգիայի
տեսակարար կորուստնորը
2. կիրառելու ստացված գիտելիքները չափումներ կատարելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
որոշելու, թե ինչ սարքավորում է անհրաժեշտ տվյալ չափումների համար,
2.
համադրելու տեսական հաշվարկված և փորձի միջոցով ստացված արժեքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ5.ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու
հետազոտական աշխատանքներ մանկավարժական ոլորտում:
Գ3.հանգեցնել ֆիզիկայի և այլ բնագավառների խնդիրները պարզ մաթեմատիկական մոդելների և
կատարել համակարգչային վերլուծություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունքներ,
 քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1՝ Լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ՝ իոնացում, արգելակային,
չերենկովյան, անցումային ճառագայթում: 2. մասնիկների փոխազդեցությունների օգտագործումը
գրանցման ազդանշաններ ձևավորման նպատակով: 3` Գամմա քվանտների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ: 4. Գամմա քվանտների գրանցիչներ, դրանց տեսակները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները: 5՝ Նեյտրոնների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ: 6՝
Նեյտրոնների գրանցման սկզբունքը: 7՝ Մասնիկների էներգետիկ սպեկտրների ստացման
սկզբունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կ. Գրուպեն: Մասնիների դետեկտորներ, Երևան 2002:
2. Е. А. Мурзина, Взаимодействие излучения высокой энегии с вешеством. Москва-2007.
3. К.Н.Мухин, Экспериментальная ядерная физика (в двух томах), Москва Энергоатомиздат, 2009
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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1. 0410/Բ11

2.

Ոչ կարգավորված համակարգերի ֆիզիկայի ներածություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ-1
6. VII կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել անկարգավորվածության տեսակների և համառոտ տեսություն հետ`
կիրառելով այն կոնկրետ համակարգերի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու ոչ կարգավորված համակարգերի հիմնական հատկությունների մասին,
2. բացատրելու ոչ կարգավորված համակարգերում ընթացող հիմնական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուծելու տեսական և գործնական հետաքրքրության պարզ խնդիրներ ոչ կարգավորված
համակարգերի վերաբերյալ,
4. բացահայտելու և գնահատելու ֆիզիկական և քիմիական համակարգերում առկա
անկարգավորվածության աստիճանը,
5. առաջարկներ անելու համակարգերում անկարգավորվածության աստիճանը ղեկավարելու
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
2. զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Ա7.գիտակցել գիտական հայտնագործության կիրառական ասպեկտների պատասխանատվությունը և համապատասխանությունը ժամանակակից էթիկայի նորմերին,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ1.ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կարգավորված և ոչ կարգավորված համակարգեր: Բջջային անկարգավորվածություն: Ատոմային
կորելյացիաներ: Տոպոլոգիական անկարգավորվածություն: Կոնտինուալ անկարգավորվածություն: Անկարգավորվածության փորձնական հետազոտությունը: Քվազիմասնիկները միաչափ
ոչ կարգավորված շղթաներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д. Займан. Модели беспорядка, Теоретическая физика однородно неупорядочных систем,
Москва, Мир, 1982.
2. Н.Н. Дектяренко. Введение в физику неупоядоченных конденсированных систем. Москва,
НИЯУ МИФИ, 2011.
3. И.М. Лифшиц, С.А. Гредескул, Л.А. Пастур. Введение в теорию неупорядоченных сыстем.
Москва, Наука, 1982.

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՊՄՖ, Մոլեկուլային ֆիզիկա, Ընդհանուրֆիզիկա, Օպտիկա
1. 0405/Բ07

2. Բյուրեղագիտություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, լաբ.-1
6. VI կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողի մեջ ձևավորել պատկերացում բյուրեղների արտաքին ձևի և ներքին կառուցվածքի
համաչափության, ինչպես նաև դրանցից բխող առանձնահատկությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բյուրեղների կառուցվածքի հիմնական օրինաչափությունները,
2. ներկայացնելու բյուրեղների միկրո- և մակրոհամաչափության առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակելու բյուրեղների կետային համաչափության դասերը և տարբեր բյուրեղագրական
համակարգերին դրանց պատկանելիությունը,
4. լուծելու բյուրեղային տարածական կառուցվածքների Բրավեի ցանցի որոշման խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. համակարգելու գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված արդյունքները, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
Բ3.անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
 դասախոսություններ,
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 լաբորատոր աշխատանքներ,
 խորհրդատվություն
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
 ծանոթացում հանձնարարված գրականությանը,
 խնդիրների լուծում,
 փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Երկրաչափական բյուրեղագիտության օրենքներ: 2. Բյուրեղների կետային համաչափություն: 3.
Բյուրեղագրական 7 սինգոնիաներ և 32 դասեր: 4. Բյուրեղագրական համակարգեր: 5. Ռենտգենյան
ճառագայթների բրեգյան դիֆրակցիա: Հակադարձ ցանց: 6. Կառուցվածքային բյուրեղագրության
հիմնական բանաձևերը: 7. Տարածական ցանց: Բրավեի ցանցեր: 8. Տարածական խմբեր: 9.
Բյուրեղաքիմիայի հիմնական պատկերացումները: 10. Խիտ դարսվածքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
М.П. Шаскольская, Кристаллография, М., Высшая школа, 1984.
2. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., մաս I, 2015։
3.
Б.К.Вайнштейн. Современная кристаллография, т.1, М., Наука, 1979.
4.
W. Massa, Crystal Structure Determination, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004.
5.
Р.П. Дикарева, Введение в кристаллофизику. М., Флинта, Наука, 2007.
6.
Ա. Կիրակոսյան, Ա. Վարդանյան, Ա. Ասատրյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ, ԵՊՀ
հրատ., մաս I, 2015։
1. 0407/Բ03

2. Կենսաֆիզիկայի ներածություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4.
4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ-2
6. VI կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ֆիզիկոս ուսանողին կենսաֆիզիկական համակարգերի
յուրահատկությունների հետ:
 Ծանոթացնել ուսանողներին կենսաբանական մակրոմոլեկուլների (ԴՆԹ, ՌՆԹ,
սպիտակուց) կառուցվածքային առանձնահատկությունների, ինչպես նաև նրանց հիմքում
ընկած ֆիզիկական սկզբունքների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու կենսաֆիզիկական համակարգերի և կենսապոլիմերների կառուցվածքը,
2. ներկայացնելու կենսաբանական պոլիմերներում ֆիզիկական ուժերը,
3. լուսաբանելու ֆիզիկական ուժերի դերը կենսաբանական պոլիմերների կառուցվածքի
կայունության վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալու բջջում ընթացող պրոցեսների մոլեկուլային մեխանիզմները,
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5. մեկնաբանելու կենսապոլիմերների կառուցվածքը միջավայրից կախված,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
7. արդյունավետ օգտագործելու գիտելիքը կենսապոլիմերների կառուցվածքը հետազոտելու
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. բացատրել տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և
նրանց վարքը տարբեր պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և տեսական
մեթոդներից,
Բ2. արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Բ3. անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Ամինաթթուներ: Նրանց
դասակարգումը: Սպիտակուցների առաջնային կառուցվածքը: Պեպտիդային կապ: Ջրի
կառուցվածքը: Էլեմենտար փոխազդեցությունները կենսապոլիմերներում: Պոլիպեպտիդային
շղթայի երկրորդային կառուցվածքը: Սպիտակուցների տարածական /երրորդային և չորորդային/
կառուցվածքը: Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը առաջնայինից մինչև քրոմոսոմ:ԴՆԹ-ի
կրկնակի պարույրի ձևերը:
Պարույր կծիկ անցումները ԴՆԹ-ում: Գենոմի կառուցվածքը:
Գենետիկական կոդ և նրա հատկությունները: Տրանսկրիպցիա, տրանսլյացիա, ռեպլիկացիա:
Մուտացիաներ: Կանցերոգենեզի մոլեկուլային հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981. гл.4,6.
2. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций. Москва, Книжный Дом
Университет, 2002, или http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/.
3. О.Б.Филиппович . Основы биохимии, Москва, Агар, 1999.
4. Дымшиц Г.М. Молекулярная биология. НГУ, 2000.
5. М.Д. Франк-Каменецкий. Век ДНК, Москва, КДУ, 2004.
6. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
7. V.Bloomfield, D.Crothers, I.Tinoco. Nucleic Acids: structures, properties and functions, University
Science Books, Sausalito, California, 2000.
8. Рубин А.Б. Биофизика. т. 1 ,2, Москва, Книжный дом "Университет", 2005.
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1. 0404B08

2. Լազերային ֆիզիկա

3. 4 ECTS կրեդիտ

4.
4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-3, սեմ.-1
6. VI կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել օպտիկական քվանտային գեներատորների`լազերների, աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին, լազերային լույսի և տարբեր
տիպի միջավայրերի փոխազդեցության ժամանակ դրսևորվող գծային և ոչգծային օպտիկական
երևույթներին և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ
ասպարեզի արդի նվաճումների և կիրառական ասպեկտների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կատարելու ժամանակակից օպտիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
2. հստակ կողմնորոշվելու գծային և ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտների բնագավառում
3. դրսևորելու մասնագիտության զարգացման ժամանակակից միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառելու ժամանակակից մոդելավորման մեթոդների զինանոցը՝ գծային և ոչգծային
օպտիկական երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ,
5. կիրառելու գծային և ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական մեթոդների զինանոցը` նյութերի ուսումնասիրման և կոմպոզիտային նյութերի ստեղծման նպատակով
6. հանգեցնելու լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
8. ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
9. ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ, կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Ներկայացնել ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը և
հիմնախնդիրները,
Ա4.բացատրել տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և
նրանց վարքը տարբեր պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և տեսական
մեթոդներից,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում
Գ6. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
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միավոր:

Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լազերային ճառագայթման տարածական, ժամանակային և սպեկտրային բնութագրերը: 2. Լազերային փնջերի տարածումը: 3. Լույսի մեխանիկական (պոնդերոմոտորային) ազդեցությունը: 4.
Ատոմը որպես օսցիլյատոր: Ատոմը ուժեղ լազերային դաշտում: 5. Ջերմային երևույթները հզոր
լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н. И. Коротеев, И. Л. Шумай. Физика мощного лазерного из лучения. М: Наука, 1991.
2. Н. Б. Делоне. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. М.: Наука,1989.
3. Chunfei Li. Nonlinear optics. Principles and application.Shanghai Jiao Tong University Press, 2017.
4. R. W. Boyd. Nonlinear optics. Elsevier Inc. N. Y. 2008.
5. С. А. Ахманов, С. Ю. Никитин. Физическая оптика. Изд-во Московского университета, М. 1998.
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2. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-1, լաբ.-1
6. VII կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողի մեջ ձևավորել պատկերացում ժամանակակից կիսահաղորդչային ֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի զարգացման փուլերի և հեռանկարային ուղղությունների մասին, ծանոթացնել կ/հ
նյութերի կառուցվածքին և նրանցում ընթացող ֆիզիկական երևույթների առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու կիսահաղորդչային նյութերում քվազիմասնիկների
(էլեկտրոն, խոռոչներ)
քվանտային առանձնահատկությունները,
2. հիմնավորելու կիսահաղորդչային նյութերին բնորոշ ֆիզիկական հատկությունների
առաջացման պատճառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուծելու կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի բնագավառի պարզագույն կիրառական խնդիրներ,
4. հիմնավորելու և մեկնաբանելու կիսահաղորդիչներում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. պատկերացնելու բնագավառի զարգացման հեռանկարները և բնագիտության այլ ոլորտներում
կիսահաղորդիչների կիրառության հնարավորությունները:
6. համակարգելու գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված արդյունքները, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ,
Բ1. Մասնակցելու հետազոտական աշխատանքներին բուհական, ակադեմիական և արդյունաբերական ոլորտներում, լուծելու ստանդրտ խնդիրներ ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բոլոր
հիմնական ոլորտներից
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Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ֆիզիկայում և հարակից
տարբեր բնագավառներում,
Բ6. իրականացնել ֆիզիկային և նրա տեխնիկական կիրառություններին առնչվող
գործընթացների համակարգչային մոդելավորում
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
 դասախոսություններ,
 գործնական աշխատանքներ,
 լաբորատոր աշխատանքներ,
 խորհրդատվություն,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
 ծանոթացում հանձնարարված գրականությանը,
 խնդիրների լուծում,
 փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյութերի դասակարգումն ըստ էլեկտրահաղորդականության: Բյուրեղային և ամորֆ կիսահաղորդիչներ: 2. Կիսահաղորդիչների գոտիական տեսությունը: Որոշ կիսահաղորդիչների
էներգիական գոտիների կառուցվածքը: Արդյունարար զանգված: Էլեկտրոնային և խոռոչային
կիսահաղորդիչներ: 3. Էլեկտրոնների և խոռոչների վիճակագրությունը. Լիցքակիրների բաշխումը
գոտիներում և տեղայնացված վիճակներում: 4. Վիճակների խտության ֆունկցիա: Ֆերմիի
մակարդակը և լիցքակիրների հավասարակշռական կոնցենտրացիաները սեփական և լեգիրված
կիսահաղորդիչներում: 5. Կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականության մեխանիզմներ:
Արտաքին դաշտերի ազդեցությունը էլեկտրահաղորդականության վրա: 7. Ջերմաէլեկտրական և
գալվանամագնիսական երևույթները կիսահաղորդիչներում: 8. Հպակային երևույթները
կիսահաղորդիչներում: p-n անցում: Մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակ: Լիցքակիրների դիֆուզիան: 9.
Լույսի կլանման մեխանիզմները կիսահաղորդիչներում: 10. Կիսահաղորդչային սարքեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
А.И. Ансельм, Введение в теорию полупроводников. М., Наука, 1978.
2.
S.M. Sze, K.K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 3-rd edn, Wiley-Interscience, 2006.
3.
Վ.Լ.Բոնչ-Բրուևիչ, Ս.Գ.Կալաշնիկով, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատ., 1988:
4.
Р. Смит, Полупроводники, 2-е изд., М., Мир, 1982.
5.
Ա. Կիրակոսյան, Ա. Վարդանյան, Ա. Ասատրյան, Ա.Մանասելյան, Գ.Վերմիշյան, Պինդ
մարմնի ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ, ԵՊՀ հրատ., մաս I, 2016։
1. 0404B09

2. Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և
տեխնիկայում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2,
6. VII կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսուցանել լազերների կիրառության հիմնական դրույթները և նորագույն լազերային տեխնոլոգիաները գիտության և տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում` կարևորելով ֆիզիկական մոդելային
պատկերացումները և հասկացությունները, որոնք ընկած են լազերային տեխնոլոգիաների
շրջանակներում լազերների կիրառության հիմքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

օգտվելու գիտության և տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում լազերների կիրառության
հիմնական առավելություններից,
ներկայացնելու այն հիմնական պրոցեսները, որոնք ընկած են լազերային տեխնոլոգիաների հիմքում,
տարբեր տեխնոլոգիական պրոցեսներում լազերների կիրառության սկզբունքներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

հասկանալու և գնահատելու տվյալ տեխնոլոգիական պրոցեսում լազերների կիրառության
հնարավորությունները,
ընտրելու տեխնոլոգիական պրոցեսի համար համապատասխան լազերային սարքավորում,
մշակելու պարզագույն լազերային տեխնոլոգիական սարքավորումներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.

հասկանալու և առաջարկելու լազերային սարքավորումներ ոչ բարդ տեխնոլոգիական
պրոցեսների համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2.ընտրել ձևակերպված խնդիրների լուծման արդյունավետ տեսական և փորձարարա կան
մեթոդները,
Ա3. իրականացնել ֆիզիկական երևույթների խորքային վերլուծություններ Ա6.ընտրելու
կիրառական կողմնորոշվածություն ունեցող խնդիրների և համակարգերի կառուցման
մոտեցումները,
Բ5. աշխատելու թիմի կազմում, ինչպես նաև իրականացնելու աշխատանքներ մանկավարժական
ոլորտում:
Գ6. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լազերային ճառագայթման հիմնական հատկությունները և լազերների կիրառության ֆիզիկական սկզբունքները: 2. Լազերային ճառագայթման քվանտացվածությունը, լազերային ճառագայթման կոհերենտությունը, լազերային ճառագայթման միագունությունը, լազերային ճառա108

գայթման ուղղորդվածությունը, լազերային փնջի տարածական կառուցվածքը, մոդեր, իմպուլսի
տեվողությունը: 3. Լազերային տեխնիկա. պինդ մարմնային, գազային, քիմիական,
ներկանյութային և կիսահաղորդչային լազերներ: 4. Լազերների կիրառությունների առաջընթացը
ֆիզիկայում: Ֆիզիկական երեվույթների «լազերային սանդղակ», լազերների կիրառմամբ
հիմնարար փորձերը ֆիզիկայում: ՈՒնիվերսալ հաստատունների լազերային չափումներ: 5.
Լազերները ատոմային և միջուկային ֆիզիկայում: 6. Լազերային տեխնոլոգիական սարքավորում:
Լազերների կիրառմամբ իրականացվող տեխնոլոգիական օպերացիաներ. լազերային կտրում եվ
եռակցում, լազերային զոդում, նյութերի լազերային չափամշակում, լազերային ջերմամշակում,
կիսահաղորդիչների լազերային տեխնոլոգիա: 7. Տեղեկույթի լազերային գրառում. Տեղեկույթի
թվային սկավառակային գրառում, տեղեկույթի անալոգային գրառումը, հոլոգրաֆիկ պատկերներ,
մագնիսաօպտիկական գրառում: 8. Լազերների կիրառությունը պաշտպանական համակարգերում. մթնոլորտի լազերային իոնացումը, տետանայզերներ, երկրային եվ տիեզերական
տեղակայման լազերային զենք: 9Լազերներն էկոլոգիայում և բժշկության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
И. М. Нагибина. Прикладная физическая оптика, Москва, ВШ, 2002.
2.
В. Запорожченко и др. Лазерные источники ультракоротких импульсов с активной
синхронизацией мод, Фотоника, №5, с.10, 2007.
3.
О. Н. Крохин. Передача электрической энергии посредством лазерного излучения, УФН, т.
176, но.4, с.441-444, 2006.
4.
В. Е. Поляков, С. Е. Парахуда, А. И. Потапов. Лазерная техника и технологя. – СПб.: СЗТУ,
2004.-106 с.
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2. Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4.
4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ-2
6. VII կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին փորձարարության հմտություններին և կենսապոլիմերների
կառուցվածքի ուսումնասիրման դասական մեթոդների հնարավորություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի կարգավորման, ինչպես նաև մոլեկուլային
բնութագրերի որոշման մեթոդների մասին:
2. թվարկելու կենսապոլիմերների կառուցվածքի հետազոտման փորձարարական մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հասկանալու կապը մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի և հատկությունների միջև, ինչպես
նաև պոլիմերների հետազոտման նրբությունները:
4. հասկանալու կապը նուկլեինաթթուների
և սպիտակուցների կառուցվածքի և
հատկությունների միջև,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
6. արդյունավետ օգտագործելու գտելիքը կենսապոլիմերների կառուցվածքը հետազոտելու
համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. բացատրել տարբեր տիպի միջավայրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և
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նրանց վարքը տարբեր պայմաններում` օգտվելով ժամանակակից փորձարարական և տեսական
մեթոդներից,
Բ2. արդյունավետ զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ,
Բ3. անել առաջարկներ տրված ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ,
Գ2. հասկանալ նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել դրանց լուծմանը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 քննարկում,
 գործնական պարապմունք,
 լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ընթացիկ քննություններ: Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր:
Եզրափակիչ քննություն: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լաբորատոր տեխնիկա և փորձարարության հիմունքներ: Էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիա: Շրջանային դիքրոիզմ և գծային դիքրոիզմ: Ֆլուորեսցենցիայի հիմնական սկզբունքները: Ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիա: Կալորիմետրիա: Քիմիական ռեակցիաների կինետիկա:
Մակրոմոլեկուլների շղթայական կառուցվածքով պայմանավորված կարևորագույն հատկությունները: Պոլիմերների հետազոտման հիդրոդինամիկական եղանակ: Պոլիմերների հետազոտման լուսացրման եղանակ:Կարված պոլիմերների հետազոտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981. гл.4,6.
2. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций. Москва, Книжный Дом
Университет, 2002, или http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/.
3. О.Б.Филиппович . Основы биохимии, Москва, Агар, 1999.
4. Дымшиц Г.М. Молекулярная биология. НГУ, 2000.
5. М.Д. Франк-Каменецкий. Век ДНК, Москва, КДУ, 2004.
6. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
7. Шульц Г.Е., Ширмер Р.Х. - Принципы структурной организации белков, Москва, Мир, 1982.
8. Кантор Ч., Шиммел П. Биофизическая химия, т. 1, гл. 2,5; т.3, гл.17, 20, 21. Москва, Мир, 1982.
9. V.Bloomfield, D.Crothers, I.Tinoco. Nucleic Acids: structures, properties and functions, University
Science Books, Sausalito, California, 2000.
10. Рубин А.Б. Биофизика. т. 1 ,2, Москва, Книжный дом "Университет", 2005.
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« Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա »
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2018/2019

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.02.6

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
 Ընդունելությունը կատարվում է համաձայն «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)
կարգ», ՀՀ կառավարության որոշման ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
 Դիմորդը պետք է հանձնի ընդունելության քննություններ հետևյալ առարկաներից՝
ֆիզիկա, մաթեմատիկա, հայոց լեզու:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Ուսանողներին տրամադրել միջուկային ֆիզիկայի, ատոմային էներգետիկայի և
արագացուցչային տեխնիկայի մասին գիտելիք և իմացություն:



Ուսանողներին ներկայացնել փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային
էներգետիկայի բնագավառներում ուսումնասիրվող պրոցեսների մոդելավորման
վերաբերյալ գիտելիք և իմացություն, ինչպես նաև գործնական կարողություններ:



Ուսանողի մեջ ձևավորել ոլորտին առնչվող տեղեկություններ ստանալու, համակարգելու
և վերլուծելու ունակություն:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Նկարագրելու միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաելու ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա2. Բացատրելու միջուկային ռեակտորների կառուցվածքը, ստացիոնար և անցումային
աշխատանքային ռեժիմները:
Ա3. Ներկայացնելու միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
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աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները:
Ա4. Ներկայացնելու ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակների հետ
կապված խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները,
ռիսկերի գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանելու ճառագայթումից պաշտպանության
մեթոդները:
Ա5. Նկարագրելու ժամանակակից արագացուցիչների աշխատանքային ռեժիմները:
Ա6.Ներկայացնելու միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Պարզաբանելու տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Ա7.Ներկայացնելու միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները:
Ա8. Լուսաբանելու միջուկային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառությունը բժշկության մեջ
հիվանդությունների բուժման և ախտորոշման տեսանկյունից:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Կատարելու չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և
միջուկային ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում փորձարարական խմբի կազմում,
մշակելու չափումների արդյունքները:
Բ2. Կիրառելու լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի,
ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու
համար:
Բ3. Կատարելու միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական և հիդրոգազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, միջուկային և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի գիտափորձերում կատարել գնահատումներ:
Բ4. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս:
Բ5. Հաշվարկելու արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Բ6. Համեմատելու փորձարարական ճանապարհով ստացված արդյունքները մոդելային
հաշվարկների հետ:
Բ7. Կիրառելու միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
Գ2. Պատրաստելու ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու:
Գ4. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Տվյալ ծրագրի սահմանում դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) Եզրափակիչ գնահատումով:
Քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննությունից բացի (10 միավոր առավելագույն
արժեքով), նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն (յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով): Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է, ընթացիկ քննությունները անցկացվում են
գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից:
բ) Առանց եզրափակիչ գնահատման:
Նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն, որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 10 միավոր:
գ) Առանց ընթացիկ գնահատման:
Միայն եզրափակիչ քննությամբ: Անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով:
դ) Ստուգարքային:
Անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի ոլորտի Հայաստանի հանրապետության և
արտասահմանյան երկրների ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով տվյալ ձեռնարկության
հաստիքացուցակով գործող համապատասխան պաշտոններ.
ա) Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`


փորձարարական հետազոտություններ կատարող մասնագետ



ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում
մասնագետ



փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող
տող:

հետազոտություններ կատարող

բ ) ատոմային էներգետիկայի ոլորտի այլ ձեռնարկություններում`


Ատոմային էներգիայի արտադրության մեջ զբաղված ճարտարագետ



Ռեակտորային արտադրամասի հերթապահ



Ճառագայթային անվտանգության և ռիսկերի գնահատման մասնագետ
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գիտաշխա-



Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության և ճառագայթային մոնիթորինգի
հարցերով զբաղվող մասնագետ

գ ) Մասնագետների պատրաստման բնագավառում


ավագ դպրոցներում` մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու:
Հնարավոր աշխատավայրերն են`



ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնը



CANDLE հետազոտական կենտրոնը



‘’Ա.Ի. Ալիխանյանի անվան Հայաստանի ազգային լաբորատորիա ‘’ հիմնադրամը



‘’Հայատոմ’’ Փակ բաժնետիրական ընկերություն գիտահետազոտական կենտրոնը,



Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը



Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը



Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող պետական և մասնավոր
այլ ձեռնարկություններ



Բնական գիտությունների ուղղվածությամբ ավագ դպրոցներ

Ծրագրի շրջանավարտները կարողեն շարունակել ուսումն մագիստրատուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
1. Ժամանակակից սարքավորումներով համալրված փորձարարական և ուսումնական
լաբորատորիաներ,
2. էլեկտրոնային ռեսուրսներ,
3. հետազոտական այլ կենտրոնների փորձարարական բազաներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ "Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա" մասնագիտությամբ
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց ”, Երևան, 2016.
Ծրագրային այլ կողմնորոշիչներ
 Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ուսումնական ծրագիր (ՌԴ)
 Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան Ֆիզիկա տեխնիկական ինստիտուտի ուսումնական
ծրագիր (ՌԴ)
 ‘’Կուրչատովյան կենտրոն ‘’ հետազոտական համալիրի ուսումնական ծրագիր (ՌԴ)
 Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության կողմից մշակված կրթական և
վարժանքային ծրագրերը
 Ա. Բուդաղյան, Ա. Գրիգորյան, Մ. Սաթուրջյան, Գ. Հարությունյան, Տ. Դարբինյան, ՀՀ
բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի 2016-2020 թ.թ.
իրականացման ռազմավարություն, Երևան 2016:
 Ա. Բուդաղյան, Մ. Սաթուրջյան, ՀՀ բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային
շրջանակի գործադրման պատասխանատու մարմնի գործունեության հայեցակարգ, Երևան
2016:
 Ա. Բուդաղյան, Ա. Գրիգորյան: Արդյունավետ դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում:
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Դասախոսի ձերնարկ: Երևան 2017:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող "Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա" ծրագիրը ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում
երկար տարիների ընթացքում հաջողությամբ գործած " Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա"
ծրագրի օրգանական շարունակությունն է:
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« Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա »

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների
հատկությունների, փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան,
հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի
հիմնախնդիրները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական
մասնիկների և միջուկային ֆիզիկայի կիրառական տարբեր
ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:

Ա2

Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի,
ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները:

Բ2

Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և
նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման հոսքերից
պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ
կատարելու համար:

Ա3

Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող
պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:

Բ3

Ա4

Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային
իրավիճակ ների հետ կապված խնդիրները, միջուկային
թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից
պաշտպանության մեթոդները:

Բ4

Կատարել միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական
և հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ,
միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
կատարել հետազոտություններ:
Օտագործել ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում
ուսումնասիրություններ կատարելիս:

Ա5

Նկարագրել ժամանակակից արագացուցիչների
աշխատանքային ռեժիմները:

Բ5

Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային
ճառագայթման փնջերի պարամետրերը:

Ա6

Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը
նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Պարզաբանել
տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող
հոսքերի կազմությունը:
Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր

Բ6

Համեմատել փորձարարական ճանապարհով ստացված
արդյունքները մոդելային հաշվարկների հետ:

Բ7

Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից

Ա7

էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում մասնիկների
դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները:
Ա8 Լուսաբանել միջուկային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառությունը
բժշկության մեջ հիվանդությունների բուժման և ախտորոշման
տեսանկյունից:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու
դրանց տարածմանը:
Գ2 Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ
ուսումնասիրած բնագավառի ոլորտում, քննարկելու
հետազոտությունների արգյունքները:

ստացված գիտելիքները ատոմային էլեկտրակայաններում
ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:

Գ3
Գ4
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Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություններ:
Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

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

Գ Գ Գ Գ
1 2 3 4

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

1401/Բ01

X

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

1401/Բ02

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ04

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

1602/Բ 01

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

1602/Բ 02

Ռուսերեն-1

1704/ Բ 01

Ռուսերեն-2

1704/ Բ 02

X

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

0002/Բ01

X

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

0708/Բ01

X

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1302/Բ18

X

Իրավունքի հիմունքներ

1901/B01

X

X
X
X
X
X
X

X

Ֆիզդաստիարակություն

X

Տնտեսագիտության հիմունքներ

1007/Բ20

X

Գործարարության հիմունքներ

1005/Բ24

X

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1202/Բ23

X

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ55

X

Կրոնագիտության հիմունքներ

X
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Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ01

X

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ22

Տրամաբանության հիմունքներ

1301/Բ02

Հոգեբանության հիմունքներ

1306/Բ17

X

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0604/Բ40

X

Մաթ. անալիզ-1
Մեխանիկա
Մաթ. անալիզ-2
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Մաթ. անալիզ-3
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
Միջուկային ֆիզիկայի և էներգետիկայի ներած.
Միջուկային ռեակտորների հիդրոդինամիկայի
ներածություն
Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ
Վերլուծական երկրաչափություն և բարձրագույն
հանրահաշիվ
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների
տեսություն
Միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկայի
ներածություն
Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնալոգիաներ
Օպիկական երևույթների ֆիզիկա
Թվային և տվյալների մշակման մաթ. մեթոդները
միջուկային ֆիզիկայում
Դասական մեխանիկա

0409/Բ01
0410/Բ01
0409/Բ02
0407/Բ01
0409/Բ03
0410/Բ02
0406/Բ02
0406/Բ03

X
X

0409/Բ04
0409/Բ05

X
X

0409/Բ06

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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X
X

X

X

0402/Բ01

X
X

X
X

0406/Բ04
0406/Բ05
0404/Բ03
0406/Բ06

X
X

X
X

X

X

X

X
X

Պինդմարմնային կառուցվածքների
էլեկտրաֆիզիկական հատկությունների
ճառագայթային փոփոխություններ
Մաթ. ֆիզիկայի հավասարումներ
Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչներ և
փնջերի ֆիզիկա
Հավանականությունների տեսություն և
վիճակագրություն
Ատոմի ֆիզիկա
Դասական էլեկտրադինամիկա
Ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները միջուկային
ռեակտորներում

0405/Բ08

0405/Բ01
0402/Բ02
0406/Բ08

X
X

Աստղագիտություն
Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման
ֆիզիկական հիմունքները
Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա
Քվանտային մեխանիկա
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա դինամիկա և
անվտանգություն
Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման և
տրանսմուտացիայի հիմնախնդիրները
Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա
Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի
կիրառական խնդիրների համակարգչային
մոդելավորում
Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդները
Տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Փորձարարական միջուկային ֆիզիկա
Նյութագիտության ֆիզիկական հիմունքները
Միջուկային ռեակցիաներ և կինեմատիկա
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0406/Բ11
0402/Բ04
0406/Բ12
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X
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0406/Բ01
0402/Բ03
0406/Բ10
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Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր
Փորձարարական մեթոդները միջուկային
ֆիզիկայում և ատոմային էներգետիկայում
Տարրական մասնիկների և հիմնարար
փոխազդեցությունների ֆիզիկայի ներածություն
Փորձարարական ռեակտորային ֆիզիկա

0404/Բ12
0406/Բ17

X
X
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«Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ
1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.

5. գործնական -2 ժամ

8. 1-ին կիսամյակ

9. Ստուգարքային

3. 2 ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ2 Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի ոլորտում,
քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված
հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1106/Բ03

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ
դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ
1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`
1.

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`
4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության
մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստելու ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը
նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց
հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների
իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ.
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1. 1704/ B 01
4. [4] ժամ/շաբ.

2. Օտար լեզու [Ռուսաց լեզու] - 1

3. 2 ECTS
կրեդիտ 4

5. 4 ժամ /գործնական

6. I կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը
 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները
 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին
 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին
 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը
 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը
 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները
 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
●
●
●
●
●

ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը
մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները
տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին
գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
գործնական պարապմունքներ
2.
ինքնուրույն աշխատանք
3.
թիմային աշխատանք
4.
բանավոր ներկայացում
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5.
հարց և պատասխան
6.
ստուգողական աշխատանք
7.
ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 թեստային առաջադրանք
 բանավոր հարցում
 ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի
ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական ոճի
ձևաբանական առանձնահատկությունները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.

1. 0708/Բ0

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30 ժամ դասախոսություն
6. 1-ին` աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի`
որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության
հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. կիրառել բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները մաթեմատիկական
մոդելավորման և պլանավորման աշխատանքներում,
3. կատարել էկոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական վերլուծություններ և անել
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համապատասխան եզրակացություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և
դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային
քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է
առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման
հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:

Էկոհամակարգեր:

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:
Կենսոլորտ: Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի
կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը: Հողային պաշարների պահպանությունը: Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Էկոհամակարգերը

որպես

մաթեմատիկական

մոդելավորման

օբյեկտ:

Էկոհամակարգերի

մոդելավորման անալիտիկ և վիճակագրական մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան,
Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ:
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ:
3. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ,
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
4. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,
«Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
6. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և
Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
7. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
1.1401/Բ02
4. 2 ժամ/շաբ.
8. 2-րդ, կիսամյակ

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2
5. գործնական- 2 ժամ
9. Ստուգարքային
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3.2 ECTS կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը
գնահատվում է 6 միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1.
2.
3.
4.

Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

1106/Բ04

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2 ECTS
կրեդիտ

շաբաթական 2 ժամ
դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ
2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն
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զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը
նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց
պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների
արժևորման արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը
Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և
Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին –
XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին
Հանրապետությունը (1918-1920թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը
(1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի,
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի
պատմություն (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ
հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
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1. 1704/ B 02
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Օտար լեզու [Ռուսաց լեզու] - 2

3. 2 ECTS
կրեդիտ 4

5. 4 ժամ /գործնական

6. II կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները
● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. գործնական պարապմունքներ
2. ինքնուրույն աշխատանք
3. թիմային աշխատանք
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/
5. բանավեճ
6. ստուգողական աշխատանք
7. թեստային աշխատանք
8. վիկտորինա
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ
Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և
դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականությանցանկ.
1.

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

1. 0002/B01

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4.

4 ժամ/շաբ.

5.

դաս. - 2, գործ. - 2

6.

1-ին՝աշնանային կամ 2-րդ՝ գարնանային

7.

եզրափակիչ ստուգարք

3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու
հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ
և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների
դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան
դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր
ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ
դրսևորելու ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների
դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության
կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի
ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ.,
2017

1. 1901/B01.

2. Իրավունքի հիմունքներ

3. 2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. 2 ժամ
6.
III կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում
կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական
ճյուղերը, դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


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


դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
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օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),



օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ2. Պատրաստել
ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական
հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական
համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք:
Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային
իրավունք։

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

1302/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2. սեմ. -2
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել
փիլիսոփայական
մշակույթի
առանձնահատկությունները
և
փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում,
 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային հիմնախնդիրները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




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

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

1.
2.
3.
4.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան
մեթոդներ
 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան
և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայա-կան 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: Պատ-մության իմաստը:
Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր
կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և
մարդկության ապագան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2.
Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3.
Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4.
Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5.
Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
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1. 1602/Բ 01
2. Անգլերեն-1
3. 4կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ. - 4
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների
զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական
կառույցները
,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի
հիմնական հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան).
օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների
ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Toumanyan S. “Insight into the science of physics” 2006
2. Хомутова Е.В. “Intensive Course of the English Language for Physicists and Radiophysicists”
Моска, 1992.
3. Kirsten A. H. , Katz D. M. “The Physics Toolbox ” 2002
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1. 1602/Բ02
2. Անգլերեն-2
3. 4 կրեդիտ
4. 4 ժամ/ շաբ.
5. գործ. - 4
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների
ներգրավման մակարդակի բարձրացում,
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների
զարգացում,
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու
նպատակով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և
բանավոր ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համա135

դրում և շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Avetikian M., Grigoryan A. “English for Students of Physics and Radiophysics” Yerevan 2006
2. Mkhitaryan Ye. “Basic English for University Student” Yerevan 2008
3. Margaryan Ye. “A Guide to Science” Yerevan 2014

1. 1604/Բ 31

2. Գերմաներեն-1

3. 4-ECTS
կրեդիտ

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

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

իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական
կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական
տարբերակները,
հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և
կիրառել դրանք խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2.
կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի,
ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական
տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության
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մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն,
դրանց առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն»,
«Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.

1. 1604/Բ 32

2. Գերմաներեն-2

3. 4-ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները
գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական
գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման
նպատակով,
 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ
կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի
վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին:

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների
հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և
անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների
կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական
գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի
ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական
շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը»,
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2.
Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3.
Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4.
Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.

1. 1608/Բ31

2. ֆրանսերեն 1

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործն.՝ 4 ժամ
6. I կիսամյակ/աշնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական
հմտություններ
 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողություններ
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության
կարողություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում
 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները
 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
գ. փոխանցելի կարողություններ
 թարգմանելու հմտություններ
 բառարաններից օգտվելու կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք
138



հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
 Présentations et usages
 La famille – les âges de la vie
 Le temps qui passe
 Le physique – l’apparence
 Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2.
Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
4.
Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire,
CLE internationale, Paris 2009.

1. 1608/Բ32

2. ֆրանսերեն 2

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործն.՝ 4 ժամ
6. II կիսամյակ/գարնանայի
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական
կարողությունները
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
 տարբերակելու
մասնագիտական
տեքստերի
համընդհանուր
և
տերմինային
բառաշերտերը
 բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք
 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն
հետազոտություն, խմբային աշխատանք
 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 Les professions – les métiers
 La technologie
 La communication
 L’argent- la banque
 Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE
internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009.

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1007/Բ 20
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ
3. 2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 30 դասախոսություն
6. աշնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական
կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում
արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման
ապահովման
համար
ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր
հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
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4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական
ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:
3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների
համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Издво ,,Инфра-М,, , 2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am
1. 1005/Բ24
2. Գործարարության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2,
6. կիսամյակ 4-րդ` գարնանային
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և
իմացություն,
 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ,
միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և այլն,
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝
ինքնուրույն պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.2. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
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Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և
մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը,
կառուցվածքը, բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ,
2009, 336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и
таблицы, СПб., 2007, 352 с.
1. 1202/Բ23.

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. Աշնանային 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,
 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:
2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի
առաջադրմամբ:
3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:
4. Արտալսարանային

հաղորդակցություն

դասախոսի

հետ՝

քննարկումների

համատեղ

պատրաստում:
5. Բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության
էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2.
Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3.
Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4.
Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для
студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5.
Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ
§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦).
1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ-դաս., 1 ժամ-ինքն.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:
 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ
առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:
 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ,
հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
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16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,

օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press,
2001.

1. [թվանիշ]5

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-30,
6. 3-րդ կամ 4-րդ կիսամյակ
7. ստուգարք
8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը]
Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, ծանոթացնել,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
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 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում
քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում
քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման
հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն
իբրև
գիտություն:
«Կրոնագիտության
հիմունքներ»
դասընթացի
կառուցվածքը, բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և
պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց
դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը:
Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային
կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները,
(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ
առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը
և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները,
հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի
ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
1302/Բ. 00

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-1. սեմ. -1

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարքային

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
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հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,
ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահրցերին:

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները]
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
5. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
6. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
4. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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1. 2203/Մ22

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. 2
6. 1-ին աշնանային/ 2-րդ գարնանային
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի
ուսումնասիրության
առարկայի
և
սոցիոլոգիական
աշխարհայացքի
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ
ունկնդրում, թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված
գրականության արտալսարանային ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
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15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией
и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տրամաբանության հիմունքներ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ
իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն:
 ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական
կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի
յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,
5. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական
գործողությունները,
6. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական
վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ`
պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության,
հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող
մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճշգրիտ մեկնաբանում:
2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը:
Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության
տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության
ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու
կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և
կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության
հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և
հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և
կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
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2. Հոգեբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2, գործ. - 2
7 ստուգարքային

8.

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

5.

ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և
դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,
ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու
հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը,
ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ
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2.
3.

աշխատանքներում,
կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը
հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության
ժամանակ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.
3.

տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին
կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի
իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից
հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները:
Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ.
2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “БахрарМ”, 2002
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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1. 0604/Բ40

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին աշնանային

3. ECTS
2կրեդիտ

5. դաս.-2
7.Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից
բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին
ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված
հայտնագործությունները,
2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և
հասարակության զարգացման մեջ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝
3. կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝
4. համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություններ,
2. Սեմինարներ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի վրա:
Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը: Թեմա 2. Միկրոաշխարհի
օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի առանձնահատկություննեը և
դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում: Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և
օգտագործման հնարավորությունները: Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները:
Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ. առցանց դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012
2. А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с. Москва, 2006.
3. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова,
335с. Москва, 2008.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ
1. 0409/Բ01
2. Մաթեմատիկական անալիզ -1
3. 7 ECTS
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. 3 ժամ, գործ. 3 ժամ
6. 1-ին՝ աշնային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
2. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ՝
 մաթեմատիկական անալիզի առարկայի առաջին բաժնի հիմնական գաղափարների
մասին
 ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր մասնագիտությունների ուսանողներին երեք հիմնական
մոտեցումների վերաբերյալ
 մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի անընդհատության և ածանցյալի գաղափարների ու դրանց
կիրառությունների մասին որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները,
2. գիտակցելու այդ թեորեմների կապը, ֆունկցիայի անընդհատության և
ածանցյալի գաղափարների էությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառելու ստացված գիտելիքները գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում:

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

քննարկելու կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծությունը խնդիրների լուծման
ժամանակ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների և
փոխազդեցությունների ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ, սեմինարներ
2. առաջարկների կատարում և քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3,4 միավոր՝ համամասնությամբ:
Գնահատման քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Թվային բազմություններ և նրանց հատկությունները:
 Հաջորդականության սահման, նրա հատկությունները:
 Ֆունկցիայիսահման, անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները:
 Ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկությունները
և նրա կիրառությունները:
 Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների միջոցով, գրաֆիկի կառուցում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1,2,3, Москва,2003.
2. Ֆիխտենգոլց Գ.,Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ.1,2, Երևան.1970,
3.Ильин В., Садовничий В., Сендов Б., Математический анализ, Москва, 1985.
4.Кудрявцев Л. Курс математического анализа, т. 1, 2,Москва, 1981.
5.ԳրիգորյանՄ.,ԳալոյանԼ., ԿոբելյաանԱ. , Իրականանալիզիընտրովիբաժիններ, Երևան. 2015
6.Демидович Б., Сборник задач и упражнений по математическому анализу,Москва, 1997.
7.Գևորգյան Գ. և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք,I,II,Երևան, 1999:

1. 0410/Բ01

2.

Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4.
7 ժամ/շաբ.
5.
դաս.–3, գործ.–2, լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ `
 նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ, օրենքների և նրանց
կոնկրետ կիրառությանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների
նրբությունները,
լուսաբանելու մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները մեխանիկայի տեսական և գործնական
խնդիրներ լուծելիս,
ցուցադրելու կինեմատիկ և դինամիկ օրինաչափություններ մեկնաբանող փորձեր
ուսումնական լաբորատոր սարքերի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
օգտվելու գրականության տարաբնույթ աղբյուրներից,
2.
ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաելու ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ1. Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն, քննարկում, գործնական պարապմունք, լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կինեմատիկա:
 Նյուտոնի օրենքները: Նյուտոնի օրենքների հետևանգքները և կիրառությունները:
 Աշխատանք և էներգիա:
 Շարժման քանակի մոմենտ:
 Ներդշնակ տատանումներ:
 Պինդ մարմնի մեխանիկա:
 Ձգողություն:
 Շարժումը ոչ իներցիալ հաշվարկման համակարգերի նկատմամբ:
 Առաձգական մարմինների մեխանիկա:
 Հեղուկների և գազերի մեխանիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մ.Գ. Աբրահամյան: Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1997:
2.
Մ.Գ. Աբրահամյան: Մեխանիկա. Դասախոսությունների և խնդիրների համառոտ ձեռնարկ:
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2013:
3.
И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.1, Москва, 2004.
4.
С.Э. Хайкин. Физические основы механики. Москва, Наука, 1971, 2008.
5.
И.Б. Иродов. Задачи по общей физике. Москва, Наука, 1979, 1988, 2007.

1. 0406 /Բ02

2. Միջուկային ֆիզիկայի և էնեգետիկայի ներածություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմինար-1
6. I կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 Ատոմային միջուկների
և տարրական մասնիկների փորձարարական և տեսական
ֆիզիկայի մասին,
 ատոմային էներգետիկայի հիմունքների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Վերարտադրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների կառուցվածքի և
փոխակերպումների մասին գիտելիքները
ներկայացնել հետազոտությունների փորձարարական ու տեսական հիմունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել միջուկային ռեակտորների և արագացուցիչների աշխատանքի սկզբունքները:
լուսաբանել
տարրական մասնիկների և
միջուկների փոխազդեցությունների և
փոխակերպումների ֆիզիկական էությունը,
միջուկների բաժանման և շղթայական
ռեակցիաների նկարագրական մեխանիզմները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային
աշխատանքային ռեժիմները:
Բ7. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություն,
2.
Սեմինար պարապմունքներ,
3.
Հանձնարարված գրականության ընթերցում,
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4.
Քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մատերիայի կառուցվածքի ֆիզիկայի ներածություն:
 Ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները:
 Առնչություններ էներգիայի , իմպուլսի և զանգվածի միջև:
 Բացասական էներգիաների ֆիզիկական իմաստը:
 Մասնիկներ և հակամասնիկներ:
 Գաղափար մատերիայի լեպտոնա – հադրոնային և քվարկային կառուցվածքների մասին:
Հիմնարար փոխազդեցություններ, դրանց առանձնահատկու թյունները:
 Միջուկների և տարրական մասնիկների փոխազդեցությունների փորձարա րական
հետազոտություններ:
 Արագացուցիչներ: Միջուկների կառուցվածքը և հատկությունները:
 Բաժանման և սինթեզի ռեակցիաներ:
 Միջուկային և ջերմամիջուկային ռեակտորներ, ատոմային էներգետիկա:
 Ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների փոխազդեցությունների տեսության
ներածություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зорин В. М. Атомные электростанции, - М.: МЭИ, 2012, -672 с.
2. Բալաբեկյան Ա.Ռ. Միջուկային ռեակցիաներ, - Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014թ.,-112էջ:
3. Դանագուլյան Ա.Ս. Միջուկային ֆիզիկա տարրական մասնիկներ, - Երևան: ԵՊՀ հրատ.,
2006 թ., - 144 էջ:
4.
Կլաուս Գրուպեն Մասնիկների դետեկտորներ,-Երևան:ԵՊՀ հրատ., 2002 թ.,-474 էջ:
5. Սահակյան Գ.Ս., Չուբարյան Է.Վ. Քվանտային մեխանիկա, - Երևան: ԵՊՀ, 2009թ., 480էջ:
6. Սահակյան Ա.Պ., Մարուխյան Ո.Զ.,Պետրոսյան Վ.Գ. ՋՋԷՌ-440 ռեակտորներով
էներգաբլոկի սարքավորումները և շահագործման ռեժիմները, - Երևան: ՀՊՃՀ, 2017թ.:
7. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով

1. 0409/Բ02

2. Մաթեմատիկական անալիզ -2

4. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. 2 ժամ, գործնական 2 ժամ
6. II-րդ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ `
 ինտեգրալ հաշվի հիմնական գաղափարներին և մեթոդների, այդ թվում անիսկական
ինտեգրալների և պարամետրից կախված ինտեգրալների վերաբերյալ:
 մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների դիֆերենցիալ հաշվի վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանելու մաթեմատիկական անալիզի հիմնական դրույթները
2. լուսաբանելու ինտեգրալների տեսության և մի քանի փոփոխականների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել տարաբնույթ տեսական խնդիրները ֆիզիկայի այլ բաժիններում
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2. լուծել խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները
2. ինքնուրույն լուծելու տրված առաջարկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները:
Բ4. Օտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների
և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս:
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասախոսություններ, սեմինարներ
2. ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների օգտագործում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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` Անբացահայտֆունկցիաներ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1,2,3,Москва,2003.
2. Ֆիխտենգոլց Գ.,Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ.1,2, Երևան.1965,
3.Ильин В., Садовничий В., Сендов Б., Математический анализ, Москва, 1985.
4.Кудрявцев Л. Курс математического анализа, т. 1, 2,Москва, 1981.
5.ԳրիգորյանՄ.,ԳալոյանԼ., ԿոբելյաանԱ. , Իրական անալիզի ընտրովի բաժիններ, Երևան. 2015
6.Демидович Б., Сборник задач и упражнений по математическому анализу,Москва, 1992.
7.ԳևորգյանԳ. ևուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք,I,II,Երևան, 1999:

1. 0407/Բ01

2. Մոլեկուլային ֆիզիկա

4. 7 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային

3. 8 ECTS
կրեդիտ
5. դաս.-3, գործ.-2, լաբ.-2
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 նյութի ֆիզիկական հատկությունների գազային, հեղուկ և պինդ վիճակների վերաբերյալ,
 վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունների մասին,
 արտաքին գործոնների ազդեցությամբ նյութում տեղի ունեցող ֆիզիկական պրոցեսներին
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Օգտվելու տարբեր աղբյուրներից, տեղեկատվություն հայթայթել և վերլուծել,
2. Արդյունավետ օգտագործելու նյութի ֆիզիկական հատկությունները գազային, հեղուկ և
պինդ վիճակներից մեկից մյուսին անցնելու օրինաչափությունները խնդիրներ լուծելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ1. Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական և լաբորատոր
պարապմունքներ, անց է կացնում քննարկում,


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



Լսարանից դուրս հանձնարարված գրականության ընթերցում, տեղեկատվության
հայթայթում,

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են`յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը
բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն:
 Վիճակագրական բաշխումներ:
 Ջերմադինամիկայի առաջին, երկրորդ և երրորդ սկզբունքները:
 Իդեալական և իրական գազեր:
 Փոխանցման երևույթները գազերում:
 Փուլային հավասարակշռություն և փուլային անցումներ:
 Հեղուկներ: Մակերևութային լարվածություն:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Матвеев А. Н., Молекулярная физика. Изд.Вышая Школа, 1981.
2. Сивухин Д.В., Общий курс физики, том 2, Термодинамика и молекулярная физика, Изд. Наука,

1990.
3. ԲարխուդարյանՎ., Մոլեկուլային ֆիզիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2014:
4. Сивухин Д.В., Сборник задач по общему курсу физики.Термодинамика и молекулярная
физика, Изд. Наука, 2006.
5. Վարդանյան Վ., Դալյան Ե., Վարդանյան Ի., Թումյան Վ., Մոլեկուլային ֆիզիկայի խնդիրների
ժողովածու, ԵՊՀ , Երևան, 2009:

1. 0406 /Բ03

2. Միջուկային ռեակտորների հիդրոդինամիկայի ներածություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմինար-1
6. II կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 ատոմային էներգետիկայում հիդրոդինամիկայի օրենքների կիրառման վերաբերյալ
 ատոմային էներգետիկայի հիմունքների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել hիդրոդինամիկայի օրենքների և ատոմային էլեկտրակայաններում այդ
օրենքների կիրառելիությունը :

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել տարբեր կտրվածքներով խողովակներում հեղուկների շարժման
օրինաչափությունները` ներքին շփման և դիմադրության բացակայության դեպքում:
գնահատել տարբեր կտրվածքներով խողովակներում հեղուկների շարժման
օրինաչափությունները` ներքին շփման և դիմադրության առկայության դեպքում :

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

մեկնաբանել ատոմային էլեկտրակայանների հիդրոդինամի կական համակարգերում
հեղուկների շարժումը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական
պրոցեսների հաշվարկներ, միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
կատարել հետազոտություններ:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, սեմինար պարապմունքներ,
2.
խորհրդատվություն
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքը:
 էլեկտրակայանների հիդրոդինամի կական կոնտուրները:
 Հեղուկի շարժումը շփման ու դիմադրության բացակայությամբ:
 Հեղուկի շարժումը ներքին շփման ու դիմադրության առկայության պայմաններում:
 Հ եղուկի հոսքի դինամիկան հեղուկատարների կտրվածքների փոփոխության դեպքում:
Հեղուկների հոսքերի դինամիկան հեղուկատարներից տարբեր տրամաչափի անցքերից
արտահոսքի դեպքում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Л. Д . Ландау, М. Лифшиц, Гидродинамика, Москва, 1983
2. Дж. Бэтчелор, Введение в динамику жидкости, Москва, 1973
3. John G. Collier, Convective Boiling and Condensation, Oxford Engineering Science series,
Oxford 1996.
4. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով

1. 0409/Բ03

2. Մաթեմատիկական անալիզ - 3

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն 2 ժամ
գործնական 2 ժամ
6. 3-րդ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել՝
 թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության վերաբերյալ
 աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտություն մասին
 կորագիծ, կրկնակի, եռակի և մակերևութային ինտեգրալների և դրանց կիրառությունների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.սահմանել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների տեսության
հիմնական թեորեմները,
2. ձևակերպել այդ թեորեմների կապը, շարքերի և անիսկական ինտեգրալների
նմանություններն ու տարբերությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառել տարաբնույթ տեսական խնդիրները ֆիզիկայի այլ բաժիններում
լուծել խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները
2. ինքնուրույն լուծել տրված առաջարկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիայի ֆիզիկայի գիտափորձեևում
մասնիկների դետեկտորբերից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասախոսություններ և սեմինարներ
2. ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքների քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը գրավոր է ՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները:
Ֆունկցիոնալ շարքեր, Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները:
Կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
Մակերևութային և եռակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Фихтенгольц Г. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. 1,2,3,Москва,2003.
2. Ֆիխտենգոլց Գ.,Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ.1,2, Երևան.1970,
3.Ильин В., Садовничий В., Сендов Б., Математический анализ, Москва, 1985.
4.Кудрявцев Л. Курс математического анализа, т. 1, 2,Москва, 1981.
5.ԳրիգորյանՄ.,ԳալոյանԼ., Կոբելյան Ա. , Իրականան ալիզի ընտրովի բաժիններ, Երևան. 2015
6.Демидович Б., Сборник задач и упражнений по математическому анализу,Москва, 1992.
7.Գևորգյան Գ. և ուրիշներ, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք,I,II,Երևան, 1999:

1. 0410/Բ02

2.

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն

3. 8 ECTS
կրեդիտ

4.
7 ժամ/շաբ.
5.
դաս.–3, գործ.–2, լաբ.-2
6.
3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 էլեկտրականության և մագնիսականության օրենքների հայտնագործման, դրանց առնչվող
հիմնական փորձերի մասին, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ
տեսքերով,
 նրանց հիմնական կիրառությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

թվարկելու էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները, դրանց
առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները,
ներկայացնելու այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համակարգի
ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և
արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

օգտագործելու ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար,
ցուցադրելու էլեկտրա-մագնիսական հիմնարար օրինաչափություններ մեկնաբանող
փորձեր ուսումնական լաբորատոր սարքերի վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
2.
առաջարկելու առկա մասնագիտական խնդիրների լուծման հնարավոր եղանակներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների, փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանաել
ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ1. Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:
Գ1. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. գործնական պարապմունք,
4. լաբորատոր պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում և միջավայրում:
 Էլեկտրական հոսանք:
 Հաստատուն մագնիսկան դաշտը վակուումում և միջավայրում:
 Էլեկտրամագնիսկան մակածում: Քվազիստացիոնար երևույթներ:
 Մաքսվելի հավասարումների համակարգը:
 Էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում:
 Լիցքավորված մասնիկների շարժումը էլեկտրամագնիսկան դաշտերում:
 Էլեկտրամագնիսկան ալիքների ճառագայթումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Դ. Սեդրակյան, Ա. Պապոյան. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, Էդիթ Պրինտ,
Երևան, 2010.
2.
Д.В. Сивухин. Общий курс физики: Электричество. Москва, Физматлит, 2009.

3.
4.
5.

С.Г. Калашников. Электричество. Москва, Физматлит, 2003.
И.Г. Тамм. Основы теории электричества. Москва, Наука, 1989.
С.П. Стрелков, Д.В. Сивухин, С.Э. Хайкин, И.А. Эльцин, И.Я. Яковлев. Сборник задач
по общемы курсу физики; Электричество и магнетизм. Москва, Наука, 2005.

1. 0409/Բ04

2. Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

4. 5 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. դաս. 3 ժամ, գործնական 2ժամ
5.
1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ `
 ճշգրտորեն լուծվող տարբեր առաջին և բարձր կարգի, (այդ թվում նաև գծային)
հավասարումները և հավասարումների համակարգերի վերաբերյալ:
 մոտավոր լուծումների մասին:
 Ֆրեդհոլմի 2 – րդ սեռի ինտեգրալ հավասարումների լուծման մասին (Ֆրեդհոլմի
ալտերնատիվ):
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կգիտակցի դիֆերենցիալ հավասարումները լուծելու մեթոդները
2. լուսաբանելու ինտեգրալ հավասարումները լուծելու մեթոդների միակության և մոտավոր
լուծումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. լուծելու ճշգրտորեն, կամ մոտավոր տվյալ դիֆերենցիալ հավասարումը , կամ
հավասաարումների համակարգերը,
4. ինտեգրալ հավասարումների համար գնահատելոււ լուծման գոյությունն ու միակությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.

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

Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման՝ 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
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Դիֆերենցիալ հավասարումներին բերվող խնդիրներ:
 Առաջին կարգի ճշգրտորեն ինտեգրվող հավասարումների դասեր` անջատվող
փոփոխականներով, համասեռ, գծային, լրիվ դիֆերենցիալներով
հավասարումներ,ածանցյալի նկատմամբ չլուծված հավասարումներ:
 Բարձր կարգի դիֆ. Հավասարումներ,կարգը իջեցնելու մեթոդներ:
 Բարձր կարգի գծային դիֆ.հավասարումներ:
 Համասեռ գծային հավասարման համար ֆունդամենտալ լուծումների գոյությունը,
ընդհանուր լուծումը:
 Հաստատուն գործակիցներով գծային համասեռ հավասարման համար ֆունդամենտալ
լուծումների կառուցման մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.П.И.Лизоркин.Курс дифференциалных и интегальных уравнений, Москва, Наука, 1981.
2.Ա.Գ.Ղալումյան,Ա.Վ. Ցուցուլյան, Ա. Ա. Սարգսյան. Սովորական դիֆերենցիալ և ինտեգրալ
հավասարումներ, Երևան, 2011.
3.А. Н. Тихонов, А.Б.Васильева, А.Г. Свешников. Дифференциальные уравнения, Москва, Наука,
2005.

1. 0409/Բ05
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
5. դաս. 3 ժամ, գործն. 2 ժամ
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3. 5 ECTS
կրեդիտ

5.
III -րդ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 վեկտորների, առաջին և երկրորդ կարգի կորերի և մակերևույթների, մատրիցների և
որոշիչների գաղափարների վերաբերյալ,
 գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման ճշգրիտ և մոտավոր մեթոդների
մասին,
 գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններին, գծային օպերատորների
տեսության վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



թվարկել վերլուծական երկրաչափության հիմնական բաժիններից` վեկտորական
հանրահաշիվ, հանրահաշվական գծեր, կորեր և մակերևույթներ,
սահմանել գծային հանրահաշվի տեսության հիմունքներից` մատրիցներ և որոշիչներ,
գծային հանրահաշվական հավասարումներ, գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված
տարածություններ:

Ունակ կլինի.
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)




լուծել խնդիրներ վերլուծական երկրաչափության տարբեր բաժիններից,
լուծել գծային հանրահաշվական հավասարումներ` կիրառելով լուծման ինչպես ճշգրիտ,
այնպես էլ մոտավոր մեթոդներ,
տարանջատել գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածությունների, գծային
օպերատորների ապարատի առանձնահատկություններն ու նրբությունները,

 (ընդհանրական կարողություններ)
 ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի վերլուծության,
խնդիրների լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների, փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանաել
ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման
հիմնախնդիրները,
ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարներ
2. գործնական և ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում և քննարկում
11.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Վեկտորների և դրանց կիրառությունները, հանրահաշվական կորեր և մակերևույթներ,
երկրորդ կարգի կորերի և մակերևույթներ:
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Մատրիցներ, մատրիցի որոշիչ:
Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգեր, դրանց լուծման ճշգրիտ և
մոտավոր մեթոդներ:
 Գծային, էվկլիդեսյան, նորմավորված տարածություններ:
 Գծային օպերատորներ:
 Սեփական արժեք, սեփական վեկտոր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Аналитическая геометрия, Москва, 2006.
2. Д.В. Беклемишев. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры, Москва, 1987.
3. Գայանե Ղազարյան.Վերլուծական երկրաչափություն, Երևան, 2010:
4. Д.В. Клетеник. Сборник задач по аналитической геометрии,Москва, 1980.
5. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Линейная алгебра, Москва, 2002.

1. 0406/Բ04

2. Միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկայի
ներածություն
4. 3 ժամ ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 , գործն. -1

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. III աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական հիմնախնդիրների մասին
(ջերմաանջատում, ջերմափոխանակություն):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնել միջուկային ռեակտորի կառուցվածքը և ջերմափոխանակության
հիմնախնդիրները:
Բացատրել միջուկային ռեակտորների աշխատանքով պայմանավորված
ջերմադինամիկական պրոցեսներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվարկներ կատարել միջուկային ռեակտորներում ջերմանջատման և
ջերմափոխանակության վերաբերյալ:
Հաշվարկներ կատարել ջերմակիրների հոսքերի և տեղափոխման վերաբերյալ:

2.
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել ջերմահիդրավլիկական հաշվարկի խնդիրների Հիմնական գործոնների
(ակտիվ գոտու չափեր, ջերմատարի ծավալ և արագություն , ջերմային տեսակարար
հոսք) ընտրությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական
պրոցեսների հաշվարկներ, միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
կատարել հետազոտություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունքներ
3. խորհրդատվություն
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4.
5.

հանձնարարված գրականության ընթերցում,
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ատոմային էլեկտրակայանների կառուցվածքը:
 Միջուկային ռեակտորի կառուցվածքը և ջերմափոխանակության հիմնախնդիրները: ՝
 Ջերմության անջատումը և բաշխումը ռեակտորի ակտիվ գոտում:՝
 Ջերմային գրադիենտը ակտիվ գոտու կենտրոնից դեպի եզրեր անցման դեպքում:
 Ջերմահիդրավլիկական հաշվարկի խնդիրները:
 Հիմնական գործոնների (ակտիվ գոտու չափեր, ջերմատարի ծավալ և արագություն ,
ջերմային տեսակարար հոսք) ընտրությունը:
 Ջերմափոխանակությունը և ջերմատարների դինա միկան ատոմակայանների առաջին և
երկրորդ կոնտուրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Е. С. Глушков, Б. В. Д емин, Н Н Пономаров- Степной и др , Тепловыделение в
ядерном реакторе, Мօсква, Энергоатомиздат, 1985
2. Г Кесслер , Ядерная энергетика , Мдсква, Энергоатомиздат, 1986
3. В. И. Плютинский, В. И. Погорелов, Автоматическое управление и защита

теплоэнергетическиx установок АЭС, Мօсква, Энергоатомиздат , 1983
4.

Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
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2. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 4 ECTS
կրեդիտ

5. դաս. 2ժամ, գործնական 2ժամ

6. IV-րդ գարնանային կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների հիմնական տեսության մասին, այդ
թվում
 ինտեգրալ հաշվի,
 կոնֆորմ արտապատկերումների,
 մնացքների տեսության և դրանց կիրառությունների:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



գիտակցել կոմպլեքս անալիզի հիմունքները,
գիտակցել կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության հիմունքները:

Ունակ կլինի.
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)


Օգտագործել անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմունքները, կոմպլեքս ինտեգրալ
հաշվի հիմնական թեորեմները,
Կիրառել կոմպլեքս շարքերի տեսության հիմնական թեորեմները,


 (ընդհանրական կարողություններ)
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասախոսություններ և սեմինարներ
2. գործնական և ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում և քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման՝ 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
12.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկցիաներ:
 Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականություններ, շարքեր,
անընդհատություն, դիֆերենցելիություն, Կոշի-Ռիմանի պայմաններ:
 Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկերումներ, սիմետրիա,
ինվերսիա և կիրառություններ:
 Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ: Կոշու ինտեգրալային թեորեմը և
բանաձևը:
 Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացումը աստիճանային և
Լորանի շարքեր:
 Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների եզակի կետերը, մոդուլի մաքսիմումի
սկզբունքը:

Մնացքների տեսությունը և դրանց կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պրիվալով, Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության ներածություն, Երևան,
1969.
2.
Лаврентьев, Шабат.Методы теории функций комплексного переменного, Москва,1973
3.
Маркушевич. Краткий курс теории аналитических функций, Москва,1967.
4.
Волковыский и др. Сборник задач по теории функций комплексного
переменного,Москва,1975.
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2. Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա

3. 8 ECTS
կրեդիտ

4. 7 ժամ/շաբ.
5. դաս. 3, գործ.-2, լաբ.-2
6. IV-րդ կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `


օպտիկական երևույթների հետ կապված՝ հիմնարար փորձերի և պատկերացումների
զարգացման մասին,
 լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությանն ու փորձարարական հիմունքնարի, լույսի
քվանտային բնույթի և փորձերի վերաբերյալ, որոնք հիմնաքվորում են դրանք,
 փորձարարական օպտիկայի հնարավորությունների և արդի տեխնոլոգիաներում դրանց
կիրառության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելու օպտիկական երևույթներն ու դրանց հետ կապված հիմնարար փորձերը
մարդկային մտածողության փոփոխության տեսանկյունից,
2. լուսաբանելու լույսի ինտերֆերենցի, դիֆրակտի ու դիսպերսի հետ կապված դասական
երևութները,
3. մեկնաբանելու լույսի քվանտային բնույթի հետ կապված դասական երևույթներն ու
փորձերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու լույսի էլեկտրամագնիսական տեսությունը,
2. կիրառելու լույսի քվանտային տեսությունը,
3. վերլուծելու օպտիկական երևույթները և եզրակացություններ անելու

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. քննարկելու օպտիկական երևույթների հետ կապված խնդիրները,
2. մեկնաբանելու օպտիկայի վերջին նվաճումները աշխատանքային գործունեության
ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Պարզաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ
3. լաբորատոր պարապմունքներ
4. խորհրդատվություն
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
6. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Համառոտ պատմական ակնարկ` օպտիկայի զարգացման հիմնական փուլերը: Լույսի
տարածման վերջավոր արագությունը` ՀՀՏ փորձարարական հիմունքները:
 Լույսի ֆիզիկական բնույթը` լույսը որպես էլեկտրամագնիսական ալիք, լույսի
բևեռացումը: Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ:
 Լույսի ֆիզիկական բնույթը` լույսի քվանտ, Պլանկի հաստատուն: Լույսի կլանումը և
ճառագայթումը ատոմների կողմից:
 Լույսի ինտերֆերենցիան: Լույսի դիֆրակտը: Լույսը միջավայրում, լույսի դիսպերսիան:
 Մեծ ինտենսիվություններ, ոչ գծային օպտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Е. И. Бутиков. Оптика, М. Высшая школа, 2003.
А. М. Саржевский. Оптика. Полный курс, 2018.
С. К. Стафеев, К. К. Боярский, Г. Л. Башнина. Основы оптики. Питер, М. 2006.
Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том IV. Оптика, 2006.
Г. С. Ландсберг. Оптика. Учебное пособие, 2017.
Ë.Â. Òàðàñîâ. Ââåäåíèå â êâàíòîâóþ îïòèêó. Ì. Âûñøàÿ øêîëà, 2014.

1. 0402/Բ01

2. Դասական մեխանիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն 3 ժամ, գործնական 3 ժամ
6. IV-րդ գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 տեսական ֆիզիկայի առաջին դասընթացը՝ <<Դասական մեխանիկա>> առարկայի
հիմնական գաղափարների վերաբերյալ
 երեք հիմնական մոտեցումների՝ Լագրանժի, Համիլտոնի և Համիլտոն-Յակոբիի մասին,
որոնք օգտագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. անվանել տեսական մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները արդի խնդիրներ լուծելու
համար
2. նկարագրել ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի օրինարափությունները
3. ներկայացնել դասական մեխանիկայի ստանդարտ խնդիրները և կարողանալ մոդելավորել
թվային մոդելներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել դասական մեխանիկայի սկզբունքները տեսական ֆիզիկայի այլ բաժիններում
2. խորացնել գիտելիքները դասական մեխանիկային վերաբերվող բարդ դինամիկ
համակարգեր նկարագրելու համար
3. կառուցել փուլային հետագծեր

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել դասական մեխանիկայի օրինաչափությունները գիտության և տեխնիկայի տարբեր
բնագավառներում
2. կիրառել մեխանիկայի վարիացիոն սկզբունքները տեսական ֆիզիկայի այլ բաժիններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Պարզաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ, սեմինարներ
2. առաջարկների կատարում և քննարկում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Վեկտորական և թենզորական անալիզի տարրերը:
 Փոքրագույն գործողության սկզբունք.
 Լագրանժի հավասարումներ:
 Շարժման ինտեգրալներ:
 Շարժման հավասարումների ինտեգրում:
 Համիլտոնյան ֆորմալիզմը:
 Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում:
 Բախումներ:
 Տատանումներ:
 Պինդ մարմնի շարժումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т. 1 Механика, 2004.
2. Голдстейн Г., Классическая механика, М. Наука, 1975.
3. Папоян В.В., Классическая мешаника, УНЦ ОИЯИ, Дубна, 2002.
4. Коткин Г.Л., Сербо В.Г., Сборник по классической механике, М.Наука, 1970

1. 0406/Բ05

2. Ատոմային էլեկտրակայաններ և տեխնոլոգիաներ

4. 2 ժամ ժամ/շաբ.

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2

6. IV գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ `
 ներկայումս շահագործվող էներգիական ռեակտորների կառուցվածքի և
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնել միջուկային ռեակտորների կառավարման , պաշտպանիչ համակար գերի,
միջուկային վառելիքի ֆիզիկա- քիմիական հատկությունների:
Բացատրել միջուկային ռեակտորների շահագործ ման ընթացքում դրանց
ջերմաֆիզիկական բնութագրերի վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

Հաշվարկել ռեակտորի ջերմային և էլեկտրական հզորությունները տարբեր
փոփոխական ռեժիմներում:
վերլուծել և գնահատել ԱԷԿ- ների շահագործման ընթացքում կարևոր տեխնոլոգիական
համակարգերում ընթացող պրոցեսները:

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

Քննարկել միջուկային ռեակտորների տեսակները ու կառուցվածքները, կառավարման
պաշտպանիչ համակարգերը և տեխնոլոգիաները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային
աշխատանքային ռեժիմները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
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գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ7. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. խորհրդատվություն
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ակնարկային տեղեկատվություն ԱԷԿ-ների տեսակների ու կառուցվածքի, ռեակտորի
կառուցվածքի և բնութագրերի մասին:
 Միջուկային էներգիական ռեակտորների կառավարման պաշտպանիչ համակարգերի և
տեխնոլոգիաների նկարագրություն:
 Ռեակտորներում օգտագործվող միջուկային վառելիքի ֆիզիկա- քիմիական հատկու
թյունների ուսումնասիրություն:
 Ռեակտորի պաշտպանիչ և համակարգող նյութերի հատկությունների ուսումնասիրություն:
 Տարբեր միջուկային ռեակտորների ջերմաքիմիա կան ռեժիմների և համակարգերի ուսումնասիրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Պ. Սահակյան., Վ Գ Պետրոսյան, ВВЭР-440 ռեակտորների շահագործման և
կառավարման հիմունքներ, Երևան, ՀՊՃՀ, 2006.
2. Т. Х. Маргулова., Атомные электрические станции. Учебник для вузов, Москва,
Высшая
школа , 1985.
3. Ф. Я. Овчинников и др. Эксплуатация реакторных установок Нововоронежской АЭС.
Москва, Атомиздат, 1972.
4. В. Е. Дорощук., Ядерные реакторы на электростанциях, Москва, Атомиздат, 1977.
5. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0406 /Բ06

2. Թվային և տվյալների մշակման մաթեմատիկական
3. 4 ECTS
մեթոդները միջուկային ֆիզիկայում
կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբորատոր-2
6.I V կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միջուկային ֆիզիկայում և ատոմային էներգետիկայում տվյալների մշակման
իճակագրական մեթոդների և թվային մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել միջուկային ֆիզիկայում և ատոմային էներգետիկայում տվյալների
մշակման վիճակա րական մեթոդները:
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2. նկարագրել այն խնդիրները, որոնց լուծման համար պահանջվում է թվային
մեթոդների կիրառում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել տվյալների մշակման վիճակագրական մեթոդների կիրառման կարևորությունը
պատահական մեծությունների համախմբի մշակման գործում:
բացահայտել թվային մեթոդների էությունը:

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

մեկնաբանել FORTRAN , RUTH, C++ ծրագրավորման լեզուների օգտագործմամբ
տվյալների մշակման և ատոմային էներգետիկայի որոշակի խնդիրների լուծումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի
աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները:
Ա7. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Բ4. Օտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների
և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս :
Գ1. վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
լաբորատոր պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Պատահական պրոցեսներ և պատահական մեծություններ:
 Փորձարարական տվյալ ների համախումբ:
 Հատուկ բաշխումներ (Գաուսյան ,2 ,Պուասսոնի):
 Հավաստիության սահմաններ:
 Ա ռավելագույն ճշմարտանմանության մեթոդ:
 Չափումների սխալներ, սխալների տեղափոխում:
 Նվազագույն քառակուսիների մեթոդ :
 Ապրոքսիմացիա պոլինոմներով: Հիպոթեզների ստուգում:
 Թվային մեթոդներ:
 JEANT , RUTH, C++ ծրագրա վորման լեզուներ: Դրանց կիրառությունների
առանձնահատկությունները:
 Խնդիրների լուծման համար ծրագրավորման օպտիմալ լեզվի ընտրությունը:
 Խնդիրների լուծում ծրագրավորման JEANT լեզվի օգտագործմամբ:
 Խնդիրների լուծում ծրագրավորման RUTH- ի օգտագործ մամբ:
 Խնդիրների լուծում ծրագրավորման C++ լեզվի կիրառմամբ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Д . Худсон , Статистика для физиков, Москва, Мир, 1967.
2.
John G. Collier, Convective Boiling and Condensation, Oxford Engineering Science series,
Oxford 1996.
3. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, Data Structures and Algorithm, Addison –Vesley USA 1997
4. B. Stroustrup, The C++ Programming Languag, Oxford 1991
5. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով

1. 0405/Բ08
4. 3 ժամ/շաբ.
6.

2. Պինդմարմնային կառուցվածքների էլեկտրաֆիզիկական
հատկությունների ճառագայթային փոփոխություններ
5. դաս.-2, սեմինար-1

IV կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

7. 2 ընթացիկ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 պինդ մարմնի հատկությունների վրա ներթափանցող ճառագայթման ազդեցության
վերաբերյալ:
 ճառագայթային գոտում գործող սարքերի խափանումների հնարավոր պատճառների
որոշման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել ճառագայթային արատների առաջացման պրոցեսների
առանձնահատկությունները,
2. Ընտրել պինդ մարմիններում ճառագայթային արատների առաջացման շեմային
էներգիաները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվարկել ճառագայթման ազդեցությունը կայունարարների (ստաբիլիտրոն)
պարամետրերի վրա
2. Կիրառել ստացված գիտելիքները չափումներ կատարելիս:

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

Որոշել տրանզիստորների ճառագայթային կայունության հիմնական չափանիշները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ1. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
Սեմինար պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
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Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Պինդ մարմիններում Ճառագայթային արատների առաջացման եւ դրանց բնույթի
տեսական պատկերացումը:
 Պինդ մարմիններում ճառագայթային արատների փորձարարական հետազոտություններ:
 Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի տարրային բազայի խափանման մեխանիզմները:
 Ճառագայթային ազդեցությունը ուղղիչ դիոդների վրա:
 Ճառագայթային ազդեցությունը տրանզիստորների վրա: Ճառագայթային ազդեցությունը
արեգակնային մարտկոցների վրա:
 Ճառագայթումը որպես կիսահաղորդչային ցանկալի արատակազմավորման միջոց:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Radiation Effects in Solids: Editors: Sickafus, Kurt E., Kotomin, Eugene A., Uberuaga, Blas P.
(Eds.), Springer, 2007.
2. Ionizing Radiation Effects in Mos Oxides (International Series on Advances in Solid State Electronics
and Technology), Ed. by Timothy R. Oldham, World Scientific Pub Co Inc (2000).
3. В.С. Вавилов, Н.А. Ухин, Радиационные эффекты в полупроводниках и полупроводниковых
приборах, Москва : Атомиздат, 1969., 311 с.
4. Физические процессы в облученных полупроводниках, под. ред. Л.С. Смирнов, Москва :
Наука, 1977., 256 с.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ

3. 5 ECTS
կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն 2 ժամ, գործնական 2 ժամ
6. V-րդ աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 Ֆիզիկայում հանդիպող խնդիրները մաթ. մոդելավորման և արդյունքում ստացվող գծային
2-րդ կարգի մասնակի ածանցյալներով հավասարումների վերաբերյալ
 եզրային խնդիրները (ամբողջ տարածության, կիսատարածության և վերջավոր
տարածության դեպքերում) լուծելու համար գոյություն ունեցող տեսությունների մասին
 կարողություն օգտագործել այդ տեսությունները կիրառություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդները,
լուսաբանել մաթեմատիկական ֆունկցիաների տեսության հիմունքները:

Ունակ կլինի.
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)



Օգտագործել մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդները,
Վերլուծել մաթեմատիկական ֆունկցիաների տեսության հիմունքներից:

Ունակ կլինի.
 (ընդհանրական կարողություններ)
մեկնաբանել ֆիզիկայում հանդիպող օգտակար խնդիրները: :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Պարզաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
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մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստել թեմատիկ զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ, սեմինարներ
2. առաջարկների կատարում և քննարկում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր:
Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մասնակի ածանցյալներով հավասարումների բերվող ֆիզիկայի խնդիրներ:
 Առաջին կարգի մասնակի ածանցյալներով հավասարումներ:
 Բնութագրիչների մեթոդը երկրորդ կարգի քվազիգծային հավասարումների համար:
 Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական,պարաբոլական և էլիպտական տեսակի
հավասարումներ:
 Անվերջ, կիսանվերջ և վերջավոր տարածությունների համար եզրային խնդիրներ (Կոշիի,
խառը, Դիրիխլե-Նեյմանի խնդիրները):
 Փոփոխականների անջատման Ֆուրիեի մեթոդ:
 Կոշիի և եզրային խնդիրների լուծման գոյության և միակության թեորեմներ:
 Շիտակ (կոռեկտ) և ոչ շիտակ դրվածքով խնդիրներ:
 Խնդիրների լուծումների ֆիզիկական մեկնաբանումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Ղ. Աֆյան. Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Երևան, 2007:
2. Robert C, Mc Owen. Partial defferential equations: methods and applications, New Jersey, 2003.
3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики,Москва, Наука, 1970.
4. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической
физизки, Москва, Высшая школа, 1970.
5. Арсенин В.Я. Методи математической физики и специальные функции, Москва, Наука, 1974.
Бицадзе А.В. Уравнения математической физики, Москва, Наука, 1976.
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2. Ատոմի ֆիզիկա

3. 5
ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, գործնական-1, լաբորատոր-2
6. V աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություններ
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
միկրոաշխարհում դասական ֆիզիկայի օրենքների անկիրառելիության, ատոմային պրոցեսների
ընդհանուր օրինաչափությունների, հիմնարար փորձարարական հետազոտությունների և դրանց
մեկնաբանումի մասին, որոնց հիմքի վրա ստեղծվեց և զարգացավ քվանտային ֆիզիկան:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել տարրերի պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները և
տարրերի հիմնական հատկությունները,
2. նկարագրել ատոմային սպեկտրների առաջացման մեխանիզմները,
3. բացատրել ատոմային սպեկտրների (օպտիկական և ռենտգենյան) հիմնական օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը
ներկայացնող հիմնարար հետազոտությունները,
2. մեկնաբանել ատոմային սպեկտրների կառուցվածքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. համակարգել գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված արդյունքները
և փաստերը, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
1. դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանքներ,
3. լաբորատոր աշխատանքներ,
4. խորհրդատվություն,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
5. խնդիրների լուծում,
6. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
7. մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3,4 միավոր համամասնությամբ: Գնահատման
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ատոմի ֆիզիկայի ակունքները. դասական ֆիզիկայի դժվարությունները: Ատոմային վիճակների
ընդհատությունը (Ռելեյ-Ջինսի բանաձև, Պլանկի բանաձև, Այնշտայնի գործակիցներ)
2. Ֆրանկի և Հերցի փորձերը: Ատոմային սպեկտրներ:
3. Ատոմի միջուկային մոդելը. Ռեզերֆորդի փորձերը և -մասնիկների ցրման տեսությունը:
Ջրածնի և ջրածնանման ատոմների տեսությունը (Բոր, Զոմերֆելդ)
4. Շտեռնի և Գեռլախի փորձերը: Ատոմի մագնիսական մոմենտը: Էլեկտրոնի սպինը: Ատոմի
վեկտորական մոդելը: Մենդելեևի տարրերի պարբերական համակարգը:
5. Զեեմանի երևույթը (պարզ և բարդ), Պաշեն-Բակի երևույթը:
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6. Ռենտգենյան ճառագայթում: Ռենտգենյան սպեկտրներ: Մոզլիի օրենքը: Քոմպտոնի երևույթը:
7. Դը Բրոյլի վարկածը: Դևիսոնի և Ջերմերի փորձերը: Դը Բրոյլի ալիքների վիճակագրական
մեկնաբանումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Д.В. Сивухин, Общий курс физики. Атомная и ядерная физика, М., Наука, 1986.
2.
Э.В. Шпольский, Атомная физика. Введение в атомную физику, т. I, Лань, Санкт-Петербург,
2010.
3.
А.Н. Матвеев, Атомная физика. М. Высшая школа, 1989.
4.
C.J. Foot, Atomic Physics, Oxford University Press, 2005.
5.
C.E. Burkhardt, J.J. Leventhal, Topics in Atomic Physics, Springer-Verlag New York, 2006.

1. 0402/Բ02

2. Դասական էլեկտրադինամիկա

3. 5 ECTS
կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դաս. 3 ժամ, գործ. 2 ժամ
6. V աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 էլեկտրադինամիկայի և մագնիտոստատիկայի հարցերի, քվազիստացիոնար
էլեկտրամագնիսական դաշտերի վերաբերյալ
 դիպոլային, քվադրուպոլային, մագնիսական դիպոլային ճառագայթումների մասին
 նյութի էլեկտրական և մագնիսական հատկությունների վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել էլեկտրադինամիկայի հիմնական դրույթները
2. բացատրել էլեկտրադինամիկայի ստանդարտ խնդիրները
3. հետագայում ընտրել քվանտային էլեկտրադինամիկան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել տարաբնույթ տեսական խնդիրները ֆիզիկայի այլ բաժիններում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ստեղծագործաբար մեկնաբանել ձեռք բերած գիտելիքները
2. ինքնուրույն լուծել տրված առաջարկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասախոսություններ, սեմինարներ
2. ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների օգտագործում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
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2-րդ ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր, քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3,4 միավոր համամասնությամբ:
Գնահատման քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը:
 Մաքսվելի հավասարումների համակարգը:
 Էլեկտրամագնիսական դաշտը նկարագրող 4-չափանի մեծություններ: Փոքրագույն
գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում:
 Մասնիկների շարժումը էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում:
 Հաստատուն էլեկտրական և մ,ագնիսական դաշտերը վակուումում:
 Էլեկտրամագնիսական ալիքներ:
 Կամայական օրենքով շարժվող լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը:
 Մակրոսկոպիկ էլեկտրադինամիկայի հավասարումները:
 Ժամանակային և տարածական դիսպերսիա:
 Դիսպերսիոն առնչություններ:
 Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում:
 Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտեր:
 Սկին էֆեկտ:
 Գծային շղթաներ:
 Չերենկովյան ճառագայթում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.2, Теория поля, М., Наука.
2. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н., Классическая элект8одинамика, М., Наука,
1985.
3. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике, М., Наука, 1977.

1. 0410/Բ04

2. Աստղագիտություն

3. 4 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 30/0/30
6. V աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 տիեզերքի` երկնային մարմինների և նրանց համակարգի առաջացման, կառուցվածքի,
շարժման և զարգացման մասին:
 ինքնուրույն հետազոտություն կատարելու համար պահանջվող կարողությունների,
ինչպես նաև գործնական նախագծեր կատարելու օգնությամբ խնդիրներ լուծելու
մեթոդների վերաբերյալ:
 ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը և պրակտիկ փորձի վրա հիմնված
ուսումնառություն կատարելու համար:
9 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. Լուսաբանելու երկնոլորտում երկնային մարմինների(Արեգակի, արեգակնային
համակարգի մոլորակների և նրանց արբանյակների, աստղերի, գալակտիկաների) բնույթը
և շարժումների օրինաչափությունները
5. Ներկայացնելու աստղագիտության մասնագիտացման հիմնարար գիտելիք:
6. Դասակարգելու աստղագիտության փորձարարական և կիրառական մեթոդները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Տարանջատելու երկնքի վրա համաստեղությունները և նրանցում դիտվող պայծառ աստղերը,
2. Հաշվարկելու տվյալ օբյեկտի լավագույն դիտման ժամանակահատվածը
3. Մասնակցելու դիտողական աշխատանքների:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու ունեցած գիտելիքները:,
2. Վերլուծելու առկա խնդիրները հանձնարարականում և կատարելու առաջարկություններ
դրանց քննարկման կամ լուծման վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների, փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանաել
ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Պարզաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
I ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման հիման վրա,
5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում են 5 հարց, յուրաքանչյուրը 1
միավոր, քայլը 0.5 է:
II ընթացիկ քննություն. Անց է կացվում ուսանողի բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում են 5 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտությունից, կոորդինատական
համակարգեր, նրանց ձևափոխությունները, մոլորակների տեսանելի և իրական
շարժումները, Կեպլերի օրենքները:
 Երկրի,Արեգակի և լուսնի շարժումները, Երկրի առանցքի պրեցեսիոն և նուտացիոն
շարժումները, արեգակի և լուսնի խավարումները:
 Աստղաֆիզիկայի հիմունքները, ջերմաստիճանների որոշման մեթոդները, սպեկտրալ
գծերի դոպլերյան շեղումները, երկնային մարմինների քիմիական կառուցվածքը:
 Դիտակներ, ֆոտոէլեկտրական ընդունիչներ, սպեկտրալ սարքեր, ռադիոդիտակներ,
արտամթնոլորտային դիտակներ, գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր
 ճառագայթների ընդունիչ սարքեր:
 Տեղեկություններ մեր գալակտիկայի մասին՝ հարթ, միջանկյալ և սֆերիկական
ենթահամակարգեր:
 Գալակտիկաներ, նրանցով կազմված զույգեր, խմբեր և գերկույտեր:
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 Մետագալակտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии, Москва, 2014.
2.
Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астрономии, Москва, 2004
3.
Р.И. Бакулин,Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс овщей астрономии, Москва, 1985.
4.
Բ.Ե. Թումանյան, Լ.Վ. Միրզոյան. Ընդհանուր աստղագիտություն, Երևան, 1978.
5.
Б.А. Воронцов-Вельяминов. Сборник задач и упражнений по астрономии. Москва, 1985.
6.
Ս.Ներսիսյան Աստղագիտական խնդիրների և վարժությունների ժողովածու Երևան 2016

1. 0406 /Բ07

2. Լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչներ և փնջերի
3. 4 ECTS
ֆիզիկա
կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6.V աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 արագացուցիչների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքների մասին,
 մասնիկների փնջերի ճառագայթման հոսքերի ձևավորման մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հիմնարար և կիրառական այն հիմնախնդիրները, որոնցում պահանջվում է
արագացուցիչների կամ մասնիկների փնջերի օգտագործում,
2. նկարագրել բարձր էներգիա ներով մասնիկների փնջերը, սինքրոտրոնային
ճառագայթումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել արագացուցիչների աշխատանքի, փնջերի ստացման ու ձևավորման
ֆիզիկական
հիմունքները

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

նախագծել և կատարել արա գացված մասնիկների փնջերի օգտագործման վրա հիմնված
պարզ փորձեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաելու ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա5. Նկարագրել ժամանակակից արագացուցիչների աշխատանքային ռեժիմները:
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
լաբորատոր պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
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2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Բարձր էներգիաներով մասնիկների դերը և անհրաժեշտությունը հիմնարար հետազո
տություններում:
 Արագացուցիչների տիպերը :
 էլեկտրոնների և լիցքավորված ծանր մասնիկների արագացման
առանձնահատկությունները:
 Փնջերի դինամիկան արագա ցուցիչներում:
 Փնջերի ձևավորման ու ղեկավարման տեխնիկան , ժամանակակից արագացուցիչներ:
 Արագացուցիչների և մասնիկների փնջերի կիրառությունները ատո մային
էներգետիկայում:
 Փնջերի այլ կիրառություններ:
 Փնջերի ֆիզիկա:
 Փնջերի էներգիական սպեկտրը:
 Սինքրոտրոնային ճառագայ թում:
 Սինքրոտրոնային ճառառայթումը կիրառական հետազոտություններում :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Н. Лебедев, А. В. Шальнов. Физика и теxника ускорителей, Москва, 1981
2. А . А. Коломенский , А.Н. Лебедев, Тееория циклическиx ускорителей, Москва, 1962
3. Г . Брук , Ц иклическиЕ ускорители заряженныx частиц , Москва, 1970
4. Е . Г. Комар, Основы ускорительн0й теxники, Москва, 1995
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0105/Բ01

2. Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրություն

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 1 ժամ, գործ. - 1 ժամ
6. V կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 հավանականության գաղափարի ու նրա կիրառությունների, ինչպես նաև մաթեմատիկական
վիճակագրության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները, մաթեմատիկական
վիճակագրության տարրերը,
կհասկանա հավանականության գաղափարի և մաթեմատիկական վիճակագրության դերը
գիտության տարբեր ոլորտներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրները ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել հավանականության
տեսության մեթոդները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման
հիմնախնդիրները,
ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական
պրոցեսների հաշվարկներ, միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
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կատարել հետազոտություններ:
Գ3. Հայթայթել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսը լսարանում կարդում է դասախոսություն, վարում է գործնական
պարապմունք, անց է կացնում քննարկում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման՝ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատահական մեծություններ: 2. Հավանականության գաղափարը: 3.
սպասում և դիսպերսիա: 4. Բաշխման օրենքները:

Մաթեմատիկական

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров, И. Р. Высоцкий, И. В. Ященко. Теория вероятностей и статистика.
М. МЦНМО, 2008, 256стр.
2. Д. Худсон. Статистика для физиков. М. Мир, 1970.
1. 0406/Բ08

2. Ֆիզիկաքիմիական պրոցեսները միջուկային
ռեակտորներում
4. շաբաթական 2 ժամ ժամ/շաբ.
5. դաս.-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. V աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միջուկային ռեակտորներում ընթացող ֆիզիկա- քիմիական պրոցեսների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Թվարկել միջուկային էներգիական ռեակտորներում օգտագործվող կոնստրուկցիոն
նյութերը:
Բացատրել կոնստրուկցիոն նյութերում և ջերմատարում ճառագայթահարման պատճառով
առաջացած այն պրոցեսները, որոնք շահագործման ժամանակ ընթանում են այդ
համակարգերում:

2.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Հաշվարկել և գնահատել շահագործման ժամանակ միջուկային ռեակտորներում ընթացող
մետաղ- ջերմատար – ճառագայթում փոխկապակցված պրոցեսները:

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

Քննարկել միջուկային էներգիական կայանքների անվտանգ շահագործմանը և
կառուցվածքներում ճառագայթահարման պատճառով առաջացոհ փոփոխություններին
վերաբերվող հարցեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային
աշխատանքային ռեժիմները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ7. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1.
դասախոսություն,
2.
խորհրդատվություն
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Միջուկային ռեակտորների ջերմատարերի նկատմամբ ընդհանուր պահանջները:
 Միջուկային ռեակտորների կառուցվածքային նյութերի ստրուկտուրան և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները:
 Ճառագայթման ազդեցությունը մետաղների ամրության բնութագրերի վրա:
 Ջերմատարների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները և Ճառա գայթման ազդեցությունը
դրանց վրա: Ջերմատարի ռադիոլիզ:
 Ջրային միջավայրում մետաղների կոռոզիայի ընդհանուր հիմունքները:
 Ճառագայթման ազդեցության մեխանիզմները կոռոզիոն պրոցեսների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. В Герасимов, А. С. Монахов , Материалы ядерной техники, Учебник для вузов,
Москва, Энергоиздат, 1982,
2. Х. М. Бескоровайный , Ю.С. Беломытцев, М. Д. Абрамович и др, Конструкционные
материалы ядерных реакторов , Москва, Атомиздат, 1972, 1977.
3. В. В Герасимов, Корозия реакторных материалов. Атомиздат, 1980.
4. А. В. Белобженский , Радиационная корозия , Москва, , Наука, 1967.
5. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0406/Բ09
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Մասնիկների և ճառագայթների գրանցման ֆիզիկական
հիմունքները
5. դաս.-2

3. 2 ECTS
կրեդիտ

6. V գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 լիցքավորված և չեզոք մասնիկների միջավայրի հետ փոխազդեցության առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
 մասնիկների փոխազդեցությունները գրանցման ազդանշանների վերածելու վերաբերյալ
 մասնիկների գրանցիչների տեսակների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Բացատրել ուղղակի և անուղղակի իոնացնող ճառագայթների փոխազդեցությունների
բնույթը միջավայրի հետ
2. Ընտրել որոշակի ճառագայթման գրանցման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Հաշվարկել միջավայրում շարժվող լիցքավորված մասնիկների կրած էներգիայի տեսակարար
կորուստնորը
4. Կիրառել ստացված գիտելիքները չափումներ կատարելիս:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.
Որոշել թե ինչ սարքավորում է անհրաժեշտ տվյալ չափումների համար:
6.
Համադրել տեսական հաշվարկված և փորձի միջոցով ստացված արժեքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների, փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանաել
ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա7.Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները:
Բ1. Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
սեմինար պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ՝ իոնացում,
արգելակային, չերենկովյան, անցումային ճառագայթում:
 Մասնիկների փոխազդեցությունների օգտագործումը գրանցման ազդանշաններ
ձևավորման նպատակով:
 Գամմա քվանտների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ՝ ֆոտոէֆեկտ, կոմտոնյան
էֆեկտ, զույգերի առաջացում:
 Գամմա քվանտների գրանցիչներ, դրանց տեսակները և աշխատանքի
առանձնահատկությունները:
 Նեյտրոնների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ:
 Նեյտրոնների գրանցման սկզբունքը:
 Մասնիկների էներգետիկ սպեկտրների ստացման սկզբունքը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Կ. Գրուպեն: Մասնիների դետեկտորներ, Երևան 2002:
2. Е. А. Мурзина, Взаимодействие излучения высокой энегии с вешеством. Москва-2007.
3. К. Н. Мухин, Экспериментальная ядерная физика (в двух томах), Москва Энергоатомиздат,
2009
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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1. 0406/Բ01
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկներ ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-3, գործ.-1, լաբ.-2

6. VI գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 ատոմի միջուկի կառուցվածքի, նրա հատկությունների և նրանում ինքնաբերաբար
կատարվող պրոցեսների մասին: Միջուկային փոխազդեցությունների և նրանց բնույթի
մասին:
 ատոմի միջուկը նկարագրող ժամանակակից մոդելների վերաբերյալ:
 տարրական մասնիկների ֆիզիկայի հիմնախնդիրներին և մոդելային պատկերացումների
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Արտահայտել ատոմի միջուկներներին բնութագրող հատկությունները և թվարկել նրանց
տեսակները:
2. Սահմանել ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Հաշվարկել անկայուն միջուկներում տեղի ունեցող պրոցեսները, ինչպես նաև միջուկմիջուկ և մասնիկ-միջուկ փոխազդեցությունները:
2.
Կիրառել միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները գիտության և
տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում:

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

Քննարկել ատոմային էլեկտրակայաններում և աստղերում տեղի ունեցող միջուկային
պրոցեսները:
2.
Գնահատել հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ1. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ
կատարելու համար:
Բ2. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը:
Գ1. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական պարապմունքներ,
3.
լաբորատոր պարապմունքներ
4.
խորհրդատվություն
5.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
6.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
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2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալիքային հատկությունների
մասին:
 Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և վիճակագրական հատկությունները:
 Հհիմնարար փոխազդեցությունները միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը:
 Միջուկների սպինը և մագնիսա կան մոմենտը:
 Միջուկների բնական ռադիոակտիվություն:
 Միջուկային ռեակցիաներ:
 Միջուկների բաժանումը:
 Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց դասակարգումը լեպտոնների և
հադրոնների:
 Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ա.Ս. Դանագուլյան, Միջուկային ֆիզիկա տարրական մասնիկներ,Երևան-2006
2. Ա.Ռ. Բալաբեկյան, Գ.Ս. Կարապետյան, Ջ.Ռ. Դռնոյան, Միջուկային ֆիզիկայի խնդիրների
և թեստերի ժողովածու, Երևան-2009
3.
К.Н.Мухин, Экспериментальная ядерная физика (в двух томах), Москва Энергоатомиздат,
2009
4. Ю.М.Широков, Н.П.Юдин, Ядерная физика, Москва «Наука», 1980
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0402/Բ03

2. Քվանտային մեխանիկա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. 3 ժամ, գործ. 3 ժամ
6. VI գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միկրոաշխարհում գործող օրինաչափումների, քվանտային մեխանիկայի հիմնական
սկզբունքների մասին
 ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի տեսական խնդիրների և նրանց
հիմնավորումների վերաբերյալ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. թվարկել քվանտային օբյեկտներին վերաբերվող ստանդարտ խնդիրները
2. ներկայացնել ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի օրինաչափությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել քվանտային մեխանիկայի հիմնական սկզբունքները
4. բացահայտել քվանտային երևույթների առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. մեկնաբանել քվանտային մեխանիկայի սկզբունքները քվանտային վիճակագրության
շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների, փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբա187

նաելու ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասախոսություններ և սեմինարներ
2. գործնական պարապմունքներ
3. ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքների քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին:
 Քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական ապարատը:
 Անորոշությունների առնչությունները:
 Սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ:
 Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը:
 Վիճակի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում:
 Միաչափ շարժման որոշ խնդիրներ:
 Շարժման քանակի մոմենտ:
 Մոտավոր մեդոդներ:
 Մասնիկի շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում:
 Ատոմներ: Ճառագայթման դաշտի ու մասնիկների փոխազդեցության կիսադասական
տեսությունը:
 Մոլեկուլներ: Բախումների տեսություն:
 Շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սահակյան Գ.Ս., Չուբարյան Է,Վ., Քվանտային մեխանիկա, Երևան, Լույս, 1972.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.3, Квантовая механика, М., Наука, 2003.
3. Флюгге З., Задачи по квантовой механике, т. I, II, Мир, 1974.
4. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И., Задачи по квантовой механике, М., Наука, 1981.
1. 0406/Բ10
4. 6 ժամ/շաբ.

2. Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, դինամիկա և
անվտանգություն
5. դաս.-2, գործ.-2ժամ, լաբ.-2 ժամ

3. 5 ECTS
կրեդիտ

6. VI գարնանային կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 Ուսանողներին տալ գիտելիքներ ռեակտորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքների
վերաբերյալ:
 Ուսանողներին տալ գիտելիքներ ռեակտորների միարագանի դիֆուզիոն և
բազմախմբային դիֆոզիոն տեսութունների, ռեակտորների մոդելների ու կառավարման
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մասին:

 Տեղեկացնել ուսանողին աշխատած միջուկային վառելիքի կազմի վերաբերյալ:
 Միջուկային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Նկարագրել միջուկային ռեակտորների աշխատանքի հիմքում ընկած նեյտրոնային
ֆիզիկակայի պրոցեսները:
Բացատրել միջուկային ռեակտորների աշխատանքի հետ կապված կինետիկան:
Լուսաբանել աշխատած վառելիքի իզոտոպային փոփոխությունները:

2.
3.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Օգտագործել ստացված գիտելիքները միջուկային վառելիքում և միջուկային
թափոններում ընթացող պրոցեսների մոդելավորուման նպատակով:

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

Մեկնաբանել միջուկային ռեակտորների աշխատանքի հետ կապված պրոցեսների
մոդելավերման անհրաժեշտությունը և սկզբունքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքը,
ստացիոնար և անցումային
աշխատանքային ռեժիմները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման
հիմնախնդիրները,
ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ4. Օտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների
և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս :
Բ7. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. խորհրդատվություն
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է
կացվում բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6 և 8 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Միջուկային ռեակցիաներ նեյտրոններ-միջուկ բախումներում: Նեյտրոնների տեղափոխման տեսության ներածություն: Ռեակտորի միարագանի դիֆուզիոն
տեսություն:
Ռեակտորի բազմախմբային դիֆուզիոն տեսություն:
 Նեյտրոնների դանդաղեցման տեսության հիմունքները: Հետերոգեն ռեակտորի տեսություն: Ռեակտորների կինետիկա:
 Միջուկային վառելիքի իզոտոպային կազմի փոփոխությունը: Ռեակտիվության հակադարձ
էֆեկտներ:
 Միջուկային վառելիքով բեռնավորում: Ռեակտորի կառավարում: Ռեակտորների կառավարման և պաշտպանական համակարգ:
 ԱԷԿ- ների անվտանգու թյուն:
 Ատոմային էներգետիկան որպես փոխկապակցված պրոցեսներ պարունակող բարդ
համակարգ: Միջուկային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման անհրաժեշ189

տությունը, մոդելավորման մեթոդները:
Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ: Վերջավոր տարբերություն ների Pn մեթոդ, բազմախմբային
մոդել, Pn մոտավորություն: Դիսկրետ օրդինատների Sn -մեթոդ:
 Միջուկային ռեակտորների ջերմահիդրավլիկական մոդելավորում , Աէկ – ների վթարային
և կայունացած վիճակների վերլուծություն: Օգտագործված միջուկային վառելիքում և
միջուկային թափոններում ընթացող պրոցեսների մոդելավորում: Թվային մեթոդների
կիրառումը մոդելավորման խնդիրների լուծման նպատակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Основы теории ядерных реакторов, под редакцией Г Г Б артолемей и др.
Москжа, Энергоатомиздат, 1989
2. С.М. Фейнберг, С.Б. Шихов, В.Б. Троянский, Теория ядерных реакторов, Москва,
Aтомиздат, 1978.
3. Д. Бэлл , С. Глестон. Теория ядерных реакторов, Москва, Атомиздат, 1974.
4. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, Data Structures and Algorithms” Addison - vesley 1997
5. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով:


1. 0406 /Բ11

2. Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման և
տրանսմուտացիայի հիմնախնդիրները
4. 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմինար-1
5. VII կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միջուկային թափոնների տրանսմուտացիայի ֆիզիկական հւմունքների մասին,
 միջուկային թափոնների կառավարման հիմնախնդիրների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել արագացուցիչներով ռեակտորների աշխատանքի կառավարման
սկզբունքները,
2. նկարագրել էներգիայի մեծ խտություններով փնջերի ազդեցությամբ միջուկային
ռեակցիաների իրականացման, միջուկային թափոնների տրանսմուտացիայի
ֆիզիկական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել միջուկային թափոնների կառավարման կարևորությունը,
2. լուսաբանել ենթակրիտիկական ռեժիմում արագացուցիչներով ռեակտորների
կառավարման ֆիզիկան հիմունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. նախագծել և կատարել ճառագայթման ազդեցության տակ ընթացող ռեակցիաների
էներգիական հաշվեկշռի և փոխազդեցության կտրվածքների հաշվումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ7. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար::
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
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2.
սեմինար պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ռադիոակտիվ թափոնների տեսակներ:
 Ռադիոակտիվ թափոնների առաջացման հիմնական աղբյուրները:
 Շղթայական միջուկային ռեակցիաների վրա հիմնված ռեակտորները որպես
ռադիոակտիվ թափոնների հիմնական աղբյուր:
 Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման և տրանսմուտացիայի հիմնախնդիրներն
ատոմային էներգետիկայում Միջուկային և այլընտրանքային մեթոդների կիրառման
հնարավորու թյունները:
 Արագացուցիչները միջուկային ռեակտորների ֆիզիկայում:
 Ենթակրիտիկա կան ռեժիմում արագացուցիչներով կառավարվող ռեակտորի
աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները:
 Արագացված լիցքավորված մասնիկների փնջերի օգտագործումը միջու կային թափոնների
տրանսմուտացիայի համար:
 Միջուկային ռեակցիաներ և մասնիկ ների արագացման պրոցեսներ Էներգիաների մեծ
խտություններով ճառագայթման ազդեցության տակ:
 Երևույթի կիրառությունը միջուկային թափոնների տրանսմուտա ցիայի առումով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. C.D.Bowman et al. Nuclear energy generation and waste transmutation using an
accelerator –driver intense thermal neutron sourse , NIM, A320, 336-367, 1992
2. John G. Collier, Convective boiling and condensation , Clarendon press, Օxford 1996.
3. Н.Н Давиденко., К.В. Куценко и др., Обращение с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами в атомной энергетике. Москва 2007.
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:
1. 0405/Բ02

2. Ժամանակակից նյութագիտության ֆիզիկական հիմունքները 3. 3
ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. VII կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
նյութագիտության զարգացման փուլերի և ձեռքբերումների, նոր նյութերի ստեղծման
ժամանակակից մեթոդների, ինչպես նաև տնտեսության տարբեր ճյուղերի՝ նյութագիտությանը
ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:
1. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2. լուսաբանել մետաղների, համաձուլվածքների և ոչ մետաղական նյութերի հիմնական
հատկությունները,
3. նկարագրելբյուրեղային ցանցերի և ցանցային արատների հիմնական տեսակները,
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համաձուլվածքների կառուցվածքը, ֆազային հավասարակշռության դիագրամների
հիմնական օրինաչափությունները,
4. ներկայացնել կոմպոզիտային և նանոկառուցվածքային նյութերի հատկությունները և
կիրառման բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբերակել նյութերն ըստ ֆիզիկական հատկությունների,
2. գործնականում իրականացնել ճարտարագիտական պարզագույն կառուցվածքներ՝ նյութերի
հատկությունների ճիշտ համադրությամբ,
3. վերլուծել նյութերում կառուցվածքային արատների առաջացման պատճառները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. քննարկել նյութերի միջոլորտային կիրառության հնարավորություններ:
2. համակարգել գիտահանրամատչելի տեղեկատվությունը, վերլուծել ստացված արդյունքները
եւ փաստերը,կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ6. Համեմատել փորձարարական ճանապարհով ստացված արդյունքները մոդելային
հաշվարկների հետ:
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթելու և վերլուծելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություններ, գործնական աշխատանքներ.
3. խորհրդատվություն
4. ծանոթացում հանձնարարված գրականությանը,
5.խնդիրների լուծում,
6. մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նյութագիտության ընթացիկ միտումներն ու ձեռքբերումները: 2. Նյութի կառուցվածքի և
ֆիզիկաքիմիական հատկությունների միջև կապը: 3. Մետաղներիբյուրեղային կառուցվածքը,
բյուրեղային ցանցի արատներ: 4. Հեղուկ բյուրեղներ: 5. Նյութի կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդներ: 6. Դիֆուզիայի տեսակները և առաջացման մեխանիզմները պինդ մարմիններում:
Դիֆուզիայի գործակցի վրա ազդող գործոններ: 7. Մետաղների առաջնային և երկրորդային
բյուրեղացում: 8. Մետաղների դեֆորմացիան և քայքայումը: 9. Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ
ձևափոխություններ և անիզոտրոպություն: 10. Համաձուլվածքների բաղադրիչները և ֆազերը: 11.
Zr, Be, Al, Mg հենքովհամաձուլվածքները, ինչպես նաև ուժեղ լեգիրված պողպատները որպես
ջերմաամուր, կոռոզիակայուն և թույլ նեյտրոնակլանող նյութեր: 12. Համաձուլվածքների վիճակի
դիագրամների կառուցումը, Գիբսի ֆազերի կանոնը: 13. Կիսահաղորդչային նյութեր: 14.
Օրգանական նյութեր. Պոլիմերներ և էլաստոմերներ: Դրանց կիրառությունը: 14. Կոմպոզիտային
նյութերի հիմնական բնութագրերը: Մեծ մասնիկներով կամ դիսպերս հատիկներով ամրանավորված կոմպոզիտներ: Թելքերով ամրանավորված կոմպոզիտներ: Պոլիմերային, մետաղական,
կերամիկական և ածխածնային մատրիցներով կոմպոզիտներ: 15. Նանոկառուցվածքային նյութեր.
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գրաֆեն, ֆուլերեններ, ածխածնային նանոխողովակներ, նանոլարեր, ածխածնային նանոկոներ:
Ֆուլերենները որպես ռադիոակտիվ թափոնների անվտանգ պահպանման (թաղման) պարկուճներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. William D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley & Sons, Inc.,
2007.
2. А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, А.А. Кузнецов, Материаловедение, Кнорус, М., 2009.
3. S.L. Kakani, Amit Kakani, Material Science, New Age International (P) Limited, publ., 2004.
4. Материаловедение, под. ред.193В.С. Кушнера, изд. ОмГТУ, Омск, 2008
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2. Թերմոդինակա և վիճակագրական ֆիզիկա

3. 7 ECTS
կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. դաս. 3 ժամ, գործնական 3 ժամ
6. VII աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 հավասարակշիռ թերմադինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի օրինաչափությունների
վերաբերյալ,
 դասական և քվանտային դեպքերում մակրոսկոպական համակարգերը նկարագրելու
համար կանոնական բաշխման մեթոդների վերաբերյալ ,
 ֆլուկտուացիաների տեսության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կանոնական բաշխման մեթոդը դասական և քվանտային դեպքերում
2. լուսաբանել ստանդարտ խնդիրները տարբեր մակրոսկոպական օբյեկտների համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները
2. կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները կոնդենսացված ֆիզիկայի բնագավառում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. քննարկել վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները ոչ հավասարակշիր
թերմոդինամիկայում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Պարզաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստելու ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արգյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ և սեմինարներ
2. գործնական և ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում և քննարկում
3. ինքնուրույն աշխատանաք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
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2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական գաղափարներն ու
օրենքները:
 Կայունության պայմանները:
 Թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդը:
 Հավասարակշիռ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմունքները:
 Կանոնական բաշխման մեթոդը դասական և քվանտային դեպքերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теоретическая физика, т.5, Статистическая физика, ч.1, М., Наука,
2013.
2. Квасников И.А., Термодинамика и статистическая физика, Теория Равновесных систем, М.,
Наука, 1991.
3. Базаров И.П., Геворгян Э.В., Николаев Н.П.,Термодинамика и статистическая физика, М., изд..
МГУ, 1986.
4. Кубо Р., Термодинамика, М., Мир, 1970.
5. Кубо Р., Статистическая механика, М., Мир, 1976.
1. 0404/Բ12

2. Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր

3. 2 ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2,
6.
VII կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
տարբեր համակարգերում ընթացող տատանողական և ալիքային երևույթներին: Ընդ որում,
առաջնահերթ խնդիրն է այդ պրոցեսների ուսումնասիրումը ընդհանրության մեջ, ոչ թե այս կամ
այն համակարգում նրանց դրսևորման մանրամասների դիտարկումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

Կատարել ոչ միայն ֆիզիկայում, այլև հարակից բնագավառներում հանդիպող տատանողական և ալիքային երևույթների խորքային վերլուծություններ՝ նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելների կիրառմամբ
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց
համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման
առանձնահատկությունները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների
և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառել տատանողական և ալիքային երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների
լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել տատանողական և ալիքային երևույթների երևույթների ուսումնասիրման
համակարգչային մեթոդների զինանոցը,

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

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ, մասնակցել քննարկումներին և ինքնուրույն
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զբաղվել գիտական աշխատանքով
3.
կատարել լաբորատոր աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա5. Նկարագրել ժամանակակից արագացուցիչների աշխատանքային ռեժիմները :
Բ5. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը:
Գ1. Վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկելու հետազոտությունների արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
 Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Տատանումները գծային համակարգերում:
Թեմա 2` Տատանումները ոչ գծային համակարգերում:
Թեմա 3` Պարամետրական անկայունություններ:
Թեմա 4` Տատանումները կապված տատանակների համակարգերում:
Թեմա 5՝ Տատանումները մեծ թվով ազատության աստիճան ունեցող համակարգերում:
Թեմա 6` Գծայի ալիքներ:
Թեմա 7` Ոչ գծայի ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Տատանումների և ալիքների տեսության ներածություն: Երևան-2008
2. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 2000.
3. В. А. Алешкевич, Л. Г. Деденко, В. А. Караваев. Колебания и волны.М. 2001.
4. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
5. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
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4. 4 ժամ/շաբ.
6. VII կիսամյակ

2. Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի
կիրառական խնդիրների համակարգչային մոդելավորում
5. դաս.-1ժամ, լաբ.-4
7. 2 ընթացիկ քննություն
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3. 4 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 համակարգիչներով միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի կիրառական
խնդիրների լուծման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Թվարկել տարբեր տիպի ռադիացիայի փոխազդեցությունը նյութի հետ և դրա հետ կապված
կիրառական խնդիրները:
2. Գնահատել միջուկային ռեակտորների աշխատանքային ռեժիմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
Հաշվարկել Միջուկային ռեակտորների դինամիկ և ստատիկ պրոցեսներ
2. Կիրառել ստացված գիտելիքները կիրառական խնդիրները լուծելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները::
Բ4. Օտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների
և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս :
Գ1. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
լաբորատոր պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա
 Ռադիացիայի փոխազդեցությունը նյութի հետ
 Միջուկային ռեակտորներ և միջուկային էներգիա
 Միջուկային ռեակտորների դինամիկ և ստատիկ պրոցեսներ
 Նեյտրոնների դիֆուզիա և դանդաղեցում
 Ջերմահեռացումը միջուկային ռեակտորներում
 Ռադիացիոն պաշտպանություն և էկրանավորում
 Ռեակտորների անվտանգության հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Liverhant, S. E., Elementary Introduction to Nuclear Reactor Physics. New York: Wiley, 1960.
2. Meyerhof, W. E., Elements of Nuclear Physics, New York: McGraw-Hill, 1967
3. Zweifel, P. F., Reactor Physics. New York: McGraw-Hill, 1973
4. Murray, R. L., Nuclear Reactor Physics. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,1957
5. Attix, F. H., and W. C. Roesch, Editors, Radiation Dosimetry. San Diego: Academic Press,
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6. Cember, H., Introduction to Health Physics. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1996.
7. Eisenbud, M., Environmental Radioactivity, from Natural, Industrialand Military Sources, 4th ed.
San Francisco: Morgan Kaufman, 1997.
8. Chilton, A. B., Principles of Radiation Shielding. Paramus: Prentice-Hall, 1983.

9. John R. Lamarsh, Anthony J. Baratta, Introduction to Nuclear Engineering Third Edition
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4 3 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ. -1.
6. VII աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միջուկային ֆիզիկայի կիրառական ասպեկտների վերաբերյալ,
 ճառագայթումը տարբեր բնագավառներում, մասնավորապես բժշկությունում,
օգտագործման մասին,
 ժամանակակից հետազոտական ճառագայթային մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Գիտակցել ճառագայթային հետազոտությունների կարևորությունը մարդու

2.

գործունեության այն ոլորտներին, որոնցում դրանք անփոխարինելի են
արդյունավետության տեսակետից:
Ներկայացնել ճառագայթային հետազոտությունների հնարավորությունները, տեսակները
և դրանց հիմքում ընկած սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել ճառագայթման հնարավոր ազդեծությունը օրգանիզմի վրա՝ դոզայից կախված:
2. Կիրառել ստացված գիտելիքները այլ բնագավառներում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համեմատել հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդների հնարարավորությունները
այլ տեսակի հետազոտությունների հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները:
Ա8. Լուսաբանել միջուկային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառությունը բժշկության մեջ
հիվանդությունների բուժման և ախտորոշման տեսանկյունից:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ1. Վերլուծել և ճիշտ կողմնորոշվել տարբեր տեխնոլոգիաներում կամ այլ ոլորտ ներում
իոնացնող ճառագայթների արդյունավետ կիրառման հարցերում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունքներ,
3. խորհրդատվություն
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
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2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Իոնացնող ճառագայթների կենսաբանակաբ ազդեցություն:
 Դոզիմետրիական չափման միավորներ:
 Ախտորոշման ճառագայթային մեթոդների ֆիզիկական սկզբունքը:
 Տարածական պատկերների վերծանման մեթոդներ:
 Ռադիոնուկլիդային ախտորոշման հնարավորությունները:
 Նշակիր ատոմների մեթոդը:
 Պոզիտրոնային ճառագայթման շերտագրման ֆիզիկական սկբունքը:
 Միաֆոտոնային ճառագայթման համակարգչային շերտագրման ֆիզիկական սկբունքը:
 Ռադիոիզոտոպների օգտագործման այլ հնարավորությունները:
 Ռադիոիզոտոպների ստացման եզանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Հովհաննիսյան, Հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդներ, ԵՊՀ, 2017:
2. Физика визуализации изображений в медицине, Под редакцией С. Уэбба, перевод с
английского, Москва, Мир, 1991.
3. Изотопы. Свойства, получение, применение. Под редакцией В. Ю. Баранова, Москва, ИздАт,
2000.
4. И. Н. Бекман, Радиационная и ядерная медицина: физические и химические аспекты,
Москва, Онто-принт, 2012.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0406/Բ14
4. 3 ժամ/շաբ.

2. Տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2, սեմինար. -1.

6. VII աշնանային կիսամյակ
7. 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 տիեզերական ճառագայթների կազմության վերաբերյալ:
 տիեզերական ճառագայթների գրանցման ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել տիեզերական ճառագայթների արագացման մեխանիզմները, մթնոլորտ և
դետեկտոր ներ ներթափանցող հոսքերը , գրանցող սարքերի արձագանքի ֆունկցիան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել տիեզերական ճառագայթների դերը որպես արդյունավետ միջոց` տիեզերքի
ուսումնասիրության գործընթացում:
2. Լուսաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Գնահատել ընտրանքային մեթոդը, վիճակագրական լուծումների և գնահատման
տեսությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաները, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Պարզաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մթնոլորտ և դետեկտորներ ներթափանցող հոսքերի կազմությունը:
Բ1. Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային
198

ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:
Գ1. վերլուծելու մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր պարապմունքներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Քննությունն անց է
կացվում բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 6, 6 և 8 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Առաջնային տիեզերական ճառագայթներ:
 Հոսքերի ուսումնսիրությունը տարածության երկրամերձ տիրույթներում:
 Գալակտիկական և արեգակնային տիեզերական ճառագայթ ների հոսքերի մոդելների
կառուցումը:
 Երկրորդական մասնիկների սպեկտրների բնութա գրերի ստացումը:
 Մասշտաբի պարամետ րերի և բաշխման ֆունկցիաների տեղաշարժի գնահատման
պարամետրական և ոչ պարամետրական մեթոդները:
 Գիտափորձերի տվյալների մշակման մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ô. Áîóì, П. ôîãåëü, Ôèçèêà ìàññèâíûõ íåèòðèíî, Ìîñêâà, Ìèð 1990ãГ.ÊëàîäîðÊëàèíãðîòõàóç, À. Ùòàóäò, Íåóñêîðèòåëüíàÿôèçèêàýëåìåíòàðíûõ÷àñòèö,
Ìîñêâà, Íàóêà, 1997ã .
2. Гулд, Тобачник, Компьютерное Моделирование в Физике, ч.1,2, Москва 1995
3. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0406/Բ15
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Փորձարարական միջուկային ֆիզիկա

3. 2 ECTS
կրեդիտ

5. լաբ.-2 ժամ,

6. VII աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել
 միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդների, ֆիզիկկան արդյունքների չափման
մեթոդներնի ու տեխնիկայի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ընտրել միջուկային ֆիզիկայում օգտագործվող սարքավորումների աշխատանքային
ռեժիմը և չափել անհրաժեշտ պարամետրերը:
Լուսաբանել փորձարարական ճանապարհով ստացված արդյունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կիրառել ստացված գիտելիքները չափումներ կատարելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Մեկնաբանել միջուկային սարքավորումների անվտանգ աշխատանքի համար անհրաժեշտ
պարամետրերի չափման մեթոդներն ու տեխնիկան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա7. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները::
Բ1. Կատարել չափումներ միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում, մշակելու չափումների արդյունքները:
Գ1. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ և աջակցելու դրանց տարածմանը::
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանքներ,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր է, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Փորձի նախապատրաստում և անվտանգությն կանոնների ուսումնասիրություն:
 Կիսահաղորդչային գրանցիչների օգնությամբ ալֆա ռադիոակտիվ միջուկների
էներգետիկական սպեկտրների ուսումնասիրություն:
 - անկյունային կորելացիան միջուկների հեղեղային -քվանտների առաքման պրոցեսում:
 -քվանտների էներգիայի չափումը առկայծչային սպեկտրոմետրի օգտագործմամբ:
 Տիեզերական ճառագայթների աստղագիտական սպեկտները:
 Տիեզերական
ճառագայթների
մյուոնների
բաղադրիչի
փորձարարական
հետազոտությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:
1. 0406/Բ16
4. 5 ժամ/շաբաթ

2. Միջուկային ռեակցիաներ և կինեմատիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2, սեմինար-2, լաբորատոր-1

6. VI գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 տարրական մասնիկների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում հիմնարար և
կիրառական հետազոտությունների և դրանց արդի վիճակը մասին:
 տարրական մասնիկների, լեպտոնների ու հադրոնների, դասակարգման ֆիզիկական
հիմունքների, հիմնարար փոխազդեցությունների բնույթի ցածր էներգիաների տիրույթում
և բարձր էներգիաների դեպքում վերաբերյալ:
 միջուկային փոխակերպումներում գործող պահպանման օրենքներին, աստղերում տեղի
ունեցող միջուկային փոխակերպումներին մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Թվարկել միջուկային փոխակերպումներին և տարրական մասնիկներին բնութագրող
հատկությունները և նկարագրել նրանց դասակարգումը:
2. Սահմանել միջուկային ռեակցիաների տեսակները և տարրական մասնիկների
կառուցվածքային առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1.

Հաշվարկել միջուկային փոխակերպումների շեմային էներգիաները, ինչպես նաև
տարրական մասնիկների մուլտիպլետները:
2. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները գիտության և
տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում:

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

Քննարկել ատոմային էլեկտրակայաններում և աստղերում տեղի ունեցող միջուկային
պրոցեսները:
2.
Գնահատել հիմնարար և կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների,, տարրական մասնիկների հատկությունների և
փոխազդեցությունների ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները::
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ
կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
Սեմինար պարապմունքներ,
3.
Լաբորատոր պարապմունք
4.
խորհրդատվություն
5.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
6.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Իզոսպին, իզոսպինային քվանտային թիվ:
 Միջուկային ուժերի բնույթը:
 Նեյտրոն- պրոտոն, պրոտոն – պրոտոն փոխազդեցությունները բարձր էներգիաների
տիրույթում:
 Միջուկային ուժերի թենզորական բնույթը:
 Նուկլոնների ցրումը միջուկների վրա:
 Միջու կային ռեակցիաների օպտիկական մոդել:
 հեղեղա –գոլորշիացման մոդել , ֆրագմենտա ցիա:
 Միջուկների և տարրական մասնիկների բախումների կինեմատիկա:
 Երկմասնի կային և եռմասնիկային վերջնական վիճակներ:
 Տրոհումների կինեմատիկա:
 Լորենցյան ձևափոխություններ: S - , t -, u - կինեմատիկական ինվարիանտներ:
 Ռեակցիաներում առաջացած (ելքային ) մասնիկների էներգիայի, իմպուլսի և ցրման
անկյունների բաշխումները լաբորատոր համակարգում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ա.Ռ. Բալաբեկյան, Միջուկային ռեակցիաներ, Երևան-2014,
2.
М. Престօн, Физика Ядра, Москва, 1964
3.
Н.А.Перфилов, О.В. Ложкин, В. И.Остроумов, Ядерные реакции под действием
частиц высокых энергий ,Изд. Академии Наук СССР ,Москва ,1962
4. В. С. Барашенков, В.Д.Тонеев , Взаимодействия высокоэнергетических частиц и атомных
ядер с ядрами, Москва 1973
5. Е.. Блюкинг, К. Каянти, Кинематика элементарных частиц, Москва, 1975
6. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով
1. 0406/Բ17
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Փորձարարական մեթոդները միջուկային ֆիզիկայում և
ատոմային էներգետիկայում
5. դաս.-2, սեմինար-2 լաբորատոր-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

6. VI գարնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդների մասին:
 մասնիկների ու ճառագայթման հոսքերի գրանցման և էներգիական չափումների դերի
վերաբերյալ միջուկային և ռեակտորների ֆիզիկայում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

բացատրել նյութական միջավայրի հետ ճառագայթման հոսքերի փոխազդեցությունները,
ընտրել որոշակի ճառագայթման գրանցման համար անհրաժեշտ սարքավորումներ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատելլ նյութական միջավայրի հետ ճառագայթման հոսքերի փոխազդեցությունների
մեխանիզմները, մասնիկների դետեկտորների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքները
կիրառել ստացված գիտելիքները չափումներ կատարելիս:

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

մեկնաբանել ճառագայթման հոսքերի և դրանցում մասնիկների էներգիական
բաշխումների փորձարարական ուսումնասիրություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Ա7.Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման
հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ կատարելու համար:
Գ2. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած բնագավառի
ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:
Գ4. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, սեմինար պարապմունքներ,
2.
լաբորատոր պարապմունքներ,
3.
խորհրդատվություն
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:].
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Տվիչներ (դետեկտորներ) և դրանց արձագանքումը ֆիզիկական ազդակներին:
 լիցքա վորված մասնիկների փոխազդեցությունը միջավայրի հետ:
 իոնացման կորուստների էներգիայի օգտագործումը դետեկտորներում գրանցման
ազդանշաններ ձևավորելու համար:
 Գամմա քվանտների և նեյտրոնների փոխազդեցությունները միջավայրի հետ:
 փոխազդեցությունների մեխանիզմները և վիճակագրական օրենքները, գրանցման
առանձնահատկությունները:
 Մասնիկների դետեկտորներ, դրանց տեսակները և բնութա գրերը:
 Գազապարպումային, առկակծչային , կիսահաղորդչային դետեկտորներ: Գաղա փար
մասնիկների գրանցման էֆեկտիվության մասին:
 Մասնիկների էներգիայի չափման մեթոդները ցածր էներգիաների տիրույթում :  -, -,սպեկտրոմետրեր:
 Մասնիկների դետեկտորները ռեակտորների նեյտրոնա- ֆիզիկական պարամետրերի
չափումներում:
 Նեյտրոնային և Ճառագայթման այլ հոսքերի չափումների կարևորությունը միջուկային
ռեակտորների աշխատանքային ռեժիմների , միջուկային թափոնների ճառագայթային
վիճակների գնահատման առումներով:
 Մասնիկների դետեկտորներից, ռեակտորների էլեկտրական և այլ տվիչներից ստացվող
ինֆորմացիայի մշակման մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Կլաուս-Գրուպեն, Մասիկների դետեկտորներ, Երևան 2002
2.
Н .А. Вартанов, П.С. Самойлов , Прикладная сцинтилляционная гаммаспектроскопия, Москва, Атомиздат, 1973.
3.
‘ - reay Spectroscopy University of Newfoundland, Physics Laboratory’ , 2003
4.
Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով:
1. 0406/Բ18

2. Տարրական մասնիկների և հիմնարար
3. 6 ECTS
փոխազդեցությունների ֆիզիկայի ներածություն
կրեդիտ
4. շաբաթական 5 ժամ ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-1 ժամ, սեմ. -2
6. VII աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 տարրական մասնիկների հատկությունների ուսումնասիրության , կարևորագույն
գիտափորձերի և տեսական հետազոտությունների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Բացատրել տարրական մասնիկների ֆիզիկայի բնագավառում կատարվող ժամա
նակակից գիտափորձերի կարևորությունը
Նկարագրել հիմնարար փոխազդեցությունների մեխանիզմները և դրանց առանձնա
հատկությունները ցածր և բարձր էներգիաների տիրույթներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Օգտագործել ստացված գիտելիքները բարձր էներգիայի ֆիզիկայի գիտափորձերում:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Մեկնաբանել տարբեր տիպի հիմնարար փոխազդեցությունների դերը`
մասնիկների կայունության ապահովման և փոխակերպումների պրոցեսներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել միջուկների, տարրական մասնիկների հատկությունների,
փոխազդեցությունների և փնջերի ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանաել ֆիզիկայի և բարձրագույն մաթեմատիկայի հիմնախնդիրները:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական
պրոցեսների հաշվարկներ, միջուկային և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
կատարել հետազոտություններ:
Բ4. Օտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային, ռեակտորների
և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս:
Գ3. Տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու և վերլուծելու:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. սեմինարներ,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3.3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Տարրական մասնիկների հատկությունները և փոխազդեցությունները (կարևորագույն
գիտափորձերի մեկնաբանություն):
 Պրոտոնի ֆորմֆակտորի չափման (e,e’) դասական փորձեր:
 Սքեյլինգի երևույթը, պարտոնային մոդելը. նուկլոնների քվարկային կառուց վածքը
հաստատող գիտափորձեր:
 Հադրոնների հատկությունները, դրանց քվարկային կառուցվածքը:
 Բարիոնների և մեզոնների հատկությունները, դրանց համակարգումը Գելլ-Ման Նիշիջիմի բանաձևի օգտագործմամբ:
 (S (U2), S(U3) ) համաչափություններ տարրական մասնիկների ֆիզիկայում:
 Տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցու թյուններ (կարևորագույն գիտափորձերի
մեկնաբանու թյուն):
 Ռելյատիվիստիկական քվանտային մեխանիկա:
 Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցություններ (հիմնական երևույթների և պրոցեսների
ուսումնասիրություն):
 Թույլ և էլեկտրաթույլ փոխազդեցու թյուններ (V-A տարբերակ, Գ.Վ.Ս. ի տեսության
ներածություն): Ուժեղ`գունային փոխազդեցություններ:
 Մեծ միավորման մոդելների մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. К.Н. Мухин, Экспериментальная ядерная физика , 2-ой том,М., Атомиздат,1983.
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2.
3.
4.

Ф.Клоуз, Кварки и Партоны, Введение в теорию , Москва, Мир, 1982.
Ф. Хелзен, А.Мартин, Кварки и лептоны, Москва, Мир, 1987.
Ա.Ս.Դանագուլյան, Միջուկային Ֆիզիկա ,Տարրական մասնիկներ, Երևան,2006:

5.

Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0406/Բ19

2. Փորձարարական ռեակտորային ֆիզիկա

4. շաբաթական 5 ժամ ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2, լաբ.-1 ժամ, սեմ. -2

6. VII աշնանային կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդելու գիտելիքներ `
 Միջուկային ռեակտորի անվտանգ աշխատանքը ապահովոլու համար անհրաժեշ
պարամետրերի չափման մեթոդներնի ու տեխնիկայի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Բացատրել թե ինչ փորձարկումներ է անհրաժեշտ կատարել Միջուկայի ռեակտորի
թողարկումից առաջ:
Նկարագրել թե ինչ ստուգումներ է անհրաժեշտ կատարել Միջուկայի ռեակտորի
աշխատանքի ընթացքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կիրառել ստացված գիտելիքները չափումներ կատարելիս:

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

Մեկնաբանել ռեակտորի անվտանգ աշխատանքի համար անհրաժեշտ պարամետրերի
չափման մեթոդներն ու տեխնիկան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային
աշխատանքային ռեժիմները:
Ա4. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների հետ կապված
խնդիրները, միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրները, ռիսկերի
գնահատման ալգորիթմները: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Բ1 Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների և միջուկային ֆիզիկայի կիրառական
տարբեր ոլորտներում կատարել չափումներ, մշակել չափումների արդյունքները:
Բ7. Կիրառել միջուկային ֆիզիկայից և ատոմային էներգետիկայից ստացված գիտելիքները
ատոմային էլեկտրակայաններում ընթացող պրոցեսները նկարագրելու համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
լաբորատոր աշխատանքներ,
3.
սեմինարներ,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր է, 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գրավոր է՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3.3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ռեակտորի թողարկուման համար անց կացվող նախապատրաստական փորձերը:
 Ռեակտորի փորձնականորեն ստուգվող պարամետրերը:
 Փորձնականորեն ստուգվող պարամետրերի իրականացման ֆիզիկան և մեթոդները:
 Պարամետրերի ստուգման տեխնիկան:
 Ռեակտորի աշխատանքի ընթացքում պարամետրերի չափման մեթոդներն ու տեխնիկան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Պ. Սահակյան, Ո.Զ. Մարուխյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, ՋՋԷՌ-440 ռեակտորներով
էներգաբլոկի սարքավորումները և շահագործման ռեժիմները, Երևան 2017
2. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ֆիզիկայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է
ուսուցում «Ֆիզիկա» մասնագիտության հետևյալ ծրագրերով.
1. «Տեսական ֆիզիկա»,
2. «Պինդ մարմնի ֆիզիկա»,
3. «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա»,
4. «Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա»,
5. «Աստղաֆիզիկա»,
6. «Օպտիկա»:

1. “ՏԵՍԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Տեսական ֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.03.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման
վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ
մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին
համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
Ծրագրի նպատակն է գիտահետազոտական և գիտատեխնիկական հաստատություններում
տեսական ֆիզիկայի օգտագործմանը և ներդրմանը պատրաստ մասնագետների, որոնք ունակ
կլինեն՝



կատարել գիտական, գիտամեթոդական, գիտամանկավարժական աշխատանքներ,
ինչպես նաև մանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերով,
մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել
տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
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բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների մեխանիզմները,


մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ` հետագա
աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման
և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով.

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի
Ա1կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
և կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության
բաղադրիչները,
Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար,
Ա4 օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար,
Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
Ա6հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները և կառուցել փուլային պատկերները,
Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը,
Ա8տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները.
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն,
Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար,
Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և
տարբեր մոդիֆիկացված տեսություններում,
Բ4 լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ,
Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում,
Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել
տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների մեխանիզմները,
Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով.
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
Գ3վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր
ստացած գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
“Տեսական ֆիզիկա” ծրագրի շրջանավարտները կարող են անցնել աշխատանքի
կազմակերպություններում ու ձեռնարկություններում և գրավել հետևյալ պաշտոններ՝
ա) Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում
 տեսական հետազոտություններ կատարող գիտաշխատող (կրտսեր, ավագ և այլն)
 ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում հետազոտություններ կատարող
(կրտսեր, ավագ և այլն)
 փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող
գիտաշխատող, տեսաբան-վերլուծաբան
 որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանումների գիտաշխատող
բ) Մասնագետների պատրաստման բնագավառում, Ֆիզիկայի ստորաբաժումներ,
 ավագ լաբորանտ
 կրտսեր գիտաշխատող
 դասախոս, ասիստենտ
 ավագ դպրոցներում՝ դասախոս մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու
Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերն
են ՝
 ՀՀ ԳԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը,
 Ալիխանյանի անվան ազգային լաբորատորիան,
 ՀՀ ԳԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ,
 Բյուրականի աստղադիտարանը,
 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան,
 տարբեր համակարգչային կազմակերպություններ,
 Դուբնայի (ՌԴ) միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (ՄԻՄՀ),
 Տրիեստի տեսական ֆիզիկայի ինստիտուտը (Իտալիա),
 Հայդելբերգի (Գերմանիա) ինստիտուտը,
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Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը,
հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող պետական
մասնավոր այլ ձեռնարկություններ,
 բնական գիտությունների ուղղվածությամբ ավագ դպրոցներ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել ուսումը ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

և

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսներ.


Ուսումնա-հետազոտական,



Էլեկտրոնային:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Որպես ազգային և միջազգային չափորոշիչներ տվյալ մասնագիտության համար
օգտագորրծվել են՝
 Պետական կրթական չափորոշիչ ՛՛Տեսական ֆիզիկա՛՛ մասնագիտությամբ.
 ՛՛ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ՛՛, Երևան, 2016.
 Մ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության ծրագիր
(ՌԴ).
 Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումնառության ծրագիր (ՌԴ).
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի Բ1
կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի
տեսություն և կիրառել ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
տեսություն
Ա2
հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով Բ2
կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ
էներգիայի ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ
լուծելու համար
անվտանգության բաղադրիչները
Ա3
օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Բ3
իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիԿազիմիրի էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
տացիայի ՀԸՏ-ում և տարբեր մոդիֆիկացված տեսություններում,
Ա4
օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի Բ4
լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար
Ա5
օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսու- Բ5
օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
թյանների մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
խնդիրներ լուծելու համար
սեփական հետազոտություններում
Ա6
հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության Բ6
մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները,դրանք
հիմնական
օրինաչափությունները
և
կառուցել
փուլային
համեմատել տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշպատկերները
վարկների արդյունքների հետ և բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում ուսումնասիրվող
պրոցեսների մեխանիզմները
Ա7
մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման Բ7
մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեպայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցուսումներ և կայացնել որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյությունների քվանտային տեսությունը
նավետ կազմակերպման և հետազոտությունների իրականացման
նպատակով
Ա8
տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
աշխատել ինքնուրույն և մասնագիտական խմբի կազմում
Գ3
վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները
տեսական ֆիզիկայի մեթոդներով, թվային մեթոդներով
Գ2
կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատ. տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմանխնդիրները
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Ոչ գծային ֆիզիկա
Մասնագտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր I
Կոսմոլոգիա
Խմբերի տեսություն
Ռեակտորների տեսություն
Քվանտային էլեկտրադինամիկա
Տրամաչափական դաշտերի տեսություն
Կամընտրական դասախոսություններ
Լարերի և բրանների տեսություններ
Պլազմայի ֆիզիկա
Դինամիկական համակարգերի որակական անալիզ
Անհավասարակշիռ թ/դ և կինետիկայի հարցեր
Փուլային անցումներ
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր II
Ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորում
Գրավիտացիայի տեսություններ և դրանց
կիրառությունները
Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Մոդուլի
թվանիշը Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ա
6

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

1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01
0407/Մ16

x

0406/Մ01 x
0405/Մ01
0404/Մ01

0402/Մ01
0402/Մ02
0402/Մ03 x
0402/Մ04
0402/Մ05
0402/Մ06 x
0402/Մ07
0402/Մ08
0402/Մ09
0402/Մ10
0402/Մ11
0402/Մ12
0402/Մ13
0402/Մ14
0402/Մ15

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

Գ
2

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
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x
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x
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x
x

x

x
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Գ
3

x
x
x

x
x
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x
x

Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն
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1. 1602/Մ01

2. Անգլերեն լեզու 1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. Գործնական-4 ժամ
6. 1-ինաշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝
 համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 ուսուցանել գիտական անգլերենի նբնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
7. քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
8. համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով տվյալ
գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 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:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին (վարժություններ):
Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում: Բանավոր ելույթների ունկնդրում
(TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված նյութի շուրջ:
13. Հիմնականգրականությանցանկ.
5. John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
6. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
7. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”
1. 1602/Մ02

2. Անգլերեն լեզու 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. Գործնական- 2 ժամ
7. Ստուգարք

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացինպատակն է՝
 ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել,
 զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանք իարդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկել ու
հմտություններ,
 գիտական նամակագրությա նհիմունքների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ,
2. քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն և
բառապաշար,
3. բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին,
4. գրագրվել գիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում:
11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն համապատասխան
տեսական նյութի հիման վրա: Ձեռք բերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և
գիտական քննարկումների չափաձևով:
13. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org

1. 0410/Մ01

2,Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները 3. ECTS
մասնագիտական ոլորտում
3 կրեդիտ

2. 2 ժամ/շաբ.
3. Լաբորատոր-2ժամ
4. 1-ինաշնանային կիսամյակ
5. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնելտեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ընձեռած
հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում,
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար,
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը,
2. լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները,
3. ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և
գրադարաններից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերըմասնագիտականհետազոտություններում,
5. օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար,
6. տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հմտորենտիրապետելհամակարգչայինծրագրավորմանևծրագրայինապահովմանհնարավ
որություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման համար,
8. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
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ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում,
2. Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և
կայացնել
որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով,
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք,քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA,
MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա
ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի
հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում
օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free
Software Foundation, 1998.Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3, ECTS 3
կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն-2 ժամ
6.
1-ին կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողիններկայացնելՖիզիկական հետազոտություններիպլանավորման ընդհանուր
սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները,
ընտրելևմեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում
հետազոտություններ կատարելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
2. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ:
Խնդիրը, հետազոտման առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտահետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը,
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ,
 ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը,
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն,
 փաստացի նյութի հավաքագրում,
 հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ
ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500 Курс лекций Научно-исследовательская работа 2011.pdf
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4.2 ժամ/շաբ.

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. ECTS
3 կրեդիտ

5.Դասախոսություն 2 ժամ

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
4. գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ,
5. ծանոթացնել
շրջակա
միջավայրի
կառուցվածքիևէվոլյուցիայիժամանակակիցպատկերացումներին,
6. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ծանոթանալ արդի ֆիզիկայի զարգացման հիմնական ուղղություններին,
2. ներկայացնել ժամանալալից կոսմոլոգիալան մոդելների առանձնահատկությունները,
3. ծանոթացնել նանոկառուցվածքներիստացմանևհետազոտմանմեթոդներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով
5. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և
կիրառական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
7. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական հետազոտություններում
8. վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության
բաղադրիչները,
2. Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար,
3. Ա4 օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար,
4. Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
5. Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը,
6. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային
հետազոտություններ
միջուկային և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի, ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում:Գիտափորձեր ցածր էներգիաների
միջուկային ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
գիտափորձեր: Մեծ Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակ իորոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-իֆոլդինգը:ԴՆԹ-իփոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային
միացությունների հետ: Գենիէքսպրեսիան:Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում,
Ժամանակակից պատկերացումներն աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,
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աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային ալիքներ:
Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի ժամանակակից
գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական լազերներ: Ժամանակակից
միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ
ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը
գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes.
Academic Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in Physics,v.59, N4,
261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 2013
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир, 1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э, Введение в калибровочные теории и новая физика , Киев,Наукова
думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва,
МИФИ, 2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см. также
Phys. Rev. Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals, Springer, 2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method for
inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7, pp. 1451—
1459, 2006.
14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
16. G.I. Burde, Lecture notes on Physics of the Environment, 2004.
17. G. Hooft. Introduction to General Relativity, 2007.
18. С. Вейнберг. Гравитация и космология,Мир, 1975.
19. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Структура и эволюция Вселенной. Наука, 1975.
20. J. Rich. Fundamentals of Cosmology,Springer-Verlag, 2009.
21. Internet based material (www.Wikipedia. org).
1. 0405/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.

2.Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. Դասախոսություն 2 ժամ
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Լաբորատոր 2 ժամ
6. 1-ինաշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների
վերաբերյալ, օգտագործելով քվանտայինմեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի
մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի,
ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում
կիրառվող հիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
2. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականումիրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և
էլեկտրական հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ,
5. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր,կատարելեզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6 հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները և կառուցել փուլային պատկերները,
2. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները,
3. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար,
4. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
5. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
6.Գ3վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղներիտեսություննըստ
Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային
գազի էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխիթեորեմը:
Կրոնիգ-Պեննիիմոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում:
Արդյունարարզանգված:
Հաղորդիչներ
եւ
մեկուսիչներ:
Մեկուսիչների
էլեկտրական
հատկությունները: Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբևեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ:
Լորենցի դաշտ: Բեւեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզոեւսեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնիֆիզիկայիներածություն, ԵՊՀհրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսությու 2 ժամ
Լաբորատոր 2 ժամ
6. 1 աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. Ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն
տարածված ոչգծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
3. և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի
արդի նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային
վերլուծություններ,կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց
նկարագրության ժամանակօգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
2. հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց
համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման
առանձնահատկությունները,
3. հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների և
մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
4. դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների
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և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման
ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
6. կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
8.
9.
10.
1.

ստեղծագործաբարկիրառելձեռքբերվածգիտելիքները, ընկալելևտարածելնորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
2. Ա4 օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար
3. Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար,
4. Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը
5. Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և
տարբեր մոդիֆիկացված տեսություններում,
6. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում,
7. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
8. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
9. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ: Ոչ գծային համակարգեր: Դինամիկ համակարգերի որակական
ուսումնասիրությունը: Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն:
ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
7. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
8. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
9. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
10. R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
11. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
12. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.
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2. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր I

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5 Դասախոսություն 2 ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
13. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել ուսանողների գիտելիքները քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերվող
հարցերի շրջանակներում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել քվանտային բարդ համակարգերի իմացությանը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7 -մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման պայմանները և
մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսությունը:
2. Բ4 լուծել քվանտային բարդ համակարգերին վերաբերող խնդիրներ
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում,
4. Գ2
կիրառել
ձեռք
բերված
մասնագիտական
գիտելիքները
գիտական
հետազոտություններում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Գծային օսցիլյատորը էներգիայի պատկերացմամբ: Շրջանային օսցիլյատոր: Տարածական
օսցիլյատոր: Մասնիկը անթափանց սֆերայի ներսում: Անցման գործակցի առանձնահատկությունը: Ջրածնանման ատոմի խնդիրը պարաբոլական կոորդինատներում: Ատոմը համասեռ
էլեկտրական դաշտում: Ատոմը համասեռ մագնիսական դաշտում: Սպինը փոփոխական
մագնիսական դաշտում: Հոսանքի խտությունը մագնիսական դաշտի առկայությամբ: Ռեզերֆորդի
բանաձևը: Միատեսակ մասնիկների ցրումը: Ջրածնանման ատոմի ռելյատիվիստական
տեսությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Ս.Սահակյան, Է.Վ. Չուբարյան. Քվանտային մեխանիկա, ԵՊՀ, հրատարակչություն,
Երևան,2009:
2. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Квантовая механика, Наука, Москва, 2013.
3. З.Флюгге. Задачи по квантовой механике, I, II, Мир, Москва, 1974.
4. Է.Վ.Չուբարյան, Ռ.Մ.ԱվագյանՔվանտայինմեխանիկայիխնդիրներիժողովածու,
ԵՊՀհրատարակչություն, Երևան, 2012.

1.0402/Մ0 2. Կոսմոլոգիա
2

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առ.եզ.գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել Տիեզերքին վերաբերող էվոլյուցիայի մոդելներ տարբեր գրավիտացիայի
տեսությունների շրջանակներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ ոչ ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկայի գաղափարները,
2. կիրառել մոտավոր մեթոդները քվանտային համակարգերը նկարագրելու համար,
3. կիրառել գիտելիքը դաշտի քվանտ-ասպարեզում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պատկերացնել կապը դասական և քվանտային մեխանիկաների միջև,
5. լուծել Շրեդինգերի հավասարում պարզ համակարգերի դեպքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել կարողությունները նանոֆիզիկայում, տարրական մասնիկների ֆիզիկայում,
քվանտային ինֆորմատիկայում, վիճակագրական ֆիզիկայում, պինդ մարմկնի
ֆիզիկայում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա5 - օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիականմոդելներ կառուցելու համար
2. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
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2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:
Գնահատման քայլը՝ 0,5:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոսմոլոգիական սկզբունք: համասեռ և իզոտրոպ կոսմոլոգիական մոդելներ: ՖրիդմանՌոբերտսոն-Ուոկերի մետրիկա: Համասեռ և իզոտրոպ մոդելների երկրաչափական
հատկությունները: Կարմիր շեղում: Հաբբլի օրենքը: Կոսմոլոգիական հեռավորություններ:
Կոսմոլոգիական հորիզոններ: Ֆրիդմանի հավասարումները: Տիեզերքի էվոլյուցիայի հիմնական
փուլերը և համապատասխան վիճակի հավասարումները: Վաղ Տիեզերքի դինամիկան
ճառագայթային դոմինանտ փուլում: Նուքլեոսինթեզ և թեթև էլեմենտների տարածվածությունը:
Ստանդարտ կոսմոլոգիական մոդելի պրոբլեմները (հարթայնության, հորիզոնի, գալակտիկաների
ձևավորման և տոպոլոգիական դեֆեկտների պրոբլեմներ): Կոսմոլոգիական հաստատուն:
Ֆրիդմանի հավասարումների լուծումները կոսմոլոգիական հաստատունի առկայության (հարթ և
կոր մոդելներ): Սկալյար դաշտի գործողությունը, դաշտի հավասարումը և էներգիա-իմպուլսի
թենզորը: Սկալյար դաշտը որպես կոսմոլոգիական դինամիկայի աղբյուր: Ինֆլյացիան որպես
ստանդարտ կոսմոլոգիական մոդելի պրոբլեմների լուծման տարբերակ: Դանդաղ գլորման
պայմաններ: Ինֆլյացիայի եզրափակիչ փուլը և վերատաքացում: Ինֆլյացիոն մոդելների
համառոտ ակնարկ (մեծ դաշտի, փոքր դաշտի, հիբրիդ մոդելներ): Քվանտային ֆլուկտուացեները
որպես կոսմոլոգիական անհամասեռությունների գեներացման աղբյուր: Սկալյար դաշտի
քվանտային ֆլուկտուացիաները դե-Սիտտերի փուլում: Աստիճանային սպեկտր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Вейнберг, Гравитация и космология.
2. Я.Б.Зельдович, И.Д.Новиков, Структура и эволюция Вселенной.
3. J.Rich, Fundamentals of Cosmology.
4. P.Coles, F.Lucchin, Cocmology.
5. А.Д.Линде, Физика элементарных частиц и инфляционная космология.
1. 0402/Մ03

2. Խմբերի տեսություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առ.եզ.գն.
5. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին գիտելիքներ տալ խմբերի և դրանց
ներկայացումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործել խմբերի տարբեր տեսակները և իրենց հատկությունները, ինչպես նաև
խմբերի ներկայացումները,
2. օգտագործել Լիի խմբերը, Լիի հանրահաշիվները, իրենց հատկությունները և
դասակարգումը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել գիտելիքները ֆիզիկայում:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտագործել տրամաչափական դաշտերի տեսություն
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
և կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
2. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
3. Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
5. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ստուգումը
գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4 միավորներով:
Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմբերի սահմանունը, դրանց իրականացումները և ներկայացումները: Ենթախմբերը,
ինվարիանտ ենթախմբերը և ֆակտոր-խմբերը: Կիապարզ և պարզ խմբերը։ Բերվող, չբերվող և
լրիվ բերվող ներկայացումները։ Շուրի լեմա: Բնութագրի սահմանումը և դրա հատկությունները:
Բնութագրերի օրտոգոնալության պայմանը վերջավոր խմբերի համար, ոեգուլյար ներկայացումը:
Տեղափոխությունների խումբը, դրա ներկայացումները և կիրառությունը քվանտային
մեխանիկայում։ Մատրիցական խմբերը, իրական և կոմպլեկս մատրիցների համար, դրանց
դասակարգումը և կիրառությունները ֆիզիկայում։ Իզոմորֆիզմը որոշ խմբերի միջև։ Անընդհատ
(Լիի)
խմբերը
և
Լիի
հանրահաշիվները,
մատրիցական
Լիի
հանրահաշիվները։
Համապատասխանությունը Լիի խմբերի և հանրահաշիվների միջև, Կեմպել-Հաուսդորֆի
բանաձևը։ Նիլպոտենտ, լուծվող և պարզ և կիսապարզ Լիի հանրահաշիվները: ԿարթանՎեյլիբազիսը, Կարթանի մատրիցը, Դինկինի սխեմեները, Լիի հանրահաշիվների դասակարգումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г. Вейль, Теория групп и квантовая механика, 1986.
2. М. Хамермеш, Теория групп и ее применение к физическим проблемам, Мир, 1966.
3. Б.А. Дубровин, С.П. Новиков, А.Т. Фоменко, Современная геометрия, Методы и
приложения, Том 1, 1998.
4. М. Гото, Ф. Гроссханс, Полупростые алгебры Ли, 1981.

1. 0402/Մ04

2. Ռեակտորների տեսություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

1. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2ժամ
6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացում միջուկային ռեակտորում ընդացող հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների
հետ, դրանց հաշվարկման մեթոդների հետ և ծանոթացում ատոմային էլեկտրակայանների
կառուցվածքի հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ինչ հիմնական հանգույցներից է բաղկացած ԱԷԿ-ը, հիմնական սարքավորումների դերը
գորընթացում, հիմնական ֆիզիկական պրոցեսների հաշվարկման մեթոդները,
2. անհարաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի ստացման ճանապարհները,
կպատկերացնի ԱԷԿ-ի անվտանգության հիմնական բաղադրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տալ գնահատականներ ԱԷԿ-ների կառուցվածքի վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. գնահատել միջադեպերի վտանգի չափը, մատչելի կերպով նկարագրել հիմնական
գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության բաղադրիչները
2. Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել
տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների մեխանիզմները
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԱԷԿ-ների տեսակները, նրանց կառուցվածքը, հիմնական հանգույցների դերը: Միջուկային
ռեակտորների տեսակները, ռեակտորի կառուցվածքը, վառելիքի բնութագրերը, ակտիվ զոնայի
կառուցվածքը: Նեյտրոնների բալանսը ռեակտորներում: Դիֆուզիայի դերը, դիֆուզիոն
հավասարում: Դիֆուզիոն հավասարման անալիտիկ լուծումները տարբեր դեպքերում,
սահմանային պայմանները: Դիֆուզիոն հավասարման թվային լուծումները, մի- և բազմախմբանի
դեպքեր: Վառելիքի ցիկլի լրիվ հաշվարկը մեկ տարվա համար: ԱԷԿ-ի անցվտանգության
հիմնական սկզբունքները, անվտանգության բարձրացման մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д.Белл, С.Глестон. Теория ядерных реакторов, Москва, Атомиздат, 1974.
2. Р.Мегреблиан, Д.Холмс. Теория реакторов, Москва, ИЛ, 1962.
3. И.Ганев. Физика и расчет реакторов, Москва, Энергоиздат, 1981.

1. 0402/Մ05

2. Քվանտային էլեկտրադինամիկա

1. 2 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
Գործնական 2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 1-ին գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսուցանել քվանտային էլեկտրադինամիկայի (էլեկտրոնների, պոզիտրոնների և գամմա
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քվանտների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսության)
հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մասնիկներին նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման մասին,
2. մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների քվանտային տեսության
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
յուրահատկությունները և ֆեյնմանի դիագրամների օգնությամբ հաշվարկել տարրական
պրոցեսների (լիցքի առաձգական ցրում արտաքին դաշտում, Կոմպտոնի էֆեկտ,
էլեկտրոն-պոզիտրոն անիհիլյացիա, արգելակային ճառագայթում ) էֆեկտիվ
կտրվածքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ինքնուրույն ուսումնասիրել և հասկանալ դաշտի քվանտային տեսության վերաբերյալ
մասնագիտական գրականությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7 մեկնաբանել մասնիկներ նկարագրող ազատ դաշտերի քվանտացման
պայմանները և մասնիկների էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային տեսությունը
2. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
3. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռելյատիվիստական քվանտային մեխանիկա: Ազատ դասական դաշտեր և դրանց քվանտացումը:
Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների
քվանտային
տեսություն:
Տ-մատրիցայի
կառուցումը: Սկալյար, սպինորային և էլեկտրամագնիսական դաշտերի պրոպագատորներ:
Հիմնական էլեկտրադինամիկական պրոցեսների մատրիցական էլեմենտների կառուցումն
իմպուլսային ներկայացմամբ: Ֆեյնմանի կանոնները: Բարձր կարգի Ֆեյնմանի դիագրամներ:
Դիագրամների ընդհանուր կառուցվածքը: ճշգրիտ պրոպագատորներ և գագաթային մասեր:
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Դայսոնի հավասարումը: Ուորդի նույնությունը: Տարամիտումները քվանտային էլեկտրադինամիկայում և դրանց վերացման մեթոդը: Վերանորմավորման ֆիզիկական պայմանները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.И.Ахиезер, В.Б.Берестецкий. Квантовая электродинамика, Москва, 1981.
2. Л.Райдер. Квантовая теория поля, Москва, Мир, 1987.
3. С.М.Биленький. Введение в диаграммную технику Фейнмана, Москва, 1987.
4. М.Пескин, Д.Шрейдер. Введение в квантовую теорию поля, Ижевск, 2001.
5. Դասախոսությունների տեքստեր էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0402/Մ06

2. Տրամաչափային դաշտերի տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2ժամ
Գործնական -2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 21-ին գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներինգիտելիքներտալդասականևքվանտայինայնդաշտերիմասին,
որոնքպահպանվումենլոկալ (տրամաչափային) ձևափոխություններինկատմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործելտրամաչափայինձևափոխությունները, դրանցտարբերտեսակները,
համապատասխանդասականդաշտերըևդրանցքվանտացումը,
2. հասկանալտրամաչափայինձևափոխություններիերկրաչափականիմաստը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կառուցելտվյալտրամաչափայինխմբինհամապատասխանդաշտիտեսությունը,
ուսումնասիրելայնևհաշվելհամապատասխանՖեյնմանիդիագրամները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
և կիրառել կոնկրետ ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
2. Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
230

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեմենտար խմբերի տեսություն: SU(2) խումբը և դրա ներկայացումները: SU(n) խմբերը և
դրանց չբերվող ներկայացումները: Յունգի աղյուսակները: Ներկայացումների արտադրյալները:
SU(n) խմբերի գեներատորները: Լոկալ համաչափությունները դաշտի տեսության մեջ: Աբելյան
տրամաչափային տեսությունը: Ոչ աբելյան տրամաչափային համաչափությունը: Յանգ-Միլլսի
դաշտերը: Տրամաչափային ինվարիանտությունը և երկրաչափությունը: Շերտավորված տարածությունների տեսություն: Թեմա 4` Տրամաչափային համաչափության սպոնտան խախտումը:
Խիգսի երևույթը: Աբելյան և ոչաբելյան դեպքերը: Զանգված ունեցող բոզոնների թիվը: Գոլստոնի
թեորեմը: Թեմա 5` Տրամաչափային դաշտերի քվանտացման դժվարությունները: Ծավալային
արտադրիչի առանձնացումը ֆունկցիոնալ ինտեգրալի տակ: Ֆադեեվ-Պոպովի անզացը: ՖադեեվՊոպովի 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Т.-П. Ченг, Л.-Ф. Ли, Калибровочные теории в физике элементарных частиц, Mup, 1987.
2. А.А. Славнов, Л.Д. Фаддеев, Введение в квантовую теорию калибровочных полей, Наука,
1988.
3. М. Пескин, Д. Шредер, Ведение в квантовую теорию поля, 2001.

1. 0402/Մ07

2. Լարերի և բրանների տեսություն

3. ECTS 3
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել լարերի և բրանների տեսության հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լարերի և բրանների տեսության հիմնական գաղափարները,
2. դուալության համաչափությունները լարային տարբեր տեսությունների միջև:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. օգտագործել նշված տեսությունը կոսմոլոգիական խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. օգտագործել նշված տեսություն Կազիմիր էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու
համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա3 օգտագործել լարերի և բրանների տեսությունը կոսմոլոգիական և Կազիմիրի
էֆեկտին վերաբերվող խնդիրները լուծելու համար
2. Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և
տարբեր մոդիֆիկացված տեսություններում
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
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4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռելյատիվիստական կետային մասնիկ: Գործողությունը և շարժման հավասարումը: Դասական
բոզոնային լարը Մինկովսկու տարածա-ժամանակում: Նամբու-Գոթոյի գործողությունը:
Պոլյակովի գործողությունը բոզոնային լարի համար և նրա համաչափությունները: Լարի
շարժման հավասաչումները: Կապի հավասարումները: Եզրային պայմանները փակ և բաց
լարերի համար: D-բրաններ: Վերլուծություն ըստ մոդաների փակ լարերի համար: Վերլուծություն
ըստ մոդաների բաց լարերի համար: Կապի հավասարումների վերլուծությունը ըստ մոդաների:
Վիրասորոյի օպերատորները և Վիրասորոյի հանրահաշիվ: Լարի կովարիանտ քվանտացումը:
Վիրասորոյի հանրահաշիվ և ֆիզիկական վիճակներ: Լարի քվանտացման այլ սխեմաներ:
Լարերը ֆոնային դաշտերում: Դիլատոն և Կալբ-Ռամոնի դաշտ: Ցածր էներգիական լարային
գործողություն: Սուպերսիմետրիկ լարեր: Տարբեր լարային տեսություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Грин, Дж.Шварц, Э.Виттен. Теория суперструн. Т.1,2, Москва, Мир, 1990.
2. B.Zwiebach, A first course in string theory. Cambridge University, Press, 2004.
3. Kiritsis, String theory in a nutshell. Princeton Univesity Press, 2007
4. R.J.Szabo, BUSSTEPP lecture on string theory. An introduction to string theory and D-brane
dynamics, hep-th/0207142.
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2. Պլազմայի ֆիզիկա

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսումնասիրել պլազման որպես էներգիայի աղբյուր և պլազմայում ալիքների տարածման
բազմազանությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. պլազման որպես հատուկ միջավայր, որն էապես տարբերվում է գոյություն ունեցող մեզ
հայտնի երեք ագրեգատային վիճակներից,
2. Ֆիզիկական պրոցեսների որակական տարբերությունը՝ կախված նյութի վիճակից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. հասկանալ ջերմամիջուկային ռեակցիաների կառավարումը և պլազմայի տաքացումը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. հասկանալ էլեկտրոնների հոսքի էներգիայի փոխակերպումը էլեկտրամագնիսական
տատանումների և ջերմային էներգիայի փոխակերպումը էլեկտրականի:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա2 հասկանալ անհրաժեշտ խորությամբ միջուկային եղանակով էներգիայի
ստացման ճանապարհները և պատկերացնել ԱԷԿ անվտանգության բաղադրիչները
2. Բ1 կառուցել տվյալ տրամաչափային խմբին համապատասխան դաշտի տեսություն
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր տեղեկություններ պլազմայի մասին: Պլազմայի նկարագրությունը՝ հիդրոդինամիկ
մոտավորությամբ, կինետիկ տեսությամբ, քվանտային տեսությամբ: Պլազմայում տարածվող
ալիքներ: Լանդաուի մարում: Ոչ գծային էֆեկտները պլազմայում: Կոսմիկական պլազմա:
Ռադիոալիքների տարածում կոսմիկական պլազմայում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Ф.Александров, Л.С.Богданкевич, А.А.Рухатзе. Основы электродинамики плазмы. Москва,
Высшая школа, 1978.
2. Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков, Москва, Атомиздат, 1979/
3. Дж.Бекефи. Радиационные процессы в плазме, изд. Мир, Москва, 1971.
4. С.Ишимару. Основные принципы физики плазмы, Москва, Атомиздат, 1975.
5. В.Кролл, А. Трайвелтис. Основы физики плазмы, Мир, Москва, 1975.
6. E.Shalon, M.Kunioki. Application of lazer-plazma interactions, 2009.
7. R.Balesu. Aspects of anomalous transport in plazmas, 2005.
8. V.Idochine. Activ control of magneto-hydrodinamic in slot Plazma, 2015.
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2. Դինամիկական համակարգերի որակական անալիզ
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4.2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6.2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 դինամիկ համակարգերի որական վերլուծության եղանակների ուսումնասիրությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. դինամիկ համակարգերի դասակարգում,
2. որակական վերլուծություն և փուլային պատկերների կառուցում,
3. բիֆուրկացիաների դասակարգում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. պարզել պարբերական լուծումների ու սահմանային ցիկլերի առկայությունը, դրանց
բնույթը, կառուցել դինամիկ համակարգի փուլային պակերը
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. որոշել դինամիկ համակարգերի հավասարակշռության կետերի բնույթը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա6 հասկանալ դինամիկ համակարգերի որակական վերլուծության հիմնական
օրինաչափությունները և կառուցել փուլային պատկերները
2. Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և կայացնել
որոշումներ՝
հետագա
աշխատանքների
արդյունավետ
կազմակերպման
և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դինամիկ համակարգեր: Դրանց կիրառությունները ֆիզիկայում: Լուծման գոյության և
միացության թեորեմ: Ավտոնոմ դինամիկ համակարգեր: Դինամիկ համակարգերի
երկրաչափական մեկնաբանությունը փուլային տարածությունում: Փուլային հետագիծ:
Հավասարակշռության կետեր: Փուլային պատկեր: Փուլային պատկերների որակական
համարժեքություն և տոպոլոգիական ինվարիանտություն: Միաչափ համակարգեր: Երկչափ
դինամիկ համակարգեր: Պարզ հավասարակշռության կետեր: Դրանց դսակարգումը: Փուլային
պատկերները կանոնիկ համակարգերի համար: Դինամիկ համակարգի բերեւմը կանոնիկ տեսքի:
Բարդ հավասարակշռության կետեր: Զրոյական բնութագրական արմատներով բարդ
հավասարակշռության կետեր: Դինամիկ համակարգի որակական վերլուծությունը փուլային
տարածության անվերջում: Պուանկարեի սֆերա: Դինամիկ համակարգերի առաջին
ինտեգրալներ: Սահմանային ցիկլեր: Բենդիքսոնի և Դյուլակի հայտնանիշները: Մեխանիկական
օսցիլյատոր: Եռաչափ համակարգեր: Բիֆուրկացիաներ: Կոսմոլոգիայում և աստղաֆիզիկայում
որակական մեթոդների կիրառման օրինակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.А.Андронов, Е.А.Леонтович, И.И.Гордон, А.Г.Майер. Качественная теория динамических
систем второго порядка, Москва, 1966.
2. Н.Н.Баутин, Е.А.Леонтович, Методы и приемы качественного исследования динамических
систем на плоскости. М., 1976.
3. Д. Эрроусмит, К.Плейс, Обыкновенные дифференциальные уравнения: Качественная теория
с приложениями. М., Мир, 1986.
4. О.И.Богоявленский, Методы качественной теории динамических систем в астрофизике и
газовой динамике.
5. Г.М.Заславский, Р.З.Сагдеев, Введение в нелинейную физику: От маятника до
турбулентности и хаоса.
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2. Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի և կինետիկայի հարցեր

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
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3. ECTS
3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 հասկանալ ոչհավասարակշիռ վիճակագրական մեխանիկայի երկու կարևոր
մոտեցումներ՝ կինետիկական գործակիցների ստացումը համակարգի գծային ռեակցիայի
դեպքում և կինետիկ հավասարման արտածումը դարձելի դինամիկայի օգնությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառել Օնզագերի սկզբունքը ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում կինետիկական
գործակիցներ հաշվելու համար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. օգտագործել գիտելիքը կիրառական խնդիրներում էլեկտրահաղորդակցությունը,
դիֆուզիայի գործակիցը, մածուցիկությունը և այլն նկարագրելու համար :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օգտագործել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
2. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար
3. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
5. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի
տարրերը: Զանգվածի, իմպուլսի, էներգիայի
պահպանման օրենքները: Փոքր շեղումները հավասարակշռության վիճակից: Օնսագերի
սկզբունքը:
Օնսագերի
առնչությունների
հետևությունները:
Էնտրոպիայի
բալանսի
հավասարումը: Էնտրոպիայի արտադրության մինիմումի թեորեմը ստացիոնար վիճակների
համար: Էնտրոպիայի բալանսի հավասարումը: Գծային դիսիպատիվ համակարգի
թերմոդինամիկա: Անդարձելիություն և կինետիկական գործակիցները: Կինետիկական
գործակիցների
հաշվարկը
համակարգի
գծային
ռեակցիայի
դեպքում:
Էլեկտրահաղորդականություն, դիֆուզիայի գործակից, մածուցիկության գործակից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Исихара. Статистическая физика, изд. Мир, 1973.
2. Ю.Л.Климантович. Статистическая физика, изд. Наука, Москва, 1982.
3. Ю.В.Румер, М.Ш.Рывкин, Термодинамика, статистическая физика, кинетика, Москва, 1971.
4. И.П.Базаров, Э.В.Геворкян, П.Н.Николаев. Неравновесная термодинамика и физическая
кинетика, МГУ, 1989.
5. И.А.Квасников. Теория неравновесных систем, МГУ, 1987.
6. Б.Я.Любов. Кинетическая теория, Москва, 1969.
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2. Փուլային անցումներ

3. ECTS
3 կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.
5. Դասախոսություն 2 ժամ
6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին գիտելիքներ տալ սպինային և ֆերմիոնային համակարգերի, դրանց
կրիտիկական հետազոտման տեսական մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. օգտագործելբյուրեղային
ցանցերը
նկարագրողսպինային
և
ֆերմիոնային
հիմնականմոդելները,
2. օգտագործել ցանցերի վրա սահմանված պարզագույն մոդելները, դրանց ճշգրիտ լուծման
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել ճշգրիտ կամ մոտավոր մեթոդները ցանցային համակարգերի կրիտիկական
կետերը գտնելու և դրանց շրջակայքում համակարգի վարգըուսումնասիրելու համար,
4. գտնել ցանցային համակարգերի համաչափությունները և ստանալ դրանց հետևանքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. օգտագործել տարբեր փուլային անցումները նկարագրելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները.
2. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Իզինգի մոդելը: Միաչափ Իզինգի մոդելի վիճակագրական գումարը որպես տրանսֆեր-մատրիցի
հետք: Ազատ էներգիան: Երկկետանի կորելյացիոն ֆունկցիան: Երկաչափ Իզինգի մոդելի
վիճակագրական գումարը որպես փակ կոնտուրներով գումար քառակուսային ցանցում: Իզինգի
մոդելի վիճակագրական գումարը որպես փակ կոնտուրներով գումար դուալ քառակուսային
ցանցում: Կապը դուալմոդելների միջև:Կրիտիկական ջերմաստիճանը: Երկչափ Իզինգի մոդելի
տրանսֆեր-մատրիցը արտահայտված սպինայինօպերատորներով: Ազատ ֆերմիոնները,
Յորդան-Վիգների ձևափոխությունները: Տրանսֆեր-մատրիցի ներկայացումը ազատ ֆերմիոնների
միջոցով: Լոկալիզացված սպինների փոխանակային փոխազդեցությունը, Հայզենբերգի մոդելը:
Երկցանցային և ֆրուստրացված սպինային համակարգերը, Մաջումբար-Գոշի մոդելը: Հաբարդի
մոդելը և դրա պահպանվող մեծությունները՝ մասնիկների թվի և ընդհանուր սպինի
օպերատորները, SO(4) համաչափությունը: Ուժեղ կապի սահմանը: Համակարգերի վարգը
կրիտիկական կետերի շրջակայքում: Միջին դաշտի տեսությունը, Կադանոֆի տեսուտյունը,
վերանորմավորման խումբը:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Р. Бэкстер, Точнорешаемыемодели в статистическоймеханике, Мир, 1985.
2. E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, 2013.
3. K. Вильсон К, Дж. Когут, Ренормализационная группа и epsilon-разложение, 1975.
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2. Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա

4. 2 ժամ/շաբ.
6.2-րդ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներինգիտելիքտալքվանտայինկոպերատիվերևույթների, դրանց հետազոտման
տեսական մեթոդների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ձևակերպելուտեսականֆիզիկայիարդիմեթոդները, որոնքկիրառվումենքվանտային
կոպերատիվ երևույթները նկարագրելու համար
2. ձևակերպելու տեսական ֆիզիկայի արդի մեթոդները, որոնք կիրառվում են քվանտային
կոպերատիվ երևույթները նկարագրելու համար:
5. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ձևակերպելուևլուծելուգերհոսելիության, գերհաղորդականության, բոզե-կոնդենսացիայի
արդի խնդիրները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա5 օգտագործել գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսությանների
մեթոդները կոնկրետ փորձարարական ֆիզիկական խնդիրներ լուծելու համար
2. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
3. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ
2. առաջադրանքների կատարում
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Այլասերված ոչ իդեալական բոզե-գազ: Քվանտային գազեր: Բոզե-էյնշտեյնյան կոնդենսատներ:
Քվանտային հեղուկներ և բյուրեղներ: Հելիում 4-ի գերհոսելիությունը: Գերհաղորդականության մակրոսկոպիկ տեսությունը: Լոնդոնների հավասարումները: Գերհաղորդիչ միջանկյալ
վիճակ: Գինզբուրգի-Լանդաուի տեսություն: Երկու սեռի գերհաղորդիչներ: Մակերևույթային
գերհաղորդականություն: ծառը վիճակի կառուցվածքը: Գերհաղորդականության միկրոսկոպիկ տեսությունը: Ջոզեֆսոնի եֆեկտ և նրա տեսությունը: Գերհաղորդիչ քվանտային ինտերֆերոմետրեր: Բարձր ջերմաստիճանային օքսիդային գերհաղորդիչներ: Բարձր ջերմաստիճա237

նային ոչ օքսիդային գերհաղորդիչ MgB2 : Անտիֆերոմագնետիզմը օքսիդային գերհաղորդիչներում: “Ծանր” ֆերմիոններով գերհաղորդիչներ: Հադրոնների գերհոսելիությունը միջուկներում և նեյտրոնային աստղերում: Հելիում 3-ի գերհոդելիությունը: Գերհաղորդականությունը
և մագնիսականությունը: Ֆերո մագնիսական գերհաղորդիչներ: Անհամասեռ գերհաղորդիչ
վիճակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.М.Халатников, Теория сверхтекучести. М., 1971.
2. Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Статистическая физика, ч.2, М.,2003.
3. Н.М.Плакида, Высокотемпературные сверхпроводники, М.,1996.
4. J.B.Ketterson, S.N.Song, Superconductivity, Cambr.Univ.Press, 1999.
5. T.Tsuneto, Superconductivity and Superfluidity, Cambr. Univ.Press, 2005
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2. Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր II

4. 4ժամ/շաբ.

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
Սեմինար 2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներով կիրառական բնույթի ֆիզիկական
երևույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ, որ վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական օրինաչափությունները կարելի է
օգտագործել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. օգտագործել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքը գիտական հետազոտություններում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա8 տիրապետել վիճակագրական ֆիզիկայի ընդհանուր օրինաչափությունները
2. Բ2 կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդները արդի խնդիրներ լուծելու համար
3. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
4. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Տեսական դասընթացներ
2. Առաջադրանքների կատարում
3. Գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ֆլուկտուացիաներ: Գաուսի բաշխումը: Հիմնական թերմոդինամիկական մեծությունների
ֆլուկտուացիաները, Էյնշտեյնի բանաձևը: Պուասոնի բանաձևը գազային համակարգում:
Էլեկտրամագնիսական
ֆլուկտուացիաներ:
Ֆլուկտուացիաներ
գծային
շղթայում:
Հիդրոդինամիկական ֆլուկտուացիաներ: Ֆլուկտուացիայի չափման սարքավորումների
զգայության
վրա,
Նայկվիստի
բանաձևը:
Կորելյացիոն
ֆունկցիաներ,
սպեկտրալ
ներկայացումներ: Կորելյացիայի ժամանակային փոփոխությունը: Մակերևույթային երևույթները:
Մակերևույթային լարվածություն, մակերևույթայինճնշում: Նոր փուլի սահների ստեղծումը
փուլային անցումներում, սահնի կրիտիկական չափը: Փուլային անցումներ: I սեռի փուլային
անցումներ: Մաքսվելի կանոնը: II սեռի փուլային անցումներ: Տեղափոխության երևույթներ:
Ազատ վազքի միջին երկարությունը: Պահպանման օրենքները: Մատուցիկություն: Մատուցիկ
հեղուկի հիդրոդինամիկա: Նավյե-Ստոքսի հավասարումը: Պինդ մարմինների թերմոդինամիկա:
Ջերմունակության Էյնշտեյնի և Դեբայի մոդելներ: Պինդ մարմնի ջերմային ընդարձակումը,
Գրյունայզենի բանաձևը: Ֆոնոններ: Ոչ իդեալան գազեր: Վան-դեր-Վաալսի բանաձևը: Դասական
պլազմայի թերմոդինամիկա: Չափազանց բարձր խտությամբ նյութի հատկությունները:
Նեյտրոնային աստղեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.А.Квасников. Термодинамика и статистическая физика, изд. МГУ, 1991.
2. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Статистическая физика, изд. Наука, Москва, 2013.
3. Керзон Хуанг. Статистическая механика, изд. Мир, Москва, 1966.
4. Ф.М.Куни. Статистическая физика, изд. Наука, Москва, 1981.
5. Р.Кубо. Статистическая механика, изд. Мир, Москва, 1967.
6. П.Лансберг. Задачи по термодинамике и статистической физике, изд.Мир, Москва,1974.
7. Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Статистическая физика, т. IX, изд. Наука, Москва, 1978.
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2. Ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորում

4. 4 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. Դասախոսություն 2 ժամ
Գործնական2 ժամ
7. Եզ.գն.

6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ստեղծել տարբեր ֆիզիկական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդել:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. հասկանալ տարբեր ֆիզիկական պրոցեսների կապվածությունը,
2. տալ քանակական նկարագրում տարբեր երևույթների համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ստեղծել աշխատող մաթեմատիկական մոդել գիտության և տեխնիկայի տարբեր
բնագավառներում օգտագործելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ5 օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,
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համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում
2. Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել
տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների մեխանիզմները
3. Բ7 մոդելավորումների արդյունքների հիման վրա կատարել կանխատեսումներ և
կայացնել որոշումներ՝ հետագա աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և
հետազոտությունների իրականացման նպատակով
4. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
5. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մաթեմատիկական մոդելավորման սկզբունքները և հիմական գաղափարները: Թվային
հաշվարկի հիմնական մեթոդները: Տարբեր հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները:
Ժամանակային
խնդիրների
մոդելավորում:
Եզրային
խնդիրների
մոդելավորում:
Հավանականային բնույթի պրոցեսների մոդելավորում (Մոնտե-Կարլո): Նյութի տեղափոխման
խնդիրներ: Տատանողական համակարգերի մոդելավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.А.Самарский, А.Н.Тихонов. Уравнение математической физики. изд.МГУ, Москва 1999.
2. А.А.Самарский, А.П.Михайлов. Математическое моделирование. изд. Наука, Физматлит,
Москва, 1977.
3. П.С.Краснощеков, А.А.Петров. Принципы построения моделей. изд.МГУ, Москва 1983.
4. Г.И.Марчук, В.И.Агошков. Введение в проекционно-сеточные методы. изд. Наука, Москва,
1981.
5. Е.Титчмарш. Введение в теорию интегралов Фурье. М.: ОГИЗ, Москва, 1949.
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2.Գրավիտացիայի տեսություններ և դրանց
աստղաֆիզիկական կիրառությունները

1. 4 ժամ/շաբ.

2. Դասախոսություն 2 ժամ
Գործնական2 ժամ
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3. ECTS
6 կրեդիտ

6. 2-րդ աշնանային կիսամյակ
7. Եզ.գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսուցանել ժամանակակից պատկերացումները գրավիտացիայի տեսությունների և նրանց
աստղաֆիզիկական կիրառությունների վերաբերյալ,
 ուսուցանել ժամանակակից պատկերացումները գերխիտ երկնային մարմինների ներքին
կառուցվածքի և արտաքին դրսևորումների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուժեղ ձգողության դաշտի բազմաբնույթ (սկալյար-թենզորական, երկմետրիկ և
բազմաչափ) տեսություններից,
2. գերխիտ երկնային մարմինների, գրավիտացիոն ալիքների ու կոսմոլոգիական մոդելների
առանձնահատկություններից այդ տեսությունների շրջանեկներում,
3. այդ տեսությունների վրա դիտումներից ստացվող սահմանափակումների վերաբերյալ,
4. բազմաբնույթ ֆիզիկական փոփոխություններից, որոնք տեղի են ունենում, երբ նյութի
խտությունը աճում է մեկից մինչև 300 մլն.տոննա 1սմ3 -ում և ավելի,
5. գերխիտ նյութից կազմված սպիտակ թզուկների ու նեյտրոնային աստղերի տեսությունից և
նեյտրոնային աստղերի արտաքին դրսևորումների վերաբերյալ,
6. բաբախիչների (պտտվող նեյտրոնային աստղեր) բացառիկ ռադիոճառագայթման
տեսությունից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի սկալյարթենզորական, երկմետրիկ և բազմաչափ տեսություններում տարվող
հետազոտություններում,
8. իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գերխիտ երկնային
մարմինների ֆիզիկայի վբնագավառում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ընտրել հետազոտման պատշաճ եղանակներ ռելյատիվիստիկ գրավիտացիայի
բնագավառում,
10. իրականացնել հետազոտություններ գերխիտ նյութի ջերմադինամիկայի, պլազմայի
ֆիզիկայի, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և դիտողական աստղաֆիզիկայի
սահմանաեզրին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
1. Ա4օգտագործել ձգողականության տեսությունների մեթոդները Տիեզերքի
կոսմոլոգիական մոդելներ կառուցելու համար
2. Բ3 իրականացնել ձեռք բերած գիտելիքների կիրառություններ գրավիտացիայի ՀԸՏ-ում և
տարբեր մոդիֆիկացված տեսություններում
3. Բ6 մշակել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքները, դրանք համեմատել
տեսական հետազոտությունների կամ մոդելային հաշվարկների արդյունքների հետ և
բացահայտել, թե տեսական որ մոդելներն են առավել ճշմարտանման բացատրում
ուսումնասիրվող պրոցեսների մեխանիզմները
4. Գ1 աշխատել ինքնուրույն մասնագիտական խմբի կազմում
5. Գ2 կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները գիտական
հետազոտություններում
6. Գ3 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
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ռեսուրսները, կարողանալ մոդելավորել այդ խնդիրները տեսական ֆիզիկայի
մեթոդներով, թվային մեթոդներով.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. տեսական դասընթացներ,
2. Առաջադրանքների կատարում,
3. գիտական ամսագրերի ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Այլընտրանքային տեսությունների առաջացման պատճառնենրն ու հիմնական տարատեսակները: Գրավիտացիայի տեսությունների դասակարգումը և ներկայացվող պահանջները:
Յորդան-Դիկեի տեսություն: Ստատիկ ու կենտրոնահամաչափ գերխիտ երկնային մարմինները
Յորդան-Բրանս-Դիկեի տեսությունում: Գրավիտացիայի երկմետրի (բիմետրիկ) տեսություններ:
ՀԷՏ բիմետրիկ ձևակերպում: Ռոզենի բիմետրիկ տեսություն: Ստատիկ կենտրոնահամաչափ
երկնային մարմինները Ռոզենի տոսությամբ: Բիմետրիկ սկալյար-թենզորական տեսություն:
Գրավիտացիայի բազմաչափ տեսություններ: Պարամետրիկ պոստ-Նյուտոնյան ֆորմալիզմ:
գրավիտացիայի
տեսությունների
ՊՊՆ
պարամետրերը:
Դիտումներից
ստացվող
սահմանափակումները ՊՊՆ պարամետրերի վրա: Գրավիտացիոն ալիքները և կոսմոլոգիական
մոդելները:
Նույնական մասնիկների համակարգ: Այլասերված գերխիտ Ae-պլազմա: Ատոմական միջուկների
A,Z պարամետրերի կախվածությունը գերխիտ պլազմակշյի խտությունից և Ae-պլազմայից հոծ
միջուկային նյութ: Հադրոնային նյութ ու քվարկային պլազմա կազմող մասնիկների հիմնական
բնութագրերն ու փոխազդեցության առանձնահատկությունները: Հադրոնային պլազմաքվարկային նյութ փուլային անցում: Քվարկային պլազմայի առանձնահատկությունները: Գերխիտ
նյութի վիճակի հավասարման որոշման մոտավոր եղանակները: Գերխիտ աստղի կառուցվածքը
նկարագրող հավասարումները: Սպիտակ թզուկներ, նեյտրոնային աստղեր: Բաբախիչներ, դրանց
էությունը, ռադիոճառագայթման պրոբլեմը: Միջաստղային նյութում էլեկտրոնների խտության ու
մագնիսական դաշտի լարվածության միջին արժեքների որոշումը բաբախիչների միջոցով:
Նեյտրոնային աստղերի դրսևորումները կրկնակի համակարգերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С.Вайнберг. Гравитация и космология, Москва, Мир, 1975.
2. Ч.Мизнер, К.Торн, Дж.Уиллер. Гравитация, I и II, Мир, Москва, 1977.
3. Г.С.Саакян. Пространство, время и гравитация. ЕГУ, Ереван, 1985; Равновесные
конфигурации вырожденных газовых масс, гл.IX,X,Наука, Москва, 1972.
4. К.Уилл. Теория и эксперимент в гравитации, Москва, энергоатомиздат, 1985.
5. Г.С.Саакян. Физика нейтронных звезд, изд. ОНЯИ, г. Дубна, 1995; изд. ЕГУ, Ереван, 1998;
Равновесные конфигурации вырожденных газовых масс, гл.IX,X,Наука, Москва, 1972.
6. Р.Манчестер, Дж.Тейлор. Пульсары, Мир, Москва, 1980.
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2. ՊԻՆԴ ՄԱՐՄՆԻ ՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը եւ մասնագիտության
թվանիշը

Պինդ մարմնի ֆիզիկա, 055101.05.7

2. Բուհը

Երեւանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձեւը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
«Պինդ մարմնի ֆիզիկա» մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննություն6:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


Ուսանողներին տալ կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի վերաբերյալ խոր գիտելիք եւ
իմացություն, ծանոթացնելով պինդ մարմինների ուսումնասիրման տեսական եւ
փորձարարական հիմնական մեթոդներին:



Ուսանողներին օժտել պինդմարմնային նանոֆիզիկայի եւ նյութագիտության վերաբերյալ
գիտելիքով եւ իմացությամբ:



Պատրաստել գործնական հմտություններով օժտված գիտատեխնիկական կադրեր՝
պինդմարմնային միկրո- եւ նանոէլեկտրոնային սարքաշինության, նյութերի
ռենտգենագրական եւ էլեկտրոնագրական ախտորոշման (դիագնոստիկա),
հանքարդյունաբերության եւ մետալուրգիայի բնագավառներում:



Ուսանողներին օժտել գործնական խնդիրները քննադատաբար դիտարկելու, վերլուծելու,
գնահատելու, մեկնաբանելու եւ դրանց արդյունքում լուծումներ, գիտական եւ
ճարտարագիտական նախագծեր առաջադրելու եւ ղեկավարելու կարողություններով:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
6

«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության
(ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։
243

ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
Ա2. նկարագրել երկբաղադրիչ եւ բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների կառուցվածքային
առանձնահատկությունները, վիճակի դիագրամները, կարգավորվածությունը, պինդ
մարմիններում դիֆուզիայի երեւույթի առանձնահատկությունները,
Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթներ,
Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային
տարբեր կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր
մեխանիզմները,
Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
Ա7. նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ
սպինային երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում,
Ա8. նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ,
բացատրել բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ,
կատարել նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների
սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ
ինտերֆերաչափեր,
Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես
նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության
հետեւանքները,
Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ
միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ
քանակը, որոշել բյուրեղային նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող
ռենտգենյան ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի
ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման
մոտավոր խորությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
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Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների
հետ,
Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձեւերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր ստացած
գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Մագիստրոսական ծրագրով ուսանած երիտասարդ մասնագետները կարող են աշխատանքի
անցնել Հայաստանի Հանրապետության եւ արտասահմանյան երկրների՝ պինդ մարմնի
ֆիզիկային առնչվող ոլորտների ձեռնարկություններում:
ՀՀ-ում հնարավոր աշխատավայրերն են`
 ԵՊՀ պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիան,
 ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը,
 ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտը,
 ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտը,
 Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիան (Երեւանի
ինստիտուտ),
 CANDLE սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը,
 Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը,
 ՍԻՆՈՊՍԻՍ Արմենիա ՓԲԸ,
 Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը,
 Սոտքի ոսկու հարստացուցիչ գործարանը,
 Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանը,
 ՄԻԿՄԵՏԱԼ ՓԲԸ,
 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը,
 Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանը:

ֆիզիկայի

Շրջանավարտները կունենան կարիերայի հետեւյալ հնարավորությունները՝
ա) հիմնարար եւ կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`


փորձարարական գիտական հետազոտություններ կատարող գիտաշխատող (կրտսեր,
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ավագ, առաջատար եւ այլն)


ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում տեսական հետազոտություններ
կատարող գիտաշխատող (կրտսեր, ավագ, առաջատար եւ այլն)



փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող
տող, վերլուծաբան



որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման կամ խմբի ղեկավար

գիտաշխա-

բ) տնտեսության գիտաարտադրական ձեռնարկություններում`


մետալուրգիայում՝
ղեկավար



մետալուրգիայում՝ որպես արտադրանքի որակը հսկող մասնագետ



հանքարդյունաբերությունում՝ որպես նյութերի բաղադրության վերլուծաբան



ատոմային էներգետիկայի ձեռնարկություններում՝ որպես
վածքների որակը եւ պիտանիությունը գնահատող մասնագետ



Ճառագայթային մշտադիտարկման մասնագետ

որպես տեխնոլոգ

եւ

արտադրական պրոցեսի

կազմակերպիչ,

օգտագործվող

կառուց-

գ) մասնագետների պատրաստման բնագավառում՝
 դասախոս, ասիստենտ


ավագ դպրոցներում` դասատու, մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները եւ ձեւերը
Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ կարող են հանդիսանալ ՀՀ եւ ԵՊՀ
գրադարանային ֆոնդերի, ֆիզիկայի ֆակուլտետի եւ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի տպագիր
նյութերը, էլեկտրոնային, համացանցային, տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսները եւ ուսումնական եւ գիտահետազոտական լաբորատորիաները: Դասավանդման եւ ուսումնառության
պրոցեսը կիրականացվի ավանդական (դասախոսություն, սեմինար, գործնական պարապմունքներ, լաբորատոր ցուցադրություններ) եւ նորարարական մեթոդների (խմբային աշխատանք,
քննարկում, բանավեճ, զեկույցի ներկայացում) համադրությամբ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Որպես ազգային եւ միջազգային չափորոշիչներ տվյալ մասնագիտության համար օգտագործվել
են՝
 Պետական կրթական չափորոշիչ «Պինդ մարմնի ֆիզիկա» մասնագիտությամբ
 «ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ», Երեւան, 2016.
 Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ուսումնական ծրագիր (ՌԴ)
 Մոսկվայի Ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումնական ծրագիր (Ռ Դ)
 Քեմբրիջի համալսարանի Կավենդիշի լաբորատորիայի ծրագիր (Մեծ Բրիտանիա)
 Բեռլինի Հումբոլտի համալսարանի ֆիզիկայի ծրագիր (Գերմանիա)
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
«Պինդ մարմնի ֆիզիկա» կրթական ծրագիրը նպատակ ունի ներկայացնել ֆիզիկայի
ամենաընդգրկուն բնագավառներից մեկը, որի վրա հիմնվում է ժամանակակից տեխնոլոգիական
հասարակությունը: Պինդ մարմնի ֆիզիկան ներկայացնում է գիտելիքներ, որոնք
անմիջականորեն գործնական կիրառություն են գտնում նորագույն հիմնարար հայտնագոր246

ծություններում: Այս բնագավառն այն հիմքն է, որի վրա ձեւավորվում են ինչպես նոր նյութերի
ստացման, այնպես էլ պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի միկրո- եւ նանոկառուցվածքային
տարրերի պատրաստման տեխնոլոգիաները: Համակարգչային, հեռահաղորդակցության եւ
գաղտնագրության տեխնոլոգիաների զարգացումը 21-րդ դարում, հավանաբար, կապված կլինի
մեզոսկոպական համակարգերի հիմնարար ֆիզիկայի վերջին ձեռքբերումների եւ ենթամիկրոնային տեխնոլոգիաների (էլեկտրոնային վիմագրություն (լիտոգրաֆիա), մոլեկուլաճառագայթային էպիտաքսիա, տեսածրող թունելային մանրազննում, ատոմաուժային մանրազննում)
օգտագործման հետ: Այս բնագավառներում արձանագրված հաջողությունները կարող են
ապահովել էլեկտրոնիկայում մեզոսկոպական օբյեկտների հուսալի եւ կառավարելի
պատրաստումը եւ բազմազան կիրառումը:
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոԲ1
օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝
էլեկտրոնային, ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ
ատոմաուժային մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ,
հատկություններ
հաճախային տարբեր տիրույթների սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր
Ա2
նկարագրել երկբաղադրիչ եւ բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների
Բ2
գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, վիճակի դիագրամհաշվարկների արդյունքների մշակում
ները, կարգավորվածությունը, պինդ մարմիններում դիֆուզիայի
երեւույթի առանձնահատկությունները
Ա3
քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզի- Բ3
հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային
կական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայուհամակարգերի էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ
թյամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ
բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ էներգիական հոսքեր
ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ
Ա4
քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել
Բ4
պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարպինդմարմնային տարբեր կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզինիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները
կական բնութագրեր, ինչպես նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին
դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները
Ա5
քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր հաԲ5
փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային
մակարգերում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեմակրո- եւ միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութեցությունը
րում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը, որոշել բյուրեղային նյութերում
առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան
ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում
Ա6
բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել
Բ6
զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունբյուրեղում տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիները, բյուրեղի ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել
կական վիճակները
արատները եւ դրանց տեղակայման մոտավոր խորությունները
Ա7
նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային
կառուցվածքներում եւ սպինային երեւույթների կիրառությունները
սպինտրոնային սարքերում
Ա8
նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման
տարբեր եղանակներ, բացատրել բյուրեղներում ռենտգենյան
ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ, կատարել նյութի

տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ

Գ4

Գ2

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել

Գ5

Գ3

անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների
մասնագետների հետ

Գ6
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ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ
մասնագիտական ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական
(միջդիսցիպլինար) թիմում
ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարել գիտական ուղղություններ եւ արտադրական
գործընթացներ
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում եւ մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Ոչ գծային ֆիզիկա
Տարրական գրգռումները կոնդենսացված միջավայրերում
Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն
Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում
Մագնիսականության քվանտային տեսություն
Ռենտգենյան Ճառագայթների ֆիզիկա
Էլեկտրոնային նանոհամակարգերի ֆիզիկա
Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները
Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի ֆիզիկայում
Մետաղների ֆիզիկա
Սպինտրոնիկայի հիմունքներ
Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն
Համակարգչային մեթոդները կոնդենսացված միջավայրի
ֆիզիկայում
Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում
Բյուրեղաֆիզիկա եւ իրական բյուրեղներ
Ռենտգենյան կառուցվածքային եւ սպեկտրային վերլուծություն

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01
0407/Մ16
0406/Մ01
0405/Մ01
0404/Մ01
0405/Մ02
0405/Մ03
0405/Մ04
0405/Մ05
0405/Մ06
0405/Մ07
0405/Մ08
0405/Մ09
0405/Մ10
0405/Մ11
0405/Մ12
0405/Մ13
0405/Մ14
0405/Մ15
0405/Մ16

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8

Բ1

Բ2
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“ՊՄՖ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու 1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական-4
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաեւ զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածքների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Քննադատորեն ընթերցել եւ ընկալել մասնագիտական նյութեր
6. Քննադատորեն ունկնդրել եւ ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
7. Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ՝ կիրառելով
տվյալ գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար եւ շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
2. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների
հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն եւ բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական եւ բառապաշարի նյութի ամրապնդմանը նպաստող բաժին
(վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն եւ քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) եւ զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված
նյութի շուրջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. John Eastwood “Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999.
7. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007.
8. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”.

1. 1602/Մ02

2. Օտար լեզու 2

4. 2 ժամ/շաբ.
6. II գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ
5. գործնական-2
7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձեւակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողովներում, ինչպես նաեւ սեմինարներում կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու եւ քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ճիշտ ձեւակերպել եւ գրել գիտական հոդվածներ եւ համառոտագրություններ
2. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն
եւ բառապաշար
3. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին
4. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
2. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների
հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն եւ բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
 Արեւմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների եւ գիտական
քննարկումների չափաձեւով
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011.
2. Online material from www.arxiv.org
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

3. ECTS 3
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. լաբորատոր-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման եւ ֆիզիկական
տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
9. Տիրապետել TeX եւ LaTeX համակարգերին:
10. Լուսաբանել MATHEMATICA եւ MatLab ծրագրային փաթեթները:
11. Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից եւ
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գրադարաններից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. Կիրառել
MATHEMATICA
եւ
MatLab

ծրագրերը

մասնագիտական

հետազոտություններում:
13. օգտագործել TeX եւ LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
14. Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15. հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման եւ ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման
համար:
16. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել եւ ձեւակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
2. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
3. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
4. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
5. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների
հետ,
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում: TeX, LaTeX. հիմունքներ, տեքստերի
հավաքում, բանաձեւերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ, տվյալների որոնում՝
օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free
Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М. Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc).
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1. 0407/Մ16

2. Հետազոտության պլանավորում եւ մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-1, լաբորատոր-1
6. I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ներկայացնել ֆիզիկական հետազոտությունների պլանավորման ընդհանուր
սկզբունքները եւ էտապները եւ ծանոթացնել հետազոտման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները
Ընտրել եւ մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կատարել փորձարարական տվյալների եւ արդյունքների վերլուծություն եւ ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Կիրառել ֆիզիկայի հենքային եւ հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում
հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
2. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
3. Գ3. անգլերենով հաղորդակցվել մասնագիտական եւ հարակից ոլորտների մասնագետների հետ,
4. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
5. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ:
Խնդիրը, հետազոտման առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտահետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան եւ օբյեկտը
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
 ձեւակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն
 փաստացի նյութի հավաքագրում
 հետազոտման արդյունքների մշակում եւ դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների
պլանավորման
եւ
մեթոդների
ընտրության
փորձնական
առաջադրանքներ ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755254

2.
3.
4.
5.

757.
http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
080500 Курс лекций. Научно-исследовательская работа 2011.pdf
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
7. գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների,
հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ,
8. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի եւ էվոլյուցիայի ժամանակակից
պատկերացումներին,
9. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
2. ներկայացնել միկրո- եւ մակրոաշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական եւ
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
3. ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին եւ արդի
հիմնախնդիրներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մեկնաբանել ֆիզիկական երեւույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
5. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից
հիմնարար եւ
կիրառական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
7. առաջարկել ֆիզիկական երեւույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ եւ տեխնոլոգիաներ,
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5.քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
2. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային
եւ էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք
համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
3. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
4. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
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3. մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական եւ հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային եւ բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի, ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների
միջուկային ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային եւ ոչ արագացուցչային
գիտափորձեր: Մեծ հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները եւ ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի եւ ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում: Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների կատալիտիկ
ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երեւույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն
աստղերի եւ գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ: Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երեւույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային
ալիքներ: Քաոսային ոչ գծային դինամիկա եւ սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի
ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական
լազերներ: Ժամանակակից միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը եւ թերմոդինամիկայի
օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության եւ քվանտային տեսության ֆիզիկական կոնցեպցիաները: Համադրում եւ համեմատական վերլուծություն: Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները եւ կառուցվածքը: Քիրալության վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության եւ համաչափության վեկտորներ: ԱՆԽ
ֆիզիկական հատկությունները եւ կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական
հատկությունները եւ կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, լաբորատոր-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների
վերաբերյալ, օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի եւ վիճակագրական ֆիզիկայի
մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների
եւ պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր
ջերմաստիճանների ֆիզիկայի եւ ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում կիրառվող
հիմնական գաղափարներին եւ մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
2. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային եւ
էլեկտրական հատկությունների որակական եւ քանակական գնահատումներ, կատարել
փորձեր եւ մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
5. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր, կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթներ,
3.Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային
մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների
սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ
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մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
6. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
7. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: 2. Կապերի տեսակները բյուրեղներում
(վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական եւ ջրածնային): 3. Մետաղների
տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: 4. Էլեկտրոնային գազի
ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի էլեկտրահաղորդականությունը: 5. Գոտիական
տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: 6.
Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված: 7.
Հաղորդիչներ եւ մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները: 8. Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբեւեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բեւեռացվելիության
տեսություն:
Դիէլեկտրական
ռելաքսացիա:
9.
Պիրո-,
պիեզոեւ
սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D. Patterson, B.C. Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J. Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U. Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.

1. 0404/Մ01

2. Ոչ գծային ֆիզիկա

4. 4 ժամ/շաբ.
6. I աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դասախոսություն-2, լաբորատոր-2
7. եզր. գն.
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում լայնորեն
տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված
քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի
արդի նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երեւույթների խորքային
վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում եւ այլ հարակից բնագավառներում նրանց
նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
2. հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երեւույթների եւ նրանց
համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման
առանձնահատկությունները,
3. հանգեցնել տարաբնույթ երեւույթների նկարագրությունը մաթեմատիկական մոդելների
եւ մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
4. դրսեւորել ժամանակակից
սիներգետիկայի եւ քաոսի տեսության զարգացման
միտումների եւ կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երեւույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման
ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
6. կիրառել ոչգծային
երեւույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների
զինանոցը,
7. հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական եւ հումանիտար բնագավառներում
առաջացող տարբեր երեւույթները պարզ նկարագրական մոդելների եւ վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել եւ տարածել նորերը,
9. ձեւակերպել նոր գիտական խնդիրներ եւ մասնակցել քննարկումներին,
10. ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով,
11. դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ եւ կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա5.քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
3. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես
նաեւ մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության
հետեւանքները,
4. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում։
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
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2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ եւ դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաեւ համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երեւույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար։
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն:
ԵՊՀ հրատարակչություն: Երեւան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երեւան-2016.
3. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
4. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
5. R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
7. H.D.I. Abarbanel, M.I. Rabinovich, M.M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for physicists.
Singapore.1993.
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2. Տարրական գրգռումները կոնդենսացված միջավայրերում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել
տարրական գրգռումների տեսությանը, նրա կիրառման
բնագավառներին, օգտագործվող մեթոդներին եւ մոդելներին, տալ խորացված գիտելիքներ՝
քվազիմասնիկների տեսության շրջանակներում կոնդենսացված համակարգերի ֆիզիկական
հատկություններն ուսումնասիրելու եւ մեկնաբանելու համար :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել տարրական գրգռումների տեսության հիմնական հասկացությունները եւ
կիրառման պայմանները, սահմանել քվազիմասնիկի գաղափարը,
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2. տարրական գրգռումների տեսության շրջանակներում բացատրել կոնդենսացված
համակարգերի ֆիզիկական հատկությունները,
3. նկարագրել քվազիմասնիկների փոխազդեցությունները, ինչպես նաեւ դրանց վարքն
արտաքին գործոնների ազդեցությամբ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել կոնդենսացված համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,
5. գնահատել քվազիմասնիկների հիմնական բնութագրերը (էներգիա, կյանքի
տեւողություն եւ այլն),

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գիտելիքները գործնականում կիրառել գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթներ,
2. Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային
տարբեր կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
3. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քվազիմասնիկներ: Տարրական գրգռումներն էլեկտրոնային գազում: Հարթրիի եւ ՀարթրիՖոկի մոտավորություններ: Փոխանակային էներգիայի հաշվարկը: Պլազմային տատանումներ
եւ ալիքներ: Պատահական փուլերի մոտավորություն: 2. Պլազմային տատանումների
փորձարարական ուսումնասիրումը: Էլեկտրամագնիսական ալիքների փոխազդեցությունը
պլազմայի հետ: Դիէլեկտրական ֆունկցիայի հաշվարկը: Գումարների կանոն: 3. Ֆոնոնի
գաղափարը: Ատոմների միջին քառակուսային շեղման ուսումնասիրումը: Ֆոնոնների
փոխազդեցությունը: N- եւ U-պրոցեսներ: 4. Ցանցային ջերմահաղորդականություն: Ջերմահաղորդականության գործակցի վարքը ցածր ջերմաստիճաններում: Երկրորդ ձայնը բյուրեղներում: 5. Սպինային ալիքները ֆեռոմագնիսներում: Մագնոնային գազի ջերմունակությունը եւ
մագնիսացվածությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ch. Kittel, Quantum Theory of Solids, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 1987.
2. E. Rosencher, B. Vinter, Optoelectronics, Cambridge University Press, 2002.
3. J. Singh, Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures, Cambridge
University Press, 2003.
4. H. Haug, S.W. Koch, Quantum theory of the optical and electronical properties of semiconductors,
World Sci., 2005.
5. Н.Б. Брандт, В.А. Кульбачинский. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. М.,
Физматлит, 2007.

1. 0405/Մ03

2. Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն

3. 3ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ ուսանողին ներկայացնել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկությունները, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթները, ինչպես նաեւ ծանոթացնել բյուրեղների ֆիզիկական հետազտություններում
օգտագործվող մեթոդներին եւ մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել եւ հիմնավորել պինդ մարմնի գոտիական տեսության հիմնական
մոտավորությունները,
2. ձեւակերպել բյուրեղում էլեկտրոնների եւ այլ քվազիմասնիկների` տարբեր
մոտավորությամբ հաշվարկված էներգիական սպեկտրները ներկայացնող օրենքները,
3. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների եւ քվազիմասնիկային կոմպլեքսների վարքի
օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել բյուրեղների որոշ բնութագրերի
մեկնաբանման համար,
5. գործնականում իրականացնել պինդմարմնային համակարգերի ֆիզիկական
բնութագրերի որակական եւ քանակական գնահատումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական աշխատանքներ եւ հոդվածներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթներ,
2. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
3. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ
մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
4. Գ2. տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել, տարբեր աղբյուրներից
տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
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դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոտիական մոտավորություն։ Բլոխի թեորեմ: Էներգիական սպեկտր: 2. Թույլ եւ ուժեղ
կապի մոտավորություններ: Ադիաբատական մոտավորություն։ Մեկէլեկտրոնային մոտավորություն: Ինքնահամաձայնեցված դաշտի հավասարումների արտածումը: 3. Բյուրեղային
ցանցի քվանտային տեսություն: Ծնող եւ ոչնչացնող օպերատորներ։ Շեղման օպերատորի վերլուծումը։ 4. Ֆոնոնային գազ: Ձայնային եւ օպտիկական ֆոնոններ: 5. Էլեկտրոնների տեղայնացված վիճակները բյուրեղներում: Դանդաղ փոփոխվող գրգռումներ: Արդյունարար զանգվածի մեթոդը: Ծանծաղ եւ խոր մակարդակներ: Մակերեւութային վիճակներ: 6. Էքսիտոն
(Ֆրենկելի, Վանյե-Մոտի)։ Պոլարոն: 7. Էլեկտրոնային գազի դիէլեկտրական թափանցելիությունը։ Էկրանավորման շառավիղը մետաղներում եւ կիսահաղորդիչներում: Կիսահաղորդչի դիէլեկտրական թափանցելիությունը: Պլազմային տատանումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։
1. R. E. Peierls, Quantum Theory of Solids. Oxford University Press, 2001.
2. P.L.Taylor, O.Heinonen, A Quantum Approach to Condensed Matter Physics. Cambridge Univ.
Press, 2003.
3. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
4. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Օպտիկական երեւույթները պինդ մարմիններում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմինների օպտիկական հատկությունների տեսական
ուսումնասիրության ընդհանուր սկզբունքներին, հետազոտության ժամանակակից մեթոդներին եւ օպտիկական երեւույթների հնարավոր կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել մետաղների, կիսահաղորդիչների եւ դիէլեկտրիկների օպտիկական
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել պինդմարմնային օպտիկայի բնագավառում տեսական եւ
փորձարարական հետազոտությունների իրականացման ընդհանուր սկզբունքները եւ
մոտեցումները,
3. բացատրել օպտիկական երեւութների առաջացման հիմնական մեխանիզմները,
4. պինդմարմնային տարբեր համակարգերի համար քվանտային ֆիզիկայի մեթոդների
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կիրառմամբ ներկայացնել օպտիկական տիրույթում էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ
բյուրեղի փոխազդեցությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. մեկնաբանել բյուրեղի կարեւորագույն օպտիկական բնութագրերի` համակարգի
պարամետրերից ունեցած կախումները,
6. առաջարկել դիտարկվող համակարգում նախընտրելի օպտիկական երեւույթների
դիտման համար անհրաժեշտ պայմաններ,
7. հաշվարկել օպտիկական հաստատուններ, ինչպես նաեւ մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. գիտելիքները գործնականում կիրառել գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3.Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4.Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
5.Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
6.Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ
մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
7.Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մաքսվելի մակրոսկոպական հավասարումները: Էլեկտրամագնիսական ալիքները
վակուումում եւ համասեռ դիէլեկտրիկում: 2. Լույսի ներթափանցումը մետաղ (սկին երեւույթ):
Հաղորդականությունը հաճախությունների օպտիկական տիրույթում (Կուբո-Գրինվուդի
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բանաձեւ): 3. Լույսի տարածումը եւ կլանումը կիսահաղորդիչներում եւ դիէլեկտրիկներում:
Կլանման գործակցի եւ դիէլեկտրական թափանցելիության կապը: 4. Կրամերս-Կրոնիգի
դիսպերսային առնչությունները: 5. Լույսի կլանման մեխանիզմներ: Լույսի ներգոտիական կլանումը: Լույսի միջգոտիական կլանումները կիսահաղորդիչում: 6. Էլեկտրամագնիսական
դաշտի փոխազդեցությունը ցանցային տատանումների հետ, պոլարիտոններ: 7. Ազատ լիցքակիրներով պայմանավորված մագնիսաօպտիկական երեւույթներ: 8. Լույսի միջգոտիական կլանումը քվանտացնող մագնիսական դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. W. Schäfer, M. Wegener. Semiconductor optics and transport phenomena. Springer Verlag, 2002.
2. C. F. Klingshirn. Semiconductor optics. Springer Verlag, 2007.
3. T. Meier, P. Thomas, S. W. Koch. Coherent semiconductor optics: from basic concepts to
nanostructure applications. - Springer Verlag 2007.
4. W. Shen-chie Chang. Principles of lasers and optics., Cambridge University Press, 2005.
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2. Մագնիսականության քվանտային տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմիններում ընթացող մագնիսական երեւույթների
առաջացման մեխանիզմներին, մագնիսականության քվանտային տեսության հիմնական
սկզբունքներին, տեսական եւ փորձարարական ուսումնասիրությունների ժամանակակից
մեթոդներին եւ մագնիսական երեւույթների հնարավոր կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել պարա- եւ դիամագնիսականության, ինչպես նաեւ նյութերի
մագնիսակարգավորված վիճակների հետ կապված հիմնական խնդիրների լուծման
ընդհանուր սկզբունքները,
2. ներկայացնել մագնիսականության քվանտային տեսության հիմնական մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. մեկնաբանել բյուրեղի կարեւորագույն մագնիսական բնութագրի`ընդհանրացված
մագնիսական ընկալունակության կախումները համակարգի տարբեր պարամետրերից,
4. պինդմարմնային տարբեր կառուցվածքների համար դաշտի քվանտային տեսության եւ
վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ, գծային արձագանքի տեսության
շրջանակներում հաշվարկել մագնիսականությանն առնչվող կրիտիկական, ռելաքսային եւ
կոլեկտիվային երեւույթներ,
5. մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներ՝ այլ ոլորտներում
ուսումնասիրությունների համար:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
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3. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4. Ա7.Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ
սպինային երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում։
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Մագնիսացվածություն:
Ընդհանրացված
ընկալունակություն:
Կրամերս-Կրոնիգի
առնչությունները: Ֆլուկտուացիոն-դիսիպատիվային թեորեմ: Օնզագերի առնչություն:
Երկրորդային քվանտացում: 2. Դիրակի հավասարում: Դաշտի աղբյուրները` արտաքին համասեռ դաշտ, էլեկտրական քվադրուպոլ դաշտ, մագնիսական դիպոլային դաշտ, բյուրեղի
էլեկտրական դաշտ, սպին-ուղեծրային փոխազդեցություն, դիպոլ-դիպոլ փոխազդեցություն: 3.
Փոխանակային փոխազդեցություն: Հայզենբերգի
եւ Իզինգի մոդելներ: 4. Սպինային
համիլտոնիան: Սպինային ալիքներ, Հոլստեյն-Պրիմակովի ձեւափոխությունները: Ֆեռոմագնիսական եւ հակաֆեռոմագնիսական մագնոններ: 5. Մետաղների ֆերմի-հեղուկային
տեսություն: 6. Հաբարդի համիլտոնիանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. W. Nolting, A. Ramakanth, Quantum Theory of Magnetism, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2009.
2. R.M. White, Quantum Theory of Magnetism: Magnetic Properties of Materials, Springer, 2007.
3. Е.С. Боровик, В.В. Еременко, А.С. Мильнер. Лекции по магнетизму. Физматлит, 2005.
4. J.M.D. Coey. Magnetism and magnetic materials. Cambridge University Press, 2005.
5. A. Auerbach. Interacting electrons and quantum magnetism. Springer-Verlag, 1998.

1. 0405/Մ06

2. Ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, գործնական-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ռենտգենյան ճառագայթների եւ դրանց սպեկտրների ստացման եղանակներին, նյութի հետ փոխազդեցության հիմնական առանձնահատկություններին եւ
266

դրանցից բխող երեւույթներին:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
2. Ա8.Նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ,
բացատրել բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ,
կատարել նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ,
3. Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային
մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների
սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ
միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը,
որոշել բյուրեղային նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան
ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի
ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման
մոտավոր խորությունները:
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
7. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
8. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. քննարկում, ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Ռենտգենյան ճառագայթների առաջացումը, հիմնական ֆիզիկական հատկություններ,
սպեկտրային օրինաչափություններ: Մոզլիի օրենքը: 2. Ֆլուորեսցենտային ռենտգենյան ճառագայթում:

3. Սինքրոտրոնային ճառագայթում, դրա ստացումը եւ հատկությունները: 4.

Ռենտգենյան ճառագայթների օպտիկա, լրիվ ներքին անդրադարձում: 5. Ռենտգենյան
ճառագայթների փոխազդեցությունը նյութի հետ, կլանում եւ ցրում: 6. Ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը իդեալական բյուրեղում, գումարային ուժգնության հաշվարկը ըստ Լաուեի եւ ըստ
Բրեգի, կառուցվածքային գործոն: 7. Դիսպերսիայի տեսությունը, սպեկտրի վերածման
եղանակներ: 8.Բյուրեղիկների չափերի որոշումը ռենտգենյան դիֆրակտային մեթոդների
կիրառմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. J. Als-Nielsen, D. McMorrow, Elements of Modern X-ray Physics. Chichester: John Wiley and Sons,
2001.
2. Боуэн Д.К., Таннер Б.К., Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и топография.
Наука, 2002.
3. Г.А. Кузнецова, Качественный рентгенофазовый анализ, Методич. указания, Иркутск, 2005.
4. Պ.Հ.Բեզիրգանյան, Ռենտգենյան հետազոտությունների ֆիզիկական հիմունքները, Ե.,
1977:
5. Современная кристаллография. Т. I. Под редакцией Б.К.Вайнштейна. Изд. Наука, 1980.
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2. Էլեկտրոնային նանոհամակարգերի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, սեմինար-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկայի
հիմունքներին,
այդպիսի
համակարգերում
ընթացող
ֆիզիկական
պրոցեսների
առանձնահատկություններին, ուսումնասիրության տեսական մոդելներին եւ փորձարարական
մեթոդներին,
ինչպես
նաեւ
ցածր
չափայնությամբ
համակարգերի
հնարավոր
կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել տարբեր չափայնությամբ (2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկական տեսության հիմնական հասկացությունները,
2. նկարագրել տեսական ուսումնասիրության մոդելները եւ հիմնական
մոտավորությունները,
3. բացատրել քվանտային չափային երեւույթների դերի կարեւորությունը եւ ցածր չափայնությամբ համակարգերում ընթացող ֆիզիկական պրոցեսների
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
ֆիզիկական բնութագրեր,
5. առաջարկել ցածր չափայնությամբ համակարգերի սարքային կիրառություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. ինքնուրույն ուսումնասիրել գիտական աշխատանքներ եւ հոդվածներ:
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10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
2. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
3. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
4. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ
մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
7. Գ2.տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնել եւ վերլուծել,
8. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ցածր չափայնությամբ՝ երկչափ (2D), միաչափ (1D) եւ զրոչափ (0D) էլեկտրոնային
համակարգեր: 2. 1D-, 2D-, 3D-քվանտային փոսեր: Վիճակների խտության ֆունկցիա: 3.
Երկչափ էլեկտրոնային գազի ստատիկ հաղորդականություն: Ռելաքսացիայի ժամանակի
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հաշվարկ: Էկրանավորումը 2D եւ 1D էլեկտրոնային գազում: 4. Կուլոնյան ցրում: Ցրում
համաձուլվածքներում: Ցրում մակերեւութային անհարթությունների վրա: Ուղղահայաց
տեղափոխություն: Ռեզոնանսային թունելավորում: 5. Նանոհամակարգերի օպտիկական
հատկությունները: Ներգոտիական եւ միջենթագոտիական անցումներ: Լույսի կլանումը I եւ II
տիպի համակարգերում: 6. Շտարկի երեւույթը քվանտային փոսում: Լանդաուի քվանտացում:
Մագնիսադիմադրություն: Շուբնիկով-դե-Հաազի երեւույթը: Ցիկլոտրոնային ռեզոնանսի
երեւույթը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. H. Haug, S.W. Koch. Quantum theory of the optical and electronic properties of semiconductors.
World Sci., 2005.
2. John H. Davies. The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction, 2009 Cambridge
University Press.
3. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան, Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի
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1. 0405/Մ08

2. Պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական
հիմունքները

3. 3
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքներին եւ այդ հենքի վրա դիտարկել պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի
աշխատանքի սկզբունքները, ինչպես նաեւ ներկայացնել պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի
զարգացման արդի ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել պինդմարմնային կառուցվածքների այն կարեւորագույն հատկությունները,
որոնց օգտագործմամբ նախագծվում եւ իրականացվում են ժամանակակից
օպտոէլեկտրոնային սարքեր,
2. ներկայացնել օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի
կարեւորագույն ֆիզիկական բնութագրերի եւ հատկությունների կառավարման
օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր,
4. մեկնաբանել օպտոէլեկտրոնային սարքերի վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների
ազդեցության հետեւանքներ,
5. մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել վիճակագրական ֆիզիկայի մեթոդներ՝ այլ ոլորտներում ուսումնասիրությունների համար:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
270

1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
3. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
4. Ա7. Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ
սպինային երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում։
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում :
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հավասարակշիռ եւ անհավասարակշիռ լիցքակիրները կիսահաղորդիչներում: Ֆերմիի
քվազիմակարդակներ: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների կյանքի տեւողություն: Անընդհատության հավասարում: 2. Լիցքակիրների վերամիավորումը կիսահաղորդիչներում:
Միջգոտիական ճառագայթային, ոչ ճառագայթային վերամիավորում, հարվածային (Օժե)
վերամիավորում: Վերամիավորում միալիցք տեղային կենտրոնների միջոցով: Վերամիավորում ուժեղ էլեկտրական դաշտում: 3. Էլեկտրոնի ելքի աշխատանք: Հպակային դաշտ:
Մետաղ-մետաղ եւ մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակներ: Էլեկտրոն-խոռոչային անցում:
4.
Ուղղում մետաղ-կիսահաղորդիչ հպակում: Անհավասարակշիռ լիցքակիրների ներարկում եւ
հեռացում: Ուղղում p-n անցումով: 5. Կիսահաղորդչային սարքեր` դիոդներ, տրանզիստորներ,
լազերներ եւ այլն:
1. 0405/Մ09

2. Խմբերի տեսության կիրառումը պինդ մարմնի
3. 3 ECTS
ֆիզիկայում
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ելնելով միայն ֆիզիկական համակարգի համաչափության հատկություններից, ուսանողին
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ծանոթացնել բյուրեղում քվազիմասնիկի վիճակի որոշման մի շարք խնդիրների հետ, որոնք
կարելի է լուծել խմբերի տեսության մեթոդի կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել վերացական խմբերի տեսության հիմնական թեորեմները, ինչպես նաեւ
բյուրեղներում կետային, տեղափոխական եւ տարածական խմբերի կազմավորման
առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել որոշակի տատանողական մոդերի եւ էլեկտրոնային վիճակների
այլասերման պատճառները,
3. ներկայացնել համաչափության փոփոխության հետեւանքով համակարգի վիճակի
փոփոխության առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. համակարգել բյուրեղներն ըստ համաչափության, դասակարգել բյուրեղում տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
5. հաշվարկել տարբեր քվազիմասնիկային անցումների համար գործող ջոկման
կանոններ,
6. մեկնաբանել ստացված փորձարարական արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառել խմբերի տեսության մոտեցումները եւ մեթոդները այլ ոլորտներում ուսումնասիրությունների համար:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող երեւույթներ,
2. Ա5. քվանտային դիտարկմամբ բացատրել պինդմարմնային տարբեր համակարգերում
էլեկտրամագնիսական դաշտի եւ բյուրեղի փոխազդեցությունը,
3. Ա7. Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ
սպինային երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վերացական խմբերի տեսություն: Խմբի սահմանումը, հիմնական գաղափարներ: 2. Կետային խմբեր, տեղափոխական խումբ, բյուրեղային համակարգեր: Բյուրեղային դասեր,
տարածային խմբեր: 3. Վերջավոր խմբի մատրիցական ներկայացման տեսություն: Ճշգրիտ եւ
ոչ ճշգրիտ ներկայացում, նմանության ձեւափոխություն, համարժեք ներկայացումներ: Բերվող
եւ չբերվող ներկայացումներ, բլոկային մատրիցներ: Թեորեմներ չբերվող ներկայացումների
վերաբերյալ: Տարածական խմբերի չբերվող ներկայացումներ: 4. Բնույթների տեսություն:
Թեորեմներ բնույթների վերաբերյալ: Բնույթների աղյուսակի կազմում: 5. Խմբերի կիրառումը
քվանտային մեխանիկայում: 6. Խմբերի կիրառումը բյուրեղի էլեկտրոնային եւ տատանողական
վիճակների դասակարգման եւ ջոկման կանոնների որոշման համար: 7. Սպին-ուղեծրային
փոխազդեցություն եւ կրկնակի խմբեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio. Group theory: application to the physics of condensed
matter. Springer-Verlag, 2008.
2. A.W. Joshi. Elements of group theory for physicists. New Age International Limited Publishers, New
Delhy, 2007.
3. P.H.E. Meijer, E. Bauer. Group theory: the application to quantum mechanics. Dover Publications,
2004.
4. M.J. Lax. Symmetry Principles in Solid State and Molecular Physics. Dover Publications, 2001.
5. А.И.Ансельм. Введение в теорию полупроводников. М., 1978.

1. 0405/Մ10

2. Մետաղների ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին
ներկայացնել
մետաղների հիմնական հատկությունները,
հիմնավորել
էլեկտրոնային
կառուցվածքն
ու
կարգավորվածությունը,
լուսաբանել
մետաղների
էլեկտրոնային հատկությունները արտաքին դաշտերում, ծանոթացնել երկբաղադրիչ պինդ
լուծույթների կառուցվածքային առանձնահատկություններին, ներկայացնել վիճակի դիագրամներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել մետաղների էլեկտրոնային կառուցվածքը եւ դասակարգել դրանք,
2. հիմնավորել երկբաղադրիչ համակարգերի փոխադարձ լուծելիության պայմանները,
3. բացատրել մետաղների էլեկտրոնային հատկություններն արտաքին դաշտերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կառուցել համեմատաբար պարզ երկբաղադրիչ համակարգի վիճակի դիագրամներ,
5. հաշվարկել բարդ համաձուլվածքային կառուցվածքների վիճակի դիագրամներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները այլ ոլորտների՝
կարգավորվածությունների վերաբերյալ խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա2. նկարագրել երկբաղադրիչ եւ բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների կառուցվածքային
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առանձնահատկությունները, վիճակի դիագրամները, կարգավորվածությունը, պինդ
մարմիններում դիֆուզիայի երեւույթի առանձնահատկությունները,
3. Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային
տարբեր կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր
մեխանիզմները,նկարագրել մետաղներում էլեկտրոնների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Մետաղների
ընդհանուր
հատկությունները,
էլեկտրոնային
կառուցվածքը
եւ
դասակարգումը: 2. Պինդ լուծույթների դասակարգումը: Ֆազերի հավասարակշռությունը,
երկբաղադրիչ համակարգի վիճակի դիագրամ, ընդհանուր դատողություններ: Վիճակի
դիագրամների կառուցում: 3. Ցրման հիմնական մեխանիզմները մետաղներում (ցրում՝
կետային արատների, խառնուկների, դիսլոկացիաների, ֆոնոնների, լիցքակիրների վրա): 4.
Մետաղների էլեկտրահաղորդականությունը: Մագնիսադիմադրություն եւ Հոլի երեւույթ: 5. Կինետիկական գործակիցների հաշվարկի Կուբոյի տեսություն: Գալվանամագնիսական
երեւույթների քվանտային տեսություն: Շուբնիկով-դե-Հաազի երեւույթ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Абрикосов, Основы теории металлов, М., ФИЗМАТЛИТ, 2009.
2. А.А.Смирнов. Молекулярно-кинетическая теория металлов. М., 1966.
3. J. M. Ziman .Electrons and Phonons, Oxford University Press, 2001.
4. M. Lundstrom. Fundamentals of carrier transport. Cambridge University Press, Dig. print vers.-2009.
5. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։

1. 0405/Մ11

2. Սպինտրոնիկայի հիմունքներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդմարմնային կառուցվածքներում սպինային փոխազդեցություններին, դրանց ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, ինչպես նաեւ սպինային
երեւույթների հնարավոր կիրառություններին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել սպինային փոխազդեցությունների դրսեւորումներն ատոմներում եւ պինդ
մարմիններում,
2. բացատրել Ռաշբայի եւ Դրեսելհաուսի սպին-ուղեծրային փոխազդեցությունների
առաջացման մեխանիզմները եւ ներկայացնել դրանց տարբերությունները,
3. բացատրել s, p-d սպինային փոխազդեցության առաջացման մեխանիզմը
կիսամագնիսական կիսահաղորդիչներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել քվանտային մեխանիկայի ապարատը սպինային փոխազդեցությունները
նկարագրելու եւ բացատրելու համար,
5. քննարկել եւ մեկնաբանել ժամանակակից սպինտրոնային սարքերի աշխատանքի
սկզբունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները,
7. վերլուծել մասնագիտական նոր գաղափարներ եւ աջակցել դրանց տարածմանը:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա7. Նկարագրել սպինային փոխազդեցությունները պինդմարմնային կառուցվածքներում եւ
սպինային երեւույթների կիրառությունները սպինտրոնային սարքերում,
2. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
3. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. մասնակցություն քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սպին-ուղեծրային (ՍՈւ) փոխազդեցություններ: ՍՈւ փոխազդեցությունը պինդ մարմիններում: ՍՈւ փոխազդեցությունը նանոկառուցվածքներում: 2. Ռաշբայի եւ Դրեսելհաուսի ՍՈւ
փոխազդեցություններ: Ռաշբայի երեւույթը էլեկտրոնների եւ խոռոչների համար: Ռաշբայի
երեւույթը ցածր չափայնությամբ կառուցվածքներում: 3. Մագնիսական եւ կիսամագնիսական
կիսահաղորդիչներ: Փոխանակային s, p-d փոխազդեցություն: 4. Կիսամագնիսական կիսահաղորդիչների մագնիսական եւ օպտիկական հատկություններ: Մագնիսական քվանտային
կետեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.I. Dyakonov (Ed.), Spin Physics in Semiconductors, Springer, 2008.
275

2. T. Dietl, D.D. Awschalom, M. Kaminska, and H. Ohno, (Eds.) Spintronics, Elsevier, Amsterdam
2008.
3. R. Winkler, Spin-orbit coupling effects in two-dimensional electron and hole systems, SpringerVerlag, Berlin, 2003.
4. J.K. Furdyna, Diluted magnetic semiconductors. J. Appl. Phys. 64, R30-R64, 1988.
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2. Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել կատարյալ բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ
ցրման հետեւանքով առաջացող հիմնական երեւույթներին (էքստինկցիա, ճոճանակային վարք,
անոմալ կլանում) եւ ներկայացնել դրանց ֆիզիկական բացատրությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել կատարյալ բյուրեղների հետազոտման տեղագրական,
դիֆրակտաչափական եւ ինտերֆերաչափական հիմնական եղանակները եւ դրանց
տեսական հիմնավորումները ,
2. լուսաբանել բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ եւ կինեմատիկ
ցրումների տարբերությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսությունը միաբյուրեղներին
եւ բյուրեղական համակարգերին վերաբերող պարզագույն խնդիրներում ,
4. երկալիքային մոտավորությամբ հաշվել դիֆրակտված փնջերի ուժգնությունները`
կախված բյուրեղի հաստությունից եւ կլանման գործակցից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր, կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
2. Ա8.Նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ,
բացատրել բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ,
կատարել նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ,
3. Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային
մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների
սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ
միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը,
որոշել բյուրեղային նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան
ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի
ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման
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մոտավոր խորությունները,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
7. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դինամիկական ցրման առանձնահատկությունները: Գումարային ուժգնություն, առաջնային
եւ

երկրորդային

մոտավորություն:

էքստինկցիաներ։

2.

Էվալդ-Լաուեի

տեսություն։

3.

Երկալիքային

Դիսպերսային մակերեւույթների հավասարումը, բյուրեղում տարածվող

ալիքների լայնույթները համաչափ եւ անհամաչափ դեպքերում։ 4. Ալիքային դաշտը կլանող
բյուրեղներում։ Պոյնտինգի վեկտորի ուղղությունը, կլանման գործակից։ 5. Բորմանի երեւույթը։
6. Էվալդի ճոճանակային լուծումը, 7. Կատոյի գնդալիքային տեսությունը։ 8. Բյուրեղների
հետազոտման տեղագրական եղանակներ։ 9. Ռենտգենյան ինտերֆերաչափեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Authier, A. (2001). Dynamical Theory of X-ray Diffraction. Oxford University Press.
2. Боуэн Д.К., Таннер Б.К. Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия и топография.
Наука, 2002, 274с.
3. Г.А. Кузнецова, Качественный рентгенофазовый анализ, Методич. указания, Иркутск, 2005.
4. З.Г. Пинскер. Рентгеновская кристаллооптика. М., 1982.
5. К.Г. Труни. Введение в теорию динамического рассеяния рентгеновских лучей в идеальных
кристаллах. Е., 1982.
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2. Համակարգչային մեթոդները կոնդենսացված միջավայրի
ֆիզիկայում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի խնդիրների դիտարկման
համակարգչային մեթոդներին, թվային արդյունքների մշակման համակարգչային ծրագրերին,
ինչպես նաեւ սովորեցնել “Mathematica” ծրագրի կիրառմամբ լուծել պինդ մարմնի ֆիզիկայի եւ
կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրներ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. նկարագրել կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծման ճշգրիտ եւ
մոտավոր մեթոդներ,
2. ներկայացնել ծրագրավորման տարրեր “Mathematica” ծրագրում եւ մասնագիտական
խնդիրներն այդ ծրագրով լուծելու սիմվոլային եւ թվային մեթոդներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. համակարգչային մոդելավորման միջոցով լուծել պինդ մարմնի ֆիզիկայի բնագավառի
եւ կիսահաղորդիչային նանոկառուցվածքներին վերաբերող կիրառական խնդիրներ,
4. կազմել ալգորիթմներ, ստացված թվային արդյունքները ներկայացնել ուրվագծային,
երկչափ եւ եռաչափ գրաֆիկների միջոցով, բացատրել այդ արդյունքները,
5. փորձարկել տրված խնդիրը լուծելու տարբեր մոտեցումներ, լուծման լավարկված
եղանակ գտնելու համար,
6. համակարգչային նմանակումների միջոցով մեկնաբանել բյուրեղներում եւ
կիսահաղորդչային կառուցվածքներում ընթացող որոշ ֆիզիկական երեւույթների
առանձնահատկություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. վերլուծել արդյունքներ եւ անել հիմնավորված հետեւություններ,
8. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները, անել նոր առաջարկներ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթներ,
3. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
4. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
5. Գ1. օգտագործել համակարգչային հատուկ ծրագրային փաթեթներ,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
3. խնդիրների լուծում,
4. մասնակցություն քննարկումներին,
5. ինքնուրույն հետազոտություն:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
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Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի եւ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների լուծման ճշգրիտ
մեթոդներ: 2. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի եւ կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի խնդիրների թվային
լուծման մոտավոր մեթոդներ: 3. Որոշ ֆիզիկական երեւույթների համակարգչային
մոդելավորում: 4. Ծրագրավորման տարրերը “Mathematica” ծրագրում: Սիմվոլային
մաթեմատիկա եւ համակարգչային վերլուծական հաշվարկներ: Թվային հաշվարկներ:
Ուրվագծային, երկչափ եւ եռաչափ գրաֆիկների կառուցում: 5. Արդյունքների գրաֆիկական
ներկայացում “Origin” ծրագրով: 6. Համակարգչային նմանակումների ուսումնասիրություն
(դիֆրակցիան բյուրեղներում, բյուրեղական ցանցի դինամիկան եւ ջերմունակությունը, ազատ
էլեկտրոնային գազի դինամիկան, էներգիական գոտիներ, լիցքակիրների կոնցենտրացիան
կիսահաղորդիչներում, Իզինգի մոդել, ֆեռոմագնիսականություն, դիսլոկացիաներ)։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D.Dubin, “Numerical and Analytical Methods for Scientists and Engineers, Using Mathematica”.
John Wiley & Sons, 2003.
2. R.H.Silsbee, J.Dräger, Simulations for Solid State Physics. Cambridge Univ. Press, 2009.
3. B.R.Hunt, R.L.Lipsman, J.M.Rosenberg, A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced
Users, 2001.
4. B.D.Hahn, D.T.Valentine, Essential MATLAB for Engineers and Scientists. Elsevier, 2007.

1. 0405/Մ14
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Կինետիկական երեւույթները պինդ մարմիններում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն-2, սեմինար-2

6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել պինդ մարմիններում ընթացող կինետիկական երեւույթների ուսումնասիրության տեսական մոդելներին, հիմնական մոտավորություններին եւ ժամանակակից
փորձարարական մեթոդներին։ Ուսանողի մեջ ձեւավորել պատկերացումներ այդ երեւույթների
հնարավոր կիրառությունների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել կինետիկական երեւույթների ինչպես երեւութաբանական, այնպես էլ
քվանտային տեսությունների հիմնական հավասարումները,
2. նկարագրել բյուրեղի կարեւրագույն կինետիկական գործակիցների` տարբեր
պարամետրերից ունեցած կախվածության հիմնական առանձնահատկությունները,
3. բացատրել բյուրեղներում կինետիկական երեւութների առաջացման հիմնական
մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. քվազիդասական եւ քվանտային մեթոդների կիրառմամբ մեկնաբանել պինդմարմնային
համակարգերում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
5. հաշվարկել լիցքային եւ էներգիական հոսքերը ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, ինչպես նաեւ մեկնաբանել փորձերի արդյունքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. գիտելիքները գործնականում կիրառել գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա3. քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ նկարագրել բյուրեղների ֆիզիկական
հատկություններ, արտաքին ազդեցությունների առկայությամբ դրանցում ընթացող
երեւույթներ,
3. Ա4. քվազիդասական եւ քվանտամեխանիկական դիտարկմամբ քննարկել պինդմարմնային
տարբեր կառուցվածքներում տարբեր քվազիմասնիկների ցրման հնարավոր մեխանիզմները,
4. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
5. Բ3. հաշվարկել տարբեր չափայնությամբ (3D, 2D, 1D, 0D) էլեկտրոնային համակարգերի
էլեկտրոնային, օպտիկական, մագնիսական եւ այլ բնութագրեր, ինչպես նաեւ լիցքային եւ
էներգիական հոսքեր ներկայացնող կինետիկական գործակիցներ, դրանք համադրելով
փորձարարական արդյունքների հետ,
6. Բ4. պինդմարմնային ֆիզիկայի մեթոդների կիրառմամբ հաշվարկել տարբեր օպտոէլեկտրոնային սարքերի կառուցվածքային տարրերի ֆիզիկական բնութագրեր, ինչպես նաեւ
մեկնաբանել դրանց վրա արտաքին դաշտերի եւ այլ գործոնների ազդեցության հետեւանքները,
7. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կինետիկական գործակիցներ եւ բաշխման ֆունկցիա: Կինետիկական հավասարում, դրա
կիրառելիության պայմանները: 2. Բախումների ինտեգրալը առաձգական ցրման եւ իզոտրոպ
համաէներգիական մակերեւույթների դեպքում: 3. Ռելաքսացիայի ժամանակի մոտավորություն: Կինետիկական հավասարման լուծումն այդ մոտավորությամբ: 4. Ցրման մեխանիզմները պինդ մարմիններում (ցրում կետային արատների, խառնուկների, դիսլոկացիաների,
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ֆոնոնների, լիցքակիրների եւ այլ քվազիմասնիկների վրա)։ 5. Լիցքակիրների շարժունությունը
ցրման տարբեր մեխանիզմների դեպքում։ 6. Պինդ մարմինների էլեկտրա- եւ ջերմահաղորդականություն: Պիեզոդիմադրություն: Մագնիսադիմադրություն եւ Հոլի երեւույթ: 7. Կինետիկական երեւույթների քվանտային տեսություն: Կինետիկական գործակիցների հաշվարկի
Կուբոյի տեսություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M. Lundstrom. Fundamentals of carrier transport. Cambridge University Press, Digitally printed
version, 2009.
2. H. Haug, A-P Jauho. Quantum kinetics in transport and optics of semiconductors. Springer, - 2008.
3. W. Schäfer, M. Wegener. Semiconductor optics and transport phenomena. - Springer Verlag, 2002.
4. C. Jacoboni. Theory of Electron Transport in Semiconductor Materials and Structures. Page 42.
Springer, 2010.
5. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։
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2. Բյուրեղաֆիզիկա եւ իրական բյուրեղներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, սեմինար-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել համաչափության սկզբունքներին, նրանց մեջ ձեւավորել
պատկերացումներ
բյուրեղային
կառուցվածքների
համաչափության,
ֆիզիկական
հատկությունների եւ դրանց միջեւ կապերի վերաբերյալ, ծանոթացնել իրական բյուրեղներում
առկա կառուցվածքային արատներին եւ դրանց ազդեցությանը բյուրեղի ֆիզիկական
հատկությունների վրա:
1. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել բյուրեղների հատկությունների թենզորական նկարագրման եղանակը,
2. նկարագրել բյուրեղի համաչափության եւ ֆիզիկական հատկությունների միջեւ
կապերը,
3. բացատրել բյուրեղի ֆիզիկական հատկությունների վրա տարբեր արատների
ազդեցության հետեւանքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բյուրեղային բազմանիստի համաչափության հիման վրա որոշել նրա ֆիզիկական
հատկությունները,
5. գնահատել տարբեր արատների ստեղծած առաձգական լարումների դաշտի
բնութագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքներն այլ ոլորտների՝ համաչափության վերաբերյալ
խնդիրներում:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. բացատրել մետաղների, կիսահաղորդիչների, մեկուսիչների օպտոէլեկտրոնային,
ջերմային, կինետիկական, մագնիսական եւ այլ հատկություններ,
2. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
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3. Բ2. գործնականում իրականացնել փորձարարական տվյալների եւ թվային հաշվարկների
արդյունքների մշակում,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ
միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը,
որոշել բյուրեղային նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան
ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
5. Գ4.ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
6. Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. խմբային աշխատանք,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կոորդինատների բյուրեղաֆիզիկական համակարգ: Կյուրիի համաչափության սկզբունք:
Նեյմանի սկզբունք: Վերադրման սկզբունք: Բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների թենզորական նկարագրում: 2. Բնութագրական մակերեւույթ: 3. Բյուրեղների համաչափությունը եւ
ֆիզիկական հատկությունները։ 4. Պիրոէլեկտրական, պիրոմագնիսական եւ պիեզոէլեկտրական երեւույթներ։ 5. Երկբեկում։ Լույսի բեւեռացումը բյուրեղներում: 6. Արատների
դասակարգումը։ Կետային արատներ (Շոտկի, Ֆրենկել)։ Գծային արատներ. եզրային եւ
պտուտակային դիսլոկացիաներ, դրանց փոխազդեցությունը եւ շարժումը։ Երկչափ եւ եռաչափ
արատներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ., հ. I, h. II, 2015։
2. J. F. Nye, Physical Properties of Crystals։ Their Representation by Tensors and Matrices, Oxford
Sciense Publications, 2000.
3. Richard C. Powell, Symmetry, Group Theory, and the Physical Properties of Crystals. Lecture Notes
in Physics, Springer, NY, 2010.
4. A.Kelly, K.M. Knowles,Crystallography and Crystal Defects, 2 edition, 2012, John Wiley & Sons.
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5. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.

1. 0405/Մ16

2. Ռենտգենյան կառուցվածքային եւ սպեկտրային
վերլուծություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2, գործնական-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզր. գն.
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության մեթոդներին եւ նյութի բյուրեղային
կառուցվածքի
վերծանմանը,
ռենտգենյան
ճառագայթների
սպեկտրի
վերլուծման
եղանակներին, ռենտգենյան սպեկտրաչափերին եւ դրանց աշխատանքի ֆիզիկական
սկզբունքներին, նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք եւ իմացություն
1. ներկայացնել միաբյուրեղային եւ բազմաբյուրեղային նյութերի ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության հիմնական մեթոդները, ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրային
օրինաչափությունները, սպեկտրի վերլուծման եղանակները,
2. նկարագրել եւ լուսաբանել մի շարք սպեկտրաչափերի կառուցվածքը եւ աշխատանքի
սկզբունքները, նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծության
եղանակներ,
3. ներկայացնել հակադարձ եւ ուղիղ ցանցերի կապը եւ բացահայտել դրանց
ազդեցությունը ռենտգենյան լուսապատկերի վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կիրառել ռենտգենադիֆրակտային մեթոդներ, վերլուծել կամայական բյուրեղային
նմուշի կարեւորագույն կառուցվածքային պարամետրերը եւ վերծանել բյուրեղի
կառուցվածքը,
5. գնահատել տարբեր սպեկտրաչափերի զգայնությունը (լուծող ուժ, անկյունային եւ
գծային դիսպերսիաներ, լուսաուժ),
6. կատարել նյութի տարրային կազմի որակական եւ կիսաքանակական վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր, կատարել եզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ:
10. Դասընթացը ձեւավորում է կրթական ծրագրի հետեւյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. բյուրեղները նկարագրել ըստ դրանց համաչափության, դասակարգել բյուրեղում
տատանողական մոդերն ու էլեկտրոնի քվանտամեխանիկական վիճակները,
2. Ա8.Նկարագրել ռենտգենյան ճառագայթների սպեկտրի վերլուծման տարբեր եղանակներ,
բացատրել բյուրեղներում ռենտգենյան ճառագայթների ցրման առանձնահատկություններ,
կատարել նյութի տարրային կազմի որակական եւ քանակական վերլուծություններ,
3. Բ1. օգտագործել նյութերի ուսումնասիրման ժամանակակից սարքեր՝ ատոմաուժային
մանրադիտակ, տեսածրող թունելային մանրադիտակ, հաճախային տարբեր տիրույթների
սպեկտրաչափեր, էլեկտրոնագրիչներ, ռենտգենյան դիֆրակտաչափեր եւ ինտերֆերաչափեր,
4. Բ5. փորձով բացահայտել բյուրեղներում առաջացած կառուցվածքային մակրո- եւ
միկրոարատները, գնահատել բազմաբյուրեղային նյութերում բյուրեղիկների չափը եւ քանակը,
որոշել բյուրեղային նյութերում առաջացած տեքստուրան, գնահատել տարածվող ռենտգենյան
ալիքների լայնույթները կլանող եւ չկլանող բյուրեղներում,
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5. Բ6. զանազանել հետազոտվող նյութի մեջ ծանր եւ թեթեւ ներմուծությունները, բյուրեղի
ռենտգենյան դիֆրակտագրերի վրա տարբերակել արատները եւ դրանց տեղակայման
մոտավոր խորությունները,
6. Գ4. ձեռք բերված գիտելիքները եւ մեթոդները գործնականում կիրառել այլ մասնագիտական
ոլորտներում եւ աշխատել միջառարկայական (միջդիսցիպլինար) թիմում,
7. Գ5. ծրագրել եւ պլանավորել գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել
գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման եւ ուսումնառության հետեւյալ ձեւերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին,
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետեւյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռենտգենյան ճառագայթների փոխազդեցությունը նյութի հետ, կլանում, 2. Դիֆրակցիա ըստ
Լաուեի եւ ըստ Բրեգի: 3.Բյուրեղագիտական պրոյեկցիաներ։ 4. Սինգոնիաներ։ Բրավեի եւ
բարդ ցանցեր։ Հակադարձ ցանց: 5. Միաբյուրեղային եւ բազմաբյուրեղային նյութերի ուսումնասիրման մեթոդներ (Լաուեի, պտտման կամ ճոճման, Դեբայի) 6. Ցրված ռենտգենյան ճառագայթների ուժգնություն, կառուցվածքային գործոն եւ արտադրիչ, Լորենցի եւ Դեբայ-Ուոլերի
գործոններ։ Նյութի կառուցվածքի որոշումը ինտենսիվության գնահատմամբ։ 7. Ռենտգենյան
ճառագայթման սպեկտրի վերլուծման եղանակներ, սպեկտրաչափեր, դրանց զգայունությունը:
8. Ռենտգենասպեկտրային որակական եւ քանակական վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г.А. Кузнецова, Качественный рентгенофазовый анализ, Методич. указания, Иркутск, 2005.
2. М.И. Мазурицкий. Рентгеноспектральная оптика. 2002.
3. J. Als-Nielsen, D. McMorrow, Elements of Modern X-ray Physics. Chichester: John Wiley and Sons,
2001.
4. Պ.Հ. Բեզիրգանյան, Ռենտգենյան հետազոտությունների ֆիզիկական հիմունքները, Ե.,
1977:
5. W. Clegg, Crystal Structure Determination (Oxford Chemistry Primer). Oxford Univers: Press. 1998.
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“ՄԱԿՐՈՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.06.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
 բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,

անգլերենի և ռուսերենի բավարար իմացություն գիտական գրականություն
թարգմանելու և հասկանալու, մասնագիտական շփումների և զեկուցումներ
ներկայացնելու համար:
Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցի հիման վրա:
Տե՛ս “ԵՊՀ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների
տեղեկագիրք”, Երևան, 2016 թ., էջ 24-26:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


ուսանողին ծանոթացնել կենսաբանական և սինթետիկ պոլիմերների տարածական
կառուցվածքը ապահովող ֆիզիկական սկզբունքներին, մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքի հետազոտման ժամանակակից տեսական և փորձարարական
մեթոդներին



նախապատրաստել կենսաֆիզիկայի, մոլեկուլային կենսաբանության, բարդ
համակարգերի կենսաֆիզիկայի, պոլիմերների ֆիզիկայի և ֆիզքիմիայի,
օգտագործմանը և ներդրմանը կողմնորոշված մասնագետներ

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց վիճակագրական
բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար:
Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից
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մեթոդների ընտրությունը։
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական
բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից ստացված
արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտության
համար:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր
ստացած գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա)
բ)
գ)
դ)

եզրափակիչ գնահատումով,
առանց եզրափակիչ գնահատման,
առանց ընթացիկ գնահատման,
ստուգարքային:
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
այդ ոլորտում գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում


Գիտահետազոտական լաբորատորիաների գիտաշխատողներ



Դասախոսներ, ասիստենտներ

Ակադեմիական և այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներ


բաժնի վարիչներ,



խմբերի ղեկավարներ,



գիտաշխատողներ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ֆիզիկայի և կենսաբանության ֆակուլտետների և
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսումնական, գիտական
ստորաբաժանումները, ՀՀ ԳԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնը, Մոլեկուլի
կառուցվածքի ուսումնասիրման կենտրոնը, “ՔԵՆԴԼ” սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտը, վնիպոլիմեր, պլաստպոլիմեր, դեղաբանական հիմնարկություններ, դեղատներ:
Կենսաֆիզիկայի և պոլիմերների բնագավառում գործող մասնավոր ձեռնարկություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ֆիզիկայի և
կենսաբանության ֆակուլտետների, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱ համապատասխան ինստիտուտների
ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնը ունի անհրաժեշտ
մարդկային ռեսուրսներ և համալրված է ժամանակակից անրհաժեշտ սարքավորումներով`
UV/VIS-սպեկտրոֆոտոմետր Lambda 800 (Perkin Elmer), ՇԴ-սպեկտրոֆոտոմետր DSM 20
(OLIS), դիֆերենցիալ սկանավորող միկրոկալորիմետր ДАСМ-4, Ֆլուորեսցենտային
սպեկտրոմետր LS5 (Perkin-Elmer), և այլն: Բացի դրանից ամբիոնում առկա են բիոքիմիական և
բիոֆիզիկական հետազոտությունների անցկացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները`
рН-մետրեր, էլեկտրոնային գերզգայուն կշեռքներ, ցենտրիֆուգեր, կվարցե սրվակներ,
համիլտոնյան ներարկիչներ, ապակե և տեֆլոնե սպասք և այլն:
Ստացված փորձարարական արդյունքները մշակելու և զուտ տեսական հետազոտութններ
կատարելու համար առկա են բավարար թվով համակարգչային տեխնիկա, որոնք համալրված
են անհրաժեշտ ծրագրերով:էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ ”, Երևան, 2016.
 Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության ծրագիր (Ռ
Դ).
 Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի “Մոլեկուլային
կենսաֆիզիկա” ուսումնառության ծրագիր (Ռ Դ).
 Հարավային Ֆեդերալ համալսարանի
"Հետազոտման ֆիզիկական մեթոդներ"
ուսումնառության ծրագիր (Ռ Դ).
 Մինսկի պետական համալսարանի “Կենսաֆիզիկա” ուսումնառության ծրագիր (Բելառւս).
 Ծրագիրը կազմելիս օգտագործել ենք նաև Ֆլորենցիայի, Թորոնտոյի, Լայպցիգի, Թայպեյի,
Բոստոնի համալսարւաններում կարդացվող առարկաներին բնորոշ սկզբունքային
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մոտեցումները:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման
սկզբունքները, օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերը:
Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և
կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր
պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների հենքային մոդելները և
նրանց վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի
հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույրկծիկ անցումների յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և հիմնավորել նրանց ընտրությունը տվյալ խնդրի լուծման
համար։
Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի
ջերմադինամիկական բնութագրերի փոփոխությունները
անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ ։

Բ1

Ամփոփել ստացված գիտական արդյունքները, պատրաստել
գիտական հոդվածներ և կոնֆերանսների զեկուցումներ:

Բ2

Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքի հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական
կառուցվածքի մոդելավորման համար:
Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և
կոնֆորմացիոն փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ:
Վերլուծել հետազոտումից ստացված արդյունքները:

Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
զեկուցումներ, հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին
ինֆորմացիա ստանալու համար:

Բ6

Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող
իրագործման համար:

Գ3

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:

Բ3

Բ4

Բ5

Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես
խմբի անդամ և որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային
համակարգերի վերլուծման հանձնարարականներ:
Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն,
այնպես էլ մեծ հետազոտական խմբերի կազմում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի .
Գ1
Գ2

Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները:
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը:

Գ4

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
Բ Բ Բ Բ Բ Բ
6
1 2 3 4 5 6
X
X

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

X

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

0410/Մ01

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

X

Ա
5

Գ
2

X

X

0407/Մ16

Գ
1

Գ
3
X

Գ
4

X
X

X

X

X

X

X

Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0406/Մ01

X

X

X

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

0405/Մ01

X

X

Ոչ գծային ֆիզիկա

0404/Մ01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր կրթամաս
Կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական
մոդելները

0407/Մ01

X

X

X

Կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորումը

0407/Մ02

X

X

X

ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսները

0407/Մ03

X

X

X

Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա

0407/Մ04

X

X

Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա

0407/Մ05

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ա
5

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

Գ
1

Գ
2

X

X

X

X

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկա

0407/Մ06

X

Պարույր-կծիկ անցումները կենսապոլիմերներում

0407/Մ07

X

Սպիտակուցների գլոբուլային վիճակի տեսությունը

0407/Մ08

X

Կենսապոլիմերների հիդրատացիան

0407/Մ09

X

X

X

Ճառագայթման ազդեցությունը պոլիմերների վրա

0407/Մ10

X

X

X

Կենսապոլիմերների առաջնային կառուցվածքի
որոշումը

0407/Մ11

X

X

X

Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա

0407/Մ12

X

Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա

0407/Մ13

X

Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում

0407/Մ14

Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդները

0407/Մ15

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

X

X

X

Գ
3

Գ
4

Կամընտրական դասընթացներ
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար

------------

Գիտահետազոտական պրակտիկա

------------

Մագիստրոսական ատենախոսություն

------------

X

X

X

X

X

X
X

291

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“ՄԱԿՐՈՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. գործ. -4 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտակ անանգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև
զարգացնել գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների
կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում
շփվելու նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ
կիրառելով տվյալ գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական
կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3.Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին
(վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ
ընթերցված նյութի շուրջ
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”

1. 1602/Մ02

2. Անգլերեն լեզու-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
2. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան
շարահյուսություն և բառապաշար
3. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին
4. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք` անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական
քննարկումների չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge
2011
 Online material from www.arxiv.org
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1. 0410/Մ01

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.
լաբ.-2ժամ
I աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և
ֆիզիկական տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և
գրադարաններից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Կիրառել
MATHEMATICA
և
MatLab
ծրագրերը
մասնագիտական
հետազոտություններում:
օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային
ապահովման հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական
խնդիրների լուծման համար:
 օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել
ստացված ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա
ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ,
տեքստերի հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ,
տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial
and Reference, Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2.
Free Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
1. 0407/Մ16

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6.
I-ին աշնանային կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման
մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● Կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում

հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6. Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
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3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ: Գիտա-հետազոտական
գործունեության փուլերն են.
- որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
- ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
- ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
- հետազոտման մեթոդների ընտրություն
- փաստացի նյութի հավաքագրում
- հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական
առաջադրանքներ ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/mtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500 Курс лекций Научно-исследовательская работа 2011.pdf

1. 0406/Մ01 2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
2 ժամ/շաբ.

3 ECTS 3
կրեդիտ
Դաս.-2 ժամ

1-ին աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների, հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
2. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի ժամանակակից
պատկերացումներին:
3. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական և
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և
արդի հիմնախնդիրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
2. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և
կիրառական հետազոտությունները,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ:
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկում,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում,
 մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի, ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների
միջուկային ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
գիտափորձեր: Մեծ Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը:
Կատալիտիկ ՌՆԹ:
Ռիբոզիմների կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը
ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն
աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային
ալիքներ: Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի
ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական
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լազերներ: Ժամանակակից միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի
օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական
մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը:
Քիրալության վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության
վեկտորներ: ԱՆԽ ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն:
Էլեկտրոնների տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի
գծայնությունը: Գրաֆենի ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes.
Academic Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in
Physics,v.59, N4, 261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 1973
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир,
1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э,
Введение в калибровочные теории и новая физика ,
Киев,Наукова думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва,
МИФИ, 2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см.
также Phys. Rev. Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals,
Springer, 2005.
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1. 0405/Մ01

2.

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

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

5. դաս. 2ժամ/ լաբ. 2ժամ
7. եզրափակիչ

գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ, օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի
մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր
ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում
կիրառվող հիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և մոտեցումները,
նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և
էլեկտրական հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ,
կատարել փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի
որոշ բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ և
փաստեր, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
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5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում
(վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղների
տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի
շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված: Հաղորդիչներ և
մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները: Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբևեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բևեռացվելիության
տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- և սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2.

Ոչ գծային ֆիզիկա

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

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դասախ.-2, լաբ.-2
7. եզրափակիչ

գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում
լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի
արդի նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային
վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց
նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
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հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց
համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում
կիրառման առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը
մաթեմատիկական
մոդելների և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման
միտումների և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների
լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների
զինանոցը,
հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար բնագավառներում
առաջացող տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը,
 ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
 ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով
 դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր
աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
4. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
5. R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers.
2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for
physicists. Singapore.1993.

1. 0407/Մ01 2. Կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական մոդելները
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.-2ժամ
7.
առանց եզրափակիչ
քննության

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել կենսաֆիզիկական համակարգերի հիմնական մոդելների հետ:
 ձևավորել գիտելիք մաթեմատիկական մեթոդների օգնությամբ կենսաֆիզիկական
համակարգերի մոդելների տեսական վերլուծության մոտեցում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել կենսաբանական համակարգերի հիմնական մոդելները:
Ձևակերպել կենսաբանական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման
հիմնական խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Ընտրել տվյալ կենսաբանական համակարգի բնութագրման հարմար մոդել:
Տարբերակել և մակրոմոլեկուլային համակարգի մոդելները և մեկնաբանել նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ընտրել և համակողմանի վերլուծել կենսաբանական համակարգերի
մաթեմատիկական մոդելները :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մաթեմատիկական մոդելավորումը կենսաբանությունում: Կենսաբանական
համակարգերի մոդելներ, որոնք նկարագրվում են առաջին կարգի մեկ դիֆերենցիալ
հավասարումով: Երկու ավտոնոմ դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերով
նկարագրվող մոդելներ Երկրորդ կարգի ոչ գծային համակարգերի ստացիոնար վիճակների
կայունության հետազոտումը: Տատանումները կենսաբանական համակարգերում:
Ստոխաստիկ մոդելները կենսաբանությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии. М., 2003.
2. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. М., 2002.
3. Рубин Б.А., Пытьева Ф .Н., Ризниченко Г.Ю. Кинетика биологических процессов.
МГУ. 1987.
4. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическое моделирование
в биофизике. Москва, 2004.
5. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая биофизика.
Наука, 1984.
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1. 0407/Մ02

2. Կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորումը

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
2 –րդ գարնանային կիսամյակ

5.
7.

դաս.-2ժամ

առանց ընթացիկ
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
հիմնական սկզբունքների հետ:
 մաթեմատիկական մեթոդների օգնությամբ ձևավորել գիտելիք
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համակարգրային
մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել կենսապոլիմերների համակարգչային մոդելավորման սկզբունքները
և հիմնական ծրագրերը:
Ձևակերպել կենսաբանական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման
հիմնական խնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կիրառել գիտելիքները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը հետազոտելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Ընտրել և համակողմանի վերլուծել կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը
օգտվելով համապատասխան համակարգչային ծրագիրը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ)
տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսաբանական մակրոմոլեկուլներ` սպիտակուցներ, ԴՆԹ,ՌՆԹ: Նրանց կառուցվածքային կազմավորման հիմունքները: Մոլեկուլային մոդելավորման հիմնական մեթոդները
և դրանց համեմատական վերլուծությունը:Մոլեկուլային և լանժևենյան դինամիկա: ՄոնթեԿարլոյի մեթոդը: GROMACS:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. D. Frenkel, B. Smit, Understanding Molecular Simulation (Acad. Press, 2002)
2. J. Baschnagel, J. P. Wittmer, H. Meyer, Monte Carlo Simulation of Polymers: Coarse-Grained
Models, in Computational Soft Matter: From Synthetic Polymers to Proteins, Lecture Notes,
N. Attig, K. Binder, H. Grubmuller, K. Kremer (Eds.), John von Neumann Institute for
Computing, Julich, NIC Series, Vol. 23, ISBN 3-00-012641-4, pp. 83-140, 2004.
3. K.В.Шайтан, К.Б. Терёшкина, Молекулярная динамика белков и пептидов.
Методическое пособие (http://www.moldyn.ru/library/Manual/)
4. D.C. Rapaport, The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge Univ. Press (2004).
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3. 3 ECTS

2. ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսները

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

5.
7.

դաս.- 2 ժամ

առանց ընթացիկ
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել նուկլեինաթթուների հետ ցածրա- և բարձրամոլեկուլային
միացությունների / լիգանդների/ փոխազդեցության մոլեկուլային
մեխանիզմներին:
 Պարզաբանել նուկլեինաթթուների հետ տարբեր լիգանդների
կոմպլեքսառաջացման կառուցվածքային և թերմոդինամիկական
առարձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել նուկլեինաթթուների հետ ցածրամոլեկուլային միացությունների
/լիգանդների/ փոխազդեցության ձևերը,:
Սահմանել և բացատրել ԴՆԹ-ի հետ տարբերր լիգանդների փոխազդեցության
համսր կիրառվող ֆիզիկաքիմիական, սպեկտրալ և թերմոդինամիկական
մեթոդներից ստացվող ինֆորմացիան:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Ընտրել և օգտագործել ԴՆԹ-ի հետ տարբեր լիգանդների առաջացրած
կոմպլեքսների կառուցվածքի պարզաբանման համար որոշակի մեթոդները :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Հարաբերել ԴՆԹ-ի հետ տարբեր կենսաբանաորեն ակտիվ միացությունների
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էֆեկտիվությունը ելնելով նրանց թերմոդինամիկական վերլությունից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից
մեթոդների ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ, հաշվետվություններ)
տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ 1. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, 2.առաջադրանքներ, 3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրա-և բարձրամոլեկուլային միացությունների հետ:
Դարձելի և ոչ դարդելի կապվող լիգանդների հետ ԴՆԹ-ի փոխազդեցության
առանձնահատկությունները: ԴՆԹ-ի հետ լիգանդների փոխազդեցության
ընտրողականությունը: ԴՆԹ-ի հետ ցիկլիկ միացությունների փոխազդեցության
մոդելները: ՌՆԹ-ի փոխազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.В. Волькенштейн '' Молекулярная биофизика''. М: Наука, 1981.
2. V.Bloomfield, D.Crothers, I.Tinoco Jr Nucleic acids:structures, properties and functions,
University Science Books, California,2000
3. '' Физико-химические свойства НК'' – сб. Статей, перевод с анг., 1976.
4. А.А.Веденов, А.М.Дыхне, М.Д.Франк-Каменецкий '' Переход спираль-клубок в
ДНК'', УФН, т, 105, вып.3,479-519 (1971).
5. Иванов В.Н., в кн. '' Итоги науки и техники ВИНИТИ'', сер. Мол.биол., 1973, т.1,
105-140.М.
6. С.Г.Арутюнян, В.И.Варданян, Е.Б.Далян Особенности комплексообразования
макромолекул ДНК с низкомолекулярными лигандами- Ученые записки ЕГУ, 2004,
3, с.3-34.
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1. 0407/Մ04
4.
6.

2. Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա

2 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դաս.- 2 ժամ
7.
առանց եզրափակիչ
քննության

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել կենսաֆիզիկական համարգերի հետազոտման մոլեկուլային
սպեկտրոսկոպիայի հիմնական սկզբունքներին:
 Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի օգնությամբ պարզաբանել պոլիմերային
նյութերի կառուցվածքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





Ներկայացնել մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները:
Նկարագրել կենսաֆոտոնիկայի հիմունքները:
Ներկայացնել Ֆլուորեսցենցիա: Մեկ- և երկֆոտոնային պրոցեսներ:
Բացատրել Ռաման սպեկտրոսկոպիայի մեթոդի էությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Կիրառել ստացված գիտելիքները պոլեմերային կառուցվածք ունեցող նյութերի
հետազոտման համար::
Կիրառել ստացված գիտելիքները կենսաբանական համակարգերի հետազոտման
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ստանալ նոր գիտելիք պոլիմերային մոլեկուլների կառուցվածքի պարզաբանման
վերաբերյալ:
 Մշակել նոր գիտելիք կենսապոլիմերների կառուցվածքի պարզաբանման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից
մեթոդների ընտրությունը։
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ5. Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիմնական քվանտային օրենքները: Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիայի հիմունքները /
կլանման, արտանետման և ցրման սպեկտրներ/: Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների
սպեկտրներ: Կենսաֆոտոնիկայի հիմունքները: Ֆլուորեսցենցիա: Մեկ- և երկֆոտոնային
պրոցեսներ: Ռաման սպեկտրոսկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.А. Ельяшевич, Атомная и молекулярная спектроскопия, М.: Едиториал УРСС (2001)
2. P.N. Prasad, Introduction to Biophotonics, Wiley Interscience (2003).
3. B. Valeur, Molecular Fluorescence: Principles and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH
(2001)
4. J.R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Kluwer (1999).

1. 0407/Մ05
4.
6.

2. Սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ֆիզիկա

4 ժամ/շաբ.
2-րդ գարնանային կիսամյակ

5.
7.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
դաս.-2 ժամ, լաբ.-2 ժամ

եզրափակիչ
գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողին.
 Նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների կառուցվածքի տարածական
կազմավորման ֆիզիկական սկզբունքներին: Նուկլեինաթթուների երկպարույրի
կառուցվածքային ձևերի հետ:
 Սպիտակուցների տարածական կառուցվածքըի /երկրորդային, երրորդային,
չորորդային / ձևերը, նրանց կայունացնող ուժերը:
 Պատկերացում տալ նուկլեինաթթու – սպիտակուց ճանաչման ընդհանուր
սկզբունքների մասին:
 Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիոն ձևի փոփոխության մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Ներկայացնել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների կառուցվածքը
Սահմանել և մեկնաբանել կենսաբանական պոլիմերային մոլեկուլների
տարածական կառուցվածքը կայունացնող ուժերը:
Նկարագրել նուկլեինաթթուների հետ սպիտակուցների փոխազդեցության
հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Կիրառել ստացված գիտելիքները կենսաբանական մակրոմոլեկուլի կառուցվածքիը
պարզաբանելու համար:
Բացատրել սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ակնկալվող հատկությունները
նրանց կառուցվածքից ելնելով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կապ հաստատել փորձով ստացված տվյալների և հետազոտվող մակրոմոլեկուլի
կառուցվածքի միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
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օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների
ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների
յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի
ջերմադինամիկական բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ
պրոցեսների ժամանակ։
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ 1. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները արտաքին
գործոնների ազդեցության հետևանքով: Կոնֆորմացիոն անցումները ԴՆԹ-ի երկպարույր
կառուցվածքի պահպանման շրջանակներում: ԴՆԹ-ի հալումը: ԴՆԹ - սպիտակուց
փոխազդեցության հիմնական սկզբունքները: Կենսաբանական մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքային փոփոխությունների ջերմադինամիկական վերլուծություն: Gքվադրուպլեքսներ և i-մոտիֆներ: Նրանց կառուցվածքը և առաջացման թերմոդինամիկան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций. Москва: Книжный Дом
Университет, 2002, или http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/
2. Волькенштейн М.В. - Биофизика. - М: Наука, 1981; гл.4,6.
3. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, М, Мир, 1987.
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4. Шульц Г.Е., Ширмер Р.Х. - Принципы структурной организации белков. - М: Мир, 1982.
5. Кантор Ч., Шиммел П. - Биофизическая химия, т. 1, гл. 2,5; т.3, гл.17, 20, 21. М: Мир, 1982.
6. V.Bloomfield, D.Crothers, I.Tinoco – Nucleic Acids: structures, properties and functions,
University Science Books, Sausalito, California, 2000.
7. Рубин А.Б. -Биофизика. Т.1 ,2. - М., Книжный дом "Университет", 2005.
8. Marky, L. A. and Breslauer, K. J. Calculating thermodynamic data for transitions of any
molecularity from equilibrium melting curves, Biopolymers 26, 1601-1620, (1987) .
9. J. L. Huppert Four-stranded DNA: cancer, gene regulation and drug development Phil. Trans. R.
Soc. A 365, 2969–2984 (2007)
1. 0407/Մ06
4.

2. Անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկա

4 ժամ/շաբ.

6.

6 ECTS

կրեդիտ

5. դաս -2 ժամ, գործ- 2
ժամ
7.
եզրափակիչ

2-րդ գարնանային կիսամյակ

գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկայի սկզբունքների
և լոկալ հավասարակշռության գաղափարի հետ:
 Պատկերացում ձևավորել պատահական պրոցեսների տեսությունները և
Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմիը կառուցման
մասին:
 Թռիչքաձև պրոցեսներ և Կրամերս-Մոյալի վերլուծությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Սահմանել և մեկնաբանել համակարգի ջերմադինամիկական բնութագրերի
փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ,
Սահմանել Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմիը
պատահական պրոցեսների համար:
Սահմանել թռիչքաձև պրոցեսները և մեկնավանել Կրամերս-Մոյալի
վերլուծությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Ստանալ և օգտագործել Լանժևենի հավասարումը և պարզագուն ֆլուկտուացիոնդիսիպատիվ հարաբերությունները տարբեր պայմանների համար:
Բացահայտել կապը Ֆոկեր-Պլանկի հավասարման և անխզելիության
հավասարման միջև:
Կառուցել Մարկովյան անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի ֆորմալիզմը
տարբեր համակարգերի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Կիրառել անհավասարակշիռ պրոցեսների ջերմադինամիկան կենսաբանական
համակարգերի ուսումնասիրման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական
բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
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Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 1. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջերմադինամիկայի երկրորդ սկզբունքը: Էնտրոպիայի փոփոխությունը բաց
համակարգում: Էնտրոպիայի գոյացում: Ջերմադինամիկական ուժեր և հոսքեր: Կինետիկ
գործակիցներ: Օնզագերի առնչություն: Պատահական պրոցեսների տեսության
հիմունքները: Հիմնական կինետիկ հավասարումը: Մարկովյան ֆլուկտուացիոնդիսպերսիոն առնչությունները: Անհավասարակշիռ ջերմադինամիկայի H-թեորեմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. И.А. Квасников, Термодинамика и статистическая физика, т.3: Теория неравновесных
систем, Едиториал УРСС (2003).
2. Г. Николис, И. Пригожин, Самоорганизация в неравновесных системах, Мир (1979).
3. Н.Г. Ван Кампен, Стохастические процессы в физике и химии, Высшая школа (1990).
4. Р.Л. Стратонович, Нелинейная неравновесная термодинамика, Наука (1985)
5. R. Zwanzig, Non equilibrium statistical mechanics, Oxford Univ. Press (2001).
6. А.Б. Рубин, Биофизика. т. 1, 2., Книжный дом "Университет" (2005).
1. 0407/Մ07

2. Պարույր-կծիկ անցումները կենսապոլիմերներում

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

5.
7.

դաս.-2 ժամ

առանց ընթացիկ
գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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ծանոթացնել կենսապոլիմերներում պարույր-կծիկ ամցման մոդելների հետ:
մաթեմատիկական մեթոդների օգնությամբ ձևավորել գիտելիք
կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման համակարգրային
մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Նկարագրել և մեկնաբանել կենսապոլիմերներում պարույր-կծիկ անցման տարբեր
մոդելները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



Կիրառել գիտելիքները սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների հատկությունները
տեսականորեն հիմնավորելու համար
Վերլուծել կենսապոլիմերներում կարգ-անկարգավորվածություն անցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Համակողմանի վերլուծել կենսաբանական մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը
ընտրելով համապատասխան մոդելը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները
կենսապոլիմերներում:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսապոլիմերներում պարույր-կծիկ անցման հետևյալ մոդելները`
1. Զիմ-Բրեգի մոդելը: Տրանսֆեր-մատրիցային պատկերացումների շրջանակներում,
Իզինգի մոդելի հիման վրա, հաշվվում է մոդելի վիճակագրական գումարը:
2. Ֆրանկ-Կամենեցկու մոդելը: Երկու վիճակների մոդելի շրջանակներում, հաշվի
առնելով փոխազդեցությունը պարուրային և կծիկային տեղամասերի հատման
մասում, կառուցվում է համակարգի ազատ էներգիան:
3. Պոլիպեպտիդային շղթայի ընդհանրացված մոդելը (ՊՇԸՄ): Փոթսի մոդելի հիման
վրա գրվում է մոդելի համիլտոնյանը: Դիտարկվում է ընդհանրացումը ջրածնական
կապի առաջացման կամայական դեպքի համար: ՊՇԸՄ-ի կիրառելիությունը ԴՆԹ-ի
համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. П. Флори, Статистическая механика цепных молекул, М.: Мир (1971)
2. А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов, Статистическая физика макромолекул, М.: Наука (1989)
3. Кантор Ч., Шиммел П., Биофизическая химия, т.1,3, М.: Мир (1985)
4. D. Poland, H. Scheraga, Theory of Helix-coil Transitions in Biopolymers, Acad. Press (1970).
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2. Սպիտակուցների գլոբուլային վիճակի տեսություն
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5. դաս.-2 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել գլոբուլային սպիտակուցների տարածական կառուցվածքի
կազմավորման ֆիզիկական սկզբունքների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Նկարագրել սպիտակուցի բնական վիճակը կայունացնող հիմնական
փոխազդեցությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Մեկնաբանել արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով սպիտակուցների
կոնֆորմացիոն փոփոխությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ներկայացնել սպիտակուցի տարածական կառուցվածքը ելնելով նրա առաջնային
կառուցվածքից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների
ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների
յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա5. Ներկայացնել և մեկնաբանել մակրոմոլեկուլային համակարգի ջերմադինամիկական
բնութագրերի փոփոխությունները անհավասարակշիռ պրոցեսների ժամանակ։
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
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համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները արտաքին
գործոնների ազդեցության հետևանքով: Սպիտակուցի նատիվ վիճակը կայունացնող
հիմնական փոխազդեցությունները: Ամեն ինչ-կամ-ոչինչ անցումի կինետիկան և անցողիկ
վիճակի տեսոթյունը: Սպիտակուցի ինքնակազմակերպումը և ապակեցումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Финкельштейн А.В., Птицын О.Б. Физика белка. Курс лекций. Москва: Книжный Дом
Университет, 2002, или http://phys.protres.ru/lectures/protein_physics/
2. V. Munoz (ed.), Protein Folding, Misfolding and Aggregation, RCS Publishing (2008).
3. V.S. Pande, A.Yu. Grosberg, and T. Tanaka, Statistical Mechanics of Simple Models of
Protein Folding and Design, Biophys. J. 73, 3192 (1997).
4. V.S. Pande, A.Yu. Grosberg, and T. Tanaka, Heteropolymer freezing and design: Towards
physical models of protein folding, Rev. Mod. Phys. 72, 259 (2000).
5. R.A. Goldstein et al., The statistical mechanical basis of sequence alignment algorithms for
protein structure recognition, in Rec.develop. in theor. studies of proteins, ed. R. Elber, World
Scientific (1996).
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2. Կենսապոլիմերների հիդրատացիան
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5.
7.

դաս-2ժամ

առանց
գնահատման

ընթացիկ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել ուսանողին կենսաբանական համակարգերի միակ լուծիչի` ջրի
կառուցվածքի և ֆունկցիաների հետ:
 Ջրի կառուցվածքի ժամանակակից մոդելները:
 Սառույցների տեսակները:
 Ատոմային խմբերի հիդրոֆոբությունը և հիդրոֆիլությունը, հիդրոֆոբ ուժեր:
Կենսապոլիմերի հետ կապված ջրի յուրահատկությունները: Հիդրատացիոն շերտ:
 ԴՆԹ-ի տարբեր կոնֆորմացիոն ձևերի հիդրատացիան:
 ԴՆԹ-ի ԱՏ և ԳՑ զույգերի հիդրատացիաների տարբերությունները:
314

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Տարբերակել և մեկնաբանել սառույցների տեսասկները:
Ներկայացնել ազատ ջրի և կենսապոլիմերների հետ կապված ջրի կառուցվածքների
առանձնահատկությունները:
Բացատրել կենսաբանական մոլեկուլների հիդրոֆոբության և հիդրոֆիլության
ֆիզիկական պատճարներըը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Վերանայել կապված ջրի դերը կենսապոլիմերների որոշակի կոնֆորմացիայի
ապահովման մեջ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Օգտագործել ստացված գիտելիքները կենսապոլիմերների կառուցվածքի
ուսումնասիրման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման
ժամանակակից մեթոդների ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջուրը բնության մեջ և կենդանի համակարգերում: Ջրի մոլեկուլի կառուցվածքը և
ֆիզիկական հատկությունները: Ջրի կառուցվածքի ժամանակակից մոդելները: Ջրի
մոլեկուլների փոխազդեցությունը իրար հետ:Սառույցների տեսակները: Ջրի կառուցվածքը
և հատկությունները փուլերի բաժանման սահմանին:Ատոմային խմբերի հիդրոֆոբությունը
և հիդրոֆիլությունը, հիդրոֆոբ ուժեր: Կենսապոլիմերի հետ կապված ջրի յուրահատկությունները: Հիդրատացիոն շերտ: ԴՆԹ-ի տարբեր կոնֆորմացիոն ձևերի հիդրատացիան:
ԱՏ և ԳՑ զույգերի հիդրատացիաների տարբերությունները: Կապված ջուրը որպես ԴՆԹ-ի
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կրկնակի պարույրի կառուցվածքը կայունացնող հիմնական գործոններից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Рубин А.Б. Биофизика. – М: Изд-во МГУ, 2004. – Т.1. – 448с.; Т.2. – 469с.
2. Финкельштейн А.В. – Введение в физику белка. 2004.
3. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е.В. Лекции по медицинской биофизике. МГУ, 2007
4. Аксеонов С.И. Вода и ее роль в регуляции биологических процессов. Ижевск 2004
5. Белая М.Л., Левадный В. Г. Молекулярная структура воды. М., Знание, 1987, 64 с.
6. Sh. Nakano, D. Miyoshi, and Naoki Sugimoto Effects of Molecular Crowding on the
Structures, Interactions, and Functions of Nucleic Acids Chem. Rev. 114, 2733−2758,2014.
7. D. Miyoshi, K. Nakamura, H.Tateishi-Karimata, T.Ohmichi, and N. Sugimoto Hydration of
Watson-Crick Base Pairs and Dehydration of Hoogsteen Base Pairs Inducing Structural
Polymorphism under Molecular Crowding Conditions J. AM. CHEM. SOC. 131, 3522–3531,
2009.
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2. Ճառագայթման ազդեցությունը կենսապոլիմերների վրա

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

5.
7.

դաս.-2 ժամ

առանց
գնահատման

ընթացիկ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին ծանոթացնել մակրոմոլեկուլների վրա ճառագայթման ազդեցության
հետ կապված հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Նկարագրել իոնիզացնող և չիոնիզացնող ճառագայթումամ երևույթները:
Նկարագրել չիոնացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական
թաղանթների և մակրոմոլեկուլների վրա:
Նկարագրել իոնացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական
թաղանթների և մակրոմոլեկուլների վրա:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Հետազոտել և մեկնաբանել ճառագայթման հետևանքով մակրոմոլեկուլների
կառուցվածքում առաջացած դեֆեկտները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Քննարկել և պարզաբանել ճառագայթման ազդեցության հետևանքով
կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում առաջացած դեֆեկտների տեսակը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման
ժամանակակից մեթոդների ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
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Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հաստատուն էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությունը ջրի և մակրոմոլեկուլների
ջրային լուծույթների վրա: Ջրի կառուցվածքի և հատկությունների փոփոխությունը
էլեկտրամագնիսական ճառագայթման հետ փոխազդելու հետևանքով: Իոնիզացնող և
չիոնիզացնող ճառագայթման ազդեցությունը կենսաբանական թաղանթների և
մակրոմոլեկուլների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дертингер Г., Юнг Х. Молекулярная радиобиология. М., Атомиздат, 1973.
2. Бак З., Александер П. Основы радиобиологии. М.: Иностр. литература, 2003.
3. Кудряшов Ю. Б., Перов Ю. Ф. Рубин А. Б. Радиационная биофизика: радиочастотные
и микроволновые электромагнитные излучения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.
4. Алексахин Р.М. Проблемы радиоэкологии: эволюция идей; итоги. М., 2006.
5. Гродзенский Д.Э. Радиобиология. Биологическое действие ионизирующих
излучений. М., «Атомиздат», 2006.
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2. Կենսամոլեկուլների հաջորդականության որոշումը

2 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

3. 3 ECTS

կրեդիտ

5. դաս.-2 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացում դիտարկվում են կենսաբանական մոլեկուլների մոնոմերների
հաջորդականության որոշման (sequencing) սկզբունքները և ժամանակակից մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել կենսաբանական պոլիմերների հաջորդականության որոշման
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Գործածել ստացված գիտելիքը կենսաբանական մոլեկուլների կամայական
հաջորդականության կառուցվածքի որոշման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Կատարել ԴՆԹ-ի մոլեկուլի գենետիկական վերլուծություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման
ժամանակակից մեթոդների ընտրությունը։
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ3. Իրականացնել մակրոմոլեկուլային համակարգերի կառուցվածքի և կոնֆորմացիոն
փոփոխությունների սպառիչ հետազոտություններ: Վերլուծել հետազոտումից
ստացված արդյունքները:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սեկվենացման ավանդական մեթոդներ /քիմիական, ֆերմենտային, ՊՇՐ/: Թաղանթներ և
տրանսթաղանթային սպիտակուցներ: Նանոփոսերի առաջացում: ԴՆԹ-ի առանձին
մոլեկուլների մոնոմերների հաջորդականության որոշման ժամանակակից մեթոդներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Maglia, G., et al., Analysis of single nucleic acid molecules with protein nanopores, Methods
in Enzymology 475, 591 (2010).
2.
Чемерис А.В., Ахунов Э.Д.,Вахитов В.А., Секвенирование ДНК М., Наука (1999).
3.
Bayley, H. Sequencing single molecules of DNA, Curr. Op. Chem. Biol. 10, 628 (2006).
4.
Maglia, G., et al., Enhanced translocation of single DNA molecules through alpha-hemolysin
nanopores by manipulation of internal charge, PNAS 105, 19720 (2008)
1. 0407/Մ12

2. Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

2 ժամ/շաբ.
3-րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս.-2ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացում դիտարկվում են միաչափ ցանցերի (ԴՆԹ) վրա լիգանդների ադսորբցիայի
տեսական հարցեր:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի տարբեր տեսական մոդելների
յուրահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել գիտելիքները ԴՆԹ-ի վրա տարբեր լիգանդների ադսորբցիայի
մեխանիզմները բացատրելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Գնահատել ԴՆԹ-ի վրա տարբեր լիգանդների ադսորբցիայի մեխանիզմները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2 .Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ադսորբցիայի երևույթը: Ադսորբցիան տարբեր համակարգերում: Ֆիզիկական և քիմիական
ադսորբցիաներ: Ադսորբցիայի թերմոդինամիկան: Ադսորբցիայի վիճակագրական
տեսությունը: Ադսորբցիայի կինետիկան: Լիգանդների ադսորբցիան միաչափ ցանցերի
վրա (ԴՆԹ): Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա որպես պատահական պրոցես: Ներքին
աղմուկ: Արտաքին աղմուկի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի վրա լիգանդների ադսորբցիայի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Нечипуренко Ю. Д. Статистическая термодинамика связывания лигандов с ДНК и РНК.
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Диссертация, М. 2005.
2. Каплан И. Г., Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий, М., 1982
3. Poland D. Ligand binding distributions in nucleic acids. Biopolymers. 2001.V.58. P. 477-490.
4. Китель Ч. Статистическая термодинамика. М, 1977, с.336
5. Нечипуренко Ю.Д., Гурский Г.В. Термодинамические модели связывания лигандов с
ДНК. // Биофизика. 2003. Т.48. С. 773-796.
1. 0407/Մ13

2. Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա

3. 6 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

4 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս-2 ժամ, լաբ -2 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացում դիտարկվում են մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկային
վերաբերվող հարցեր :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի ուսումնասիրման համար
անհրաժեշտ տեսական մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները զանազան բնույթի
մակրոմոլեկուլների ուսումնասիրման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Մշակել մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկայի ժամանակակից
հիմնահարցերի լուծման մոտեցումներ Մշակել մակրոմոլեկուլների
վիճակագրական ֆիզիկայի ժամանակակից հիմնահարցերի լուծման
մոտեցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների յուրահատկությունները
կենսապոլիմերներում:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիաները որոշող ուժերի բնույթը բյուրեղներում և
լուծույթներում: Պտտական-իզոմերա: Պարզ շղթաների կոնֆորմացիոն վիճակագրական
գումարը և միջին քառակուսային չգռգռված չափսերը: Մակրոմոլեկուլային շղթաների
պարզագույն մոդելները: Իդեալական պոլիմերային շղթայի և իդեալական պոլիմերային
ցանցի հատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. .Т.М. Бирштейн, О.Б. Птицын, Конформации макромолекул, М.: Наука (1964)
2. П. Флори, Статистическая механика цепных молекул, М.: Мир (1971)
3. W.L. Mattice, U.W. Suter, Conformational Theory of Large Molecules, Wiley, New York
(1994)
4. А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов, Статистическая физика макромолекул, М.: Наука (1989)
5. K. Huang, LECTURES ON STATISTICAL PHYSICS AND PROTEIN FOLDING, World
Scientific (2006)
1. 0407/Մ14

2. Մակրոմոլեկուլները լուծույթներում

3. 6 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

4 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս-2 ժամ, լաբ -2 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսուցանել բարձրամոլեկուլային միացությունների յուրահատկությունները և նրանց
մոլեկուլային բնութագրերի որոշման ժամանակակից մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


նկարագրել բարձրամոլեկուլային միացությունների հատկությունները և
լուսաբանել համակարգի մոլեկուլային բնութագրերի հետ նրանց
փոխկապակցվածությունները :

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել ժամանակակից փորձարարական մեթոդները բարձրամոլեկուլային
միացությունների մոլեկուլային բնութագրերը որոշելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 Առաջարկել տարբեր բարձրամոլեկուլային միացությունների մոլեկուլային
բնութագրերի որոշման մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ընտրել մակրոմոլեկուլային շղթաների պարզագույն մոդելները և նրանց
վիճակագրական բնութագրիչները պոլիմերային շղթայի հատկությունների
ուսումնասիրման համար: Ձևակերպել պարույր-կծիկ անցումների
յուրահատկությունները կենսապոլիմերներում:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման
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ժամանակակից մեթոդների ընտրությունը։
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բարձրամոլեկուլային միացությունների մոլեկուլային բնութագրերի որոշման
ժամանակակից մեթոդները և հետազոտման առանձնահատկությունները:
Մակրոմոլեկուլների հիմնական մոլեկուլային բնութագրերը`միջին մոլեկուլային
զանգված, պոլիդիսպերսություն, մակրոմոլեկուլների միջին չափեր, ձև,
ճյուղավորվածության աստիճան, ճկունություն, կոմպոզիցիոն անհամասեռություն,
թերմոդինամիկական պարամետրեր: Մակրոմոլեկուլների կոնֆորմացիոն
հատկությունները և թերմոդինամիկական վարքը լուծույթներում: Պոլիմերային նոսր
լուծույթների թերմոդինամիկան: Բարձրամոլեկուլային միացությունների միջին թվային
մոլեկուլային զանգվածների որոշման մեթոդները: Բարձրամոլեկուլային միացությունների
հետազոտման մածուցիկաչափության և լուսացրման մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. Н. Цветков, В. Е. Эскин, С. Я. Френкель, “Макромолекулы в растворе”, М., Наука,
1964.
2. Г. Моравец “Макромолекулы в растворе”, М., Мир, 1967.
3. В.Е.Эскин, Рассеяние света растворами полимеров и свойства макромолекул, Л., Наука,
1986.
4. Ю.Д. Семчиков. “Высокомолекулярные соединения” М: “Академия”, 2003.
5. М.Б. Лачинов, В.С. Пшежецкий. “Общие представления о полимерах”, МГУ,
Химический ф-т, 1987.
6. С. Р. Рафиков, В. П. Будтов, Ю. Б. Монаков, “Введение в физико-химию растворов
полимеров”, М., Наука, 1978.
7. А.Д. Антипина, В.А. Касаикин, И.М. Паписов. “Методические разработки к
практическим работам по растворам полимеров”, МГУ, Химический ф-т, 1983.
8. С. Р. Рафиков, С. А. Павлова, И. И. Твердохлебова, “Методы определения
молекулярного веса и полидисперсности высокомолекулярных соединений” М., 1963.
9. Վ. Բարխուդարյան, ՙՄակրոմոլեկուլները լուծույթներում՚, ԵՊՀ, Երևան, 2007:
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1. 0407/Մ15

2. Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդները

6 ECTS

կրեդիտ
4.
6.

4 ժամ/շաբ.
3 –րդ աշնանային կիսամյակ

5. դաս-2 ժամ, լաբ -2 ժամ
7. առանց ընթացիկ

գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի ֆակուլտետում ուսուցանել կենսապոլիմերների
կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնել և մեկնաբանել նուկլեինաթթուների և սպիտակուցների կառուցվածքի
ուսումնասիրման ֆիզիկական և կենսաֆիզիկական մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Հետազոտել և պարզաբանել կենսապոլիմերների կառուցվածքը զանազան
միջավայրերում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Բացահայտել կապը կենսապոլիմերների կառուցվածքի և նրանց հատկությունները
միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ փոխազդեցությունները:
Ա4. Նկարագրել և հիմնավորել կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման
մեթոդները և տարբերակել նրանց առաջնային կառուցվածքի որոշման ժամանակակից
մեթոդների ընտրությունը։
Բ2.Օգտագործել ինֆորմացիոն տեխնոլոգիները մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի
հետազոտման և կենսապոլիմերների տարածական կառուցվածքի մոդելավորման
համար:
Բ5.Կատարել գիտական հետազոտություններ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ մեծ
հետազոտական խմբերի կազմում:
Բ6. Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 1.Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի հետազոտման
համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կենսապոլիմերների կառուցվածքի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները:
Կլանման սպեկտրոսկոպիա: Մոլեկուլների կողմից լույսի կլանման տեսությունը:
323

Կլանումը չափող սարքեր: Կլանման սպեկտրոսկոպիա տեսանելի և ՈՒՄտիրույթներում: ԴՆԹ-ի հալման կորերի հետազոտումը: Ֆլուորեսցենտ սպեկտրոսկոպիա: Ֆլուորեսցենցիան չափող սարքեր:Սեփական ֆլուորեսցենցիա:
Ֆլուորեսցենտ թիրախներ: Ֆլուորեսցենցիայի բեվեռացում: Ֆլուորեսցենցիայի կիրառումը սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների ուսումնասիրման համար: Օպտիկական պտույտի դիսպերսիա և շրջանային դիխրոիզմ: ՕՊԴ և ՇԴ ընդհանուր
տեսությունը: ՕՊԴ և ՇԴ չափման սարքավորում: ՕՊԴ և ՇԴ կորերի մեկնաբանում:
Կոնֆորմացիոն փոփոխությունների հետազոտումը ՇԴ մեթոդով: Սպիտակուցների և
նուկլեինաթթուների կառուցվածքի ուսումնասիրումը ՕՊԴ և ՇԴ մեթոդներով:
Միկրոկալորիմետրիա: Կենսապոլիմերների կոնֆորմացիոն անցումների թերմոդինամիկական հետազոտություն: Ջերմակլանման կորերի ստացում և վերլուծություն:
Էլեկտրոֆորեզ: Կենսապոլիմերների վարքը ուժային դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն.Հ.Կարապետյան,Գ.Վ.Անանյան.Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ:
Երևան 2008.
2. Д. Фрайфелдер. Физическая биохимия. Мир, 1980.
3. Ч. Кантор, П. Шиммел. Биофизическая химия. Т.2. Мир,1984
4. Л. А.Остерман. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. Наука, 1985.
5. Л. А.Остерман. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. Наука, 1981.
6. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот-Москва, Мир,1987г.
7. А. Б. Рубин. Современные методы биофизических исследований. Практикум по
биофизике. М.1988.

“ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ”
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային
էներգետիկա
055101.07.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

ֆիզիկայի մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման
վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ
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մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին
համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրընպատակ ունի ուսանողներին տրամադրել.


փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի, արագացուց չային տեխնիկայի և
ատոմային էներգետիկայի հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիք և իմացություն:



Միջուկային ֆիզիկայի, արագացուցչային տեխնիկայի և ատոմային էներգետիկայի
բնագավառներում ուսումնասիրվող պրոցեսների մոդելավորման վերաբերյալ
գիտելիք և իմացություն, ինչպես նաև գործնական հմտություններ՝ դրանց
նախագծման, մշակման, ինչպես նաև օպտիմալ աշխատանքային ռեժիմի ստացման
վերաբերյալ



Տվյալ ոլորտին առնչվող տվյալներիստացման, համակարգելու և վերլուծելու
ունակություն:



գիտամեթոդական, գիտամանկավարժական աշխատանքներ, ինչպես նաև
մանկավարժական աշխատանք ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերով կատարելու
հմտություն, շարունակել ուսումն ասպիրանտուրայում:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները
և փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ
արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը ,
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան,
ռեակտորի աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների,
միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման
մասին: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ
փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5.Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների
բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Ա6.Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Ա7. Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների
լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ
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գիտության մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների
փնջերի և սինքրոտրոնային ինտենսիվ ճառագայթման կիրառությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել չափումներ, մշակել և
վերլուծել չափումների արդյունքները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի,
ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և
հետազոտություններ կատարելու համար:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և
հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի գիտափորձերում կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների
մոդելավորման աշխատանքներ :
Բ4. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը` տեխնոլոգիական, կիրառական կամ գիտական խնդիրների լուծման
նպատակով:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում
ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ
տվյալներն օգտագործել սեփական հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն
ցուցաբերելու նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների
նպատակասլաց կազմակերպման և աշխատանքների արդյունավետության
բարձրացման համար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները
առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել
ատոմային էլեկտրակայանների հետ:
Գ4. Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած
բնագավառի ոլորտում, քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և
հետևություններ անել:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
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Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը
իր ստացած գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
« Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա » ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի ոլորտի
Հայաստանի հանրապետության և արտասահմանյան երկրների ձեռնարկություններում`
զբաղեցնելով տվյալ ձեռնարկության հաստիքացուցակով գործող համապատասխան
պաշտոններ.
ա)Հիմնարար և կիրառական հետազոտություններ իրականացնող ինստիտուտներում`
 փորձարարական հետազոտություններ կատարող գիտաշխատող (կրտսեր , ավագ,
առաջատար և այլն )
 ֆիզիկական պրոցեսների մոդելավորման ոլորտում
հետազոտություններ
կատարող գիտաշխատող (կրտսեր , ավագ , առաջատար և այլն )
 փորձարարական
հետազոտությունների արդյունքների մշակմամբ զբաղվող
գիտաշխատող, վերլուծաբան
 Որոշակի ուղղվածությամբ հետազոտական թեմատիկ ծրագրեր իրականացնող
ստորաբաժանումների կամ խմբերի ղեկավար
բ ) ատոմային էներգետիկայի ոլորտի այլ ձեռնարկություններում`
 Ատոմային էներգիայի արտադրության մեջ զբաղված ճարտարագետ
 Ռեակտորային արտադրամասի հերթապահ և պետ
 Ճառագայթային անվտանգության և ռիսկերի գնահատման մասնագետ
 Շրջակա միջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության
և ճառագայթային
մոնիթորինգի հարցերով զբաղվող մասնագետ
գ ) Մասնագետների պատրաստման բնագավառում
 դասախոս , ասիստենտ.
 ավագ դպրոցներում` ուսուցիչ, մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատու:
Հնարավոր աշխատավայրերն են`
ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնը
 CANDLE հետազոտական կենտրոնը
 ‘’Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան Հայաստանի ազգային լաբորատորիա ‘’ հիմնադրամը
 ‘’Հայատոմ’’ Փակ բաժնետիրական ընկերություն գիտահետազոտական կենտրոնը,
 Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը
 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը
 Հիմնարարևկիրառականհետազոտություններիրականացնողպետականևմասնավոր
այլձեռնարկություններ
 բնականգիտություններիուղղվածությամբավագդպրոցներ
Ծրագրիշրջանավարտներըկարողենշարունակելուսումնասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
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Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
4. Ժամանակակից սարքավորումներով համալրված լաբորատորիաներ,
5. էլեկտրոնային ռեսուրսներ,
Հայաստանի հանրապետությանև հետազոտական այլ կենտրոնների փորձարարական
բազաները
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրայինկողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
ենծրագիրը մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ "Միջուկային ֆիզիկայի և ատոմային էներգետիկայի"
մասնագիտությամբ
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց ”, Երևան, 2016.
Ծրագրայինայլկողմնորոշիչներ
 Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության
ծրագիր
(Ռ Դ)
 Մ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումն
առության ծրագիր ( Ռ Դ)
 ‘’Կուրչատովյան կենտրոն ‘’ հետազոտական համալիրի ուսումնառության ծրագիր
(Ռ Դ)
 Ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության կողմից
մշակված
կրթական և վարժանքային ծրագրերը
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող "Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա" ծրագիրը ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի
ֆակուլտետում երկար տարիների ընթացքում հաջողությամբ գործած " Միջուկային
ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա " ծրագրի օրգանական շարունակությունն է:
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների
Բ1
Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և
հատկությունները և փոխազդեցությունները ֆիզիկան,
միջուկային ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել
հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները:
չափումներ, մշակել և վերլուծել չափումների արդյունքները:
Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և
ոչ արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա2
Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող
Բ2
Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային
պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի աշխատանքի մոդելավորման
փնջերի, ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին
մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի,
գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ կատարելու
ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
համար:
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3
Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային
Բ3
Կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում,
իրավիճակ ների, միջուկային թափոնների պահեստավորման
ջերմադինամիկական և հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների
հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման մասին: Պարզաբանել
հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում
ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման
աշխատանքներ:
Ա4
Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների
Բ4
Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային
տեսակները և դրանց նկարագրող տեսությունները (քվանտային
ճառագայթման փնջերի պարամետրերը` տեխնոլոգիական,
էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և ուժեղ
կիրառական կամ գիտական խնդիրների լուծման նպատակով:
փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5
Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը
Բ5
Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկմիջուկային, ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ բախումների ֆիզիկան:
բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս:
Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների
Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
սեփական հետազոտություններում:
Ա6

Ա7

Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից
ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր

Բ6

Բ7

Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված
հետազոտություններում և այլ գիտափորձերում ստացված
տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական կամ
մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ

էներգիաների լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի
ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ գիտության մեջ և
տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների
փնջերի և սինքրոտրոնային ինտենսիվ ճառագայթման
կիրառությունները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և
բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում:

Գ2

մտածողություն ցուցաբերելու նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում
հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման և
աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:

Գ3

Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման
լավագույն մեթոդները, արդ յունավետ պլանավորել ժամանակն ու
ռեսուրսների օգտագործումը:
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Անգլերեն-1
Անգլերեն-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Ոչ գծային ֆիզիկա
Մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները
Թվային և ալգորիթմական մեթոդները միջուկային
ֆիզիկայում և ատոմային էներգետիկայում
Միջուկային ռեակտորների գազա-կինետիկ
տեսություն և հաշվարկային հիդրոդինամիկա
Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում

Մոդուլի
թվանիշը
1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01

Գ4

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7

Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
X
X
X
X

0405/Մ16
0404/Մ01
0404/Մ01
0406/Մ01
0406/Մ02

Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական
կարողությունները առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ
համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել ատոմային
էլեկտրակայանների հետ:
Պատրաստել ակնարկային և թեմատիկ զեկուցումներ
ուսումնասիրած բնագավառի ոլորտում, քննարկել
հետազոտությունների արդյունքները և հետևություններ անել:

X
X
X
X

0406/ Մ03

X

0406/Մ04

X
330

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունները
միջուկների և նուկլոնների հետ
Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փնջերի ֆիզիկա
Քվանտային էլեկտրադինամիկա և թույլ
փոխազդեցություններ
Միջուկային ռեակտ. դինամիկա և անվտանգություն
Խմբերի տեսության մեթոդները տարրական
մասնիկների ֆիզիկայում
Ուժեղ փոխազդեցություններ
Գիտափորձի մեթոդիկա և տվյալների մշակում
Ժամանակակից միջուկային ռեակտորներ
Միջուկային ռեակտորների տեխնոլոգիա
Տարրական մասնիկների ոչ արագացուցչային և
տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ռադ. մեթոդները բժշկ. մեջ և կենսատեխնոլոգ.
Միջուկային փոխազդեցությունների և տարրական
մասնիկների ֆիզիկայի ժամանակակից պրոբլեմները

0406/Մ05

X

X

X

X

0406/Մ06

X

0406/Մ07

X

0406/Մ08

X

X

X

X

X

X

0406/Մ10
0406/Մ11
0406/Մ12
0406/Մ13

X
X

X

X
X

0406/Մ14

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

0406/Մ15
0406/Մ16

X

X

0406/Մ09

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

“ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ”
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ. -4 ժամ
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտակ անանգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև
զարգացնել գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների
կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով
տվյալ գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3.Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին
(վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ
ընթերցված նյութի շուրջ
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”
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2. Անգլերեն լեզու-2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ. -2 ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
2. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան
շարահյուսություն և բառապաշար
3. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութը սեմինարներին
4. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք` անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական
քննարկումների չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge
2011
 Online material from www.arxiv.org
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3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.
լաբ.-2ժամ
I աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և
ֆիզիկական տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և
գրադարաններից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




Կիրառել
MATHEMATICA
և
MatLab
ծրագրերը
մասնագիտական
հետազոտություններում:
օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային
ապահովման հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական
խնդիրների լուծման համար:
 օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել
ստացված ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1.Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
5. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
6. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա
ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ,
տեքստերի հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ,
տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2. D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3. Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial
and Reference, Prentice Hall, 1998.
4. К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2.
Free Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6. С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
1. 0407/Մ16

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. ECTS 3

կրեդիտ
4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6.
I-ին աշնանային կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման
մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
● Կիրառել ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները գիտության այլ ոլորտներում

հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6. Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 4. Պլանավորել և մշակել մեթոդաբանություն տվյալ ֆիզիկական խնդրի
հետազոտության համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ: Գիտա-հետազոտական
գործունեության փուլերն են.
- որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
- ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
- ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
- հետազոտման մեթոդների ընտրություն
- փաստացի նյութի հավաքագրում
- հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական
առաջադրանքներ ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/Մtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500 Курс лекций Научно-исследовательская работа 2011.pdf

1. 0406/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

Դաս.-2 ժամ

1-ին աշնանային կիսամյակ
ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
6. Գիտելիքներ
մատուցել
ֆիզիկայի
արդի
հիմնախնդիրների,
հիմնական
ձեռքբերումների, հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
7. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի ժամանակակից
պատկերացումներին:
8. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական և
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
2. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և
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կիրառական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ:
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա2. Նկարագրել ԴՆԹ-ի և սպիտակուցների կառուցվածքը և կոնֆորմացիոն փոփոխությունները միջավայրի տարբեր պայմաններում, ԴՆԹ- լիգանդ
փոխազդեցությունները:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար:
Գ 3. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն, քննարկում,
 հանձնարարված գրականության ընթերցում,
 մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի, ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների
միջուկային ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
գիտափորձեր: Մեծ Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը:
Կատալիտիկ ՌՆԹ:
Ռիբոզիմների կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը
ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն
աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային
ալիքներ: Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի
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ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական
լազերներ: Ժամանակակից միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի
օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական
մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ:
ԱՆԽ ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների
տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի
ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes.
Academic Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in
Physics,v.59, N4, 261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 1973
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир,
1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э,
Введение в калибровочные теории и новая физика ,
Киев,Наукова думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва,
МИФИ, 2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см.
также Phys. Rev. Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals,
Springer, 2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method
for inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7,
pp. 1451—1459, 2006.
14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
16. G.I. Burde, Lecture notes on Physics of the Environment, 2004.
17. G. Hooft. Introduction to General Relativity, 2007.
18. С. Вейнберг. Гравитация и космология, Мир, 1975.
19. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Структура и эволюция Вселенной. Наука, 1975.
20. J. Rich. Fundamentals of Cosmology, Springer-Verlag, 2009.
21. Internet based material (www.Wikipedia. org).
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1. 0405/Մ01

2.

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. 2ժամ/ լաբ. 2ժամ
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների
վերաբերյալ, օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի
մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր
ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում
կիրառվող հիմնական գաղափարներին և մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և մոտեցումները,
նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները, բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և
էլեկտրական հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ,
կատարել փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի
որոշ բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ և
փաստեր, կատարել եզրահանգումներ և անել հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ4. Առժևորել և գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը որպես խմբի անդամ և
որպես խմբի ղեկավար: Մշակել մոլեկուլային համակարգերի վերլուծման
հանձնարարականներ:
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձևեր և մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձևեր և մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
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6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում
(վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղների
տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի
ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային գազի էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական
տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս:
Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված:
Հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները: Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբևեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բևեռացվելիության
տեսություն:
Դիէլեկտրական
ռելաքսացիա:
Պիրո-,
պիեզոև
սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀ հրատ, հ. I, h. II, 2015։
7. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
8. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
9. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
10. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.

1. 0404/Մ01

2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ.-2, լաբ.-2
6. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում
լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի
արդի նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային
վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց
նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց
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համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում
կիրառման առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը
մաթեմատիկական
մոդելների և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
դրսևորել ժամանակակից սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման
միտումների և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների
լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների
զինանոցը,
հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար բնագավառներում
առաջացող տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը,
 ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
 ինքնուրույն զբաղվել գիտական աշխատանքով
 դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի մոդելավորման սկզբունքները,
օգտագործել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքի հետազոտման համար անհրաժեշտ
համակարգչային ծրագրերը:
Ա6. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ1. Կիրառել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներ (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ,
հաշվետվություններ) տվյալ նյութի մասին ինֆորմացիա ստանալու համար:
Բ6.Պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսները հետազոտությունների հաջող իրագործման
համար
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր
աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
4. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
5. R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers.
2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for
physicists. Singapore.1993.

1. 0406 /Մ02

2. Թվային և ալգորիթմական մեթոդները միջուկային
ֆիզիկայում և ատոմային էներգետիկայում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. - 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ քննության
Դասընթացի նպատակնէ`
ուսուցանել և կիրառելիության տեսակետից տիրապետման հասցնել C/C ++
ծրագրավորման լեզվի հիմնական տարրերը, համակարգչում տվյալների
ներկայացման ձևերը, ծրագրավորման ալգորիթմները (հատկապես թվային
մեթոդները ):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնելֆիզիկական խնդիրներ համակարգչային մեթոդներով.
2. Որոշել C/C ++ ծրագրավորման լեզվով ալգորիթմները.
3. Արտահայտել C/C ++ ծրագրավորման լեզվով կոնկրետ ֆիզիկակա խնդիր:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել միջուկային հետազոտություններում համակարգչային մեթոդներով
ֆիզիկական խնդիրների լուծման կարևորությունը.
2. Վերլուծել անհրաժեշտ ալգորիթմների ու թվային մեթոդների կիրառման
արդյունավետությունը :

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. մշակել առաջադրված խնդրի համար ծրագրավորման ալգորիթմը և կազմել ծրագիր
C / C ++ ծրագրավորման լեզվով.
2. վերլուծել տվյալների ներկայացման և համակարգչում մուտքագրման ձևը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան,
ռեակտորի աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում
ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ
տվյալներն օգտագործել սեփական հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական
կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել
ճշմարտանման
տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ1 Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր
էներգիաների
ֆիզիկայի բնագավառում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,գործնական աշխատանք
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
2. մասնակցություն քննարկումներին
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
9. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, համակարգիչներ և ծրագրավորման լեզուներ: C/C ++ ծրագրավորման լեզվի
տարրերը: Տվյալների ներկայացումը C/C++ -ում: C/C++ -ի հիմնական թվաբանական և տրամաբանական գործողությունները և օպերատորները: C/C++ -ի հիմնական համեմատության
գործողությունները և օպերատորները:Մասսիվներ: Ցիկլի օպերատորներ: ստեկ, հերթ,
ցուցակ: Ռեկուրսիա: Ցուցիչներ:Կլաստեր, կլաստերի կոնստրուկտորներ: Պոլիմորֆիզմ:
Ժառանգականություն: Շաբլոններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, Data Structures and Algorithms, Springer, 2003.
2. B. Stroustrup The C++ Programming Language, , World Nuclear University Press .2005
3. P. Deite C++ How to Program, Springer, 1998.
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Միջուկային ռեակտորների գազակինետիկ տեսություն և
հաշվարկային հիդրոդինամիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
5.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել`
1. հաշվարկային հիդրոդինամիկայի հիմունքների
2. ԱԷԿ-ներում նրանց կիրառությունների մեթոդների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել միաֆազային և երկֆազային հեղուկի շարժման հավասարումները
և հաշվարկային մեթոդները:
2. Ծանոթացնել հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման հավասարումներին
եռաչափ դեպքի համար
3. Լուսաբանել ԱԷԿ-ի համակարգերի մոդելավորման սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Օգտագործել հիդրոդինամիկական հաշվարկները ԱԷԿ-ների անվտանգության
ապահովման հիմնախնդիրներում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կատարել պարզագույն հիդրոդինամաիկան հաշվարկներ ԱԷԿ-ների նորմալ և
վթարային վիճակների համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան, ռեակտորի աշխատանքի մոդելավորման մեթոդները: Բացատրել միջուկային ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները, արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել
ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների,
միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման
մասին: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6 Ներկայացնել
միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ3 Կատարել
միջուկային
ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և
հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման
աշխատանքներ:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
սեփական հետազոտություններում:
Գ3 Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել
ատոմային էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում
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3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիդրոդինամիկայի հիմունքները և հիդրոդինամիկական հաշվարկների դերը ԱԷԿ-ների
անվտանգության հիմնավորման մեջ: Հեղուկի շարժման և էներգիայի պահպանման
հավասարումները եռաչափ դեպքի համար: Միաֆազ հեղուկի շարժման և էներգիայի
պահպանման հավասարումները կանալային մոդելի դեպքում: Երկֆազ հեղուկի շարժման
և էներգիայի պահպանման հավասարումները կանալային մոդելի դեպքում: Տուրբուլենտ և
լամինար հոսքերի դեպքում կանալի պատերի հետ շոշափող լարումների հաշվարկի
հիմունքները: Տուրբուլենտ և լամինար հոսքերի դեպքում միջֆազային շոշափող լարում
ների հաշվարկի հիմունքները: ԱԷԿ-ի համակարգերի մոդելավորման սկզբունքները:
Պարզագույն հիդրոդինամաիկական հաշվարկներ ԱԷԿ-ների նորմալ և վթարային վիճակ
ների համար:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. С. М. Фейнберг, С .Б. Шихов, В .Б. Троянский. Теория ядерных реакторов.
Москва,
Атомиздат, 1978.
2. Ф. Кап. John G. Collier, Convective boiling and condensation, Third edition, Oxford
science publication, 1996
3. Д. Бэлл , С. Глестон. Теорияядерныхреакторов’, Москва, Атомиздат, 1979.
4. Ф . Я . Овчинников, Эксплуатационные режимы водо-водянныõ энергетическиõ
реакторов, Москва, Энерготомиздат, 1988.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ քննության
1. Դասընթացինպատակնէ`
 ներկայացնել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող նեյտրոնաֆիզիկական
պրոցեսների
 մոդելավորման
ժամանակակից հաշվարկային ծրագրերը և դրանց մեջ
օգտագործվող ինտեգրալ և ինտեգրո-դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման
հիմնական թվային մեթոդները :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել միջուկային ռեակտորների մոդելավորման ժամանակակից
հաշվարկային ծրագրերը և դրանց օգտագործման եղանակները
2. Նկարագրել միաչափ և բազմաչափ դիսկրետ օրդինատների (Sn) մեթոդները և
ծրագրերը. TRITON/NWET (SCALE)

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառելու ռեակտորների մոդելավորման հաշվարկային ծրագրերի հիմքում
ընկած հավասարումների լուծման թվային մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. Մոդելավորել միջուկային ռեակտորներում ընթացող նեյտրոնա- ֆիզիկական
պրոցեսները` օգտվելով ինչպես ժամանակակից հաշվարկային, այնպես էլ իր
կողմից մշակված սեփական ծրագրերից :
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել
միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան,
ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա6 Ներկայացնել
միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ3 Կատարել
միջուկային
ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և
հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման
աշխատանքներ:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
սեփական հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ժամանակակից հաշվարակային մեթոդներ և. հաշվումներ: Միջուկային ռեակտորների
մոդելավորման հավասարումների տիպերը: Տեղափոխության ինտեգրո-դիֆերենցիալ,
Ժամանակից կախվածություն պարունակող հավասարումներ:Դիֆուզիայի հավասա րում,
հավասարման թվային լուծումը, դիֆուզիոն ծրագրեր: Հաշվարկային մեթոդներ`
դետենմենստիկ և հավանականային: Միաչափ և բազմաչափ դիսկրետ օրդինատների (Sn)
մեթոդներ և ծրագրեր. TRITON/NWET (SCALE): Նոդալ և սինթեզի մեթոդները` ֆիքսված
աղբյուրի և սեփական արժեքի խնդիր ներում, տարածա-ժամանակային կինետիկայում:
Բախման հավանականությունների մեթոդներ և ծրագրեր: Պատահական թվեր: Հավանա
կանության բաշխման ֆունկցիա: Մոնտե -Կարլո մեթոդ (այդ թվում `անալոգային և ոչ
անալոգային), կիրառությունները ռեակտորի նեյտորնաֆիզիկական բնութագրերի
մոդելավորման խնդիրներում Մոնտե Կարլո ծրագրեր. KENO-VI (SACLE), MCNPX:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.
5.

J. Duderstadt , L. J. Hamilton, Nuclear Reactor Analysis, Wiley (1976).
W. M. Stacey, Nuclear Reactor Physics, J. Wiley and Sons (2004).
E. E. Lewis and W. E. Miller, Computational Methods of Neutron Transport 1993.
Ս.Բզնունի Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկ, Էլեկտրոնային դասագիրք.
Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ05

2. Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փոխազդեցությունները
միջուկների և նուկլոնների հետ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
2. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել `
 խորացված և մաթեմատիկորեն հիմնավորված գիտելիքներատոմային
միջուկների և նուկլոնների հետ էլեկտրոնների և ֆոտոնների
փոխազդեցությունների վերաբերյալ
 փորձարարական հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել էլեկտրոն-միջուկ, ֆոտոն-միջուկ փոխազդեցությունների ժամանակ
դիտվող հիմնական ֆիզիկական երևույթները
2. Նկարագրել էլեկտրոնային և ֆոտոնային փնջերի միջոցով միջուկների
ուսումնասիրության մեթոդները
3. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկություն ները
և փոխազդեցությունները նկարագրող ֆիզիկան, հետազոտությունների
փորձարարական մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել` էլեկտրոն-միջուկ, ֆոտոն-միջուկ փոխազդեցությունների
ուսումնասիրության հիմնական խնդիրները և դրանցլուծման համար անհրաժեշտ
տեսական և փորձարարական մոտեցումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել բարձր էներգիանների և տարրական մասնիկների ֆիզիկայի
փորձարարական խնդիրներ, գիտելիքները համադրել հարակից այլ ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները
և փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ ար-ագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5 Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ1. Միջուկային ռեակտորների, տարրական մասնիկների ֆիզիկայի և միջուկային
ֆիզիկայի կիրառական տարբեր ոլորտներում կատարել չափումներ, մշակել
և
վերլուծել չափումների արդյունքները:
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Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ կատարելու համար:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սարքավորումներ (արագացուցիչներ, բևեռացված
թիրախներ, մագնիսական սպեկտ
րոմետր) Էլեկտրամագնիսական փոխազդեցությունների ուսումնասիրության համար :
Արգելակային ճառագայթում, ֆոտոնային, այդ թվում և բևեռացված, փնջերի ստացում:
Ֆոտո- և էլեկտրածնման ռեակցիաների կինեմատիկա, ինվարիանտ մեծություններ`
ինվարիանտ և չբավականացնող զանգված: Հիմնական դետեկտորները (սցինտիլյացիոն և
Չերենկովյան հաշվիչներ), էլեկտրոմագնիսական և հադրոնային կալորիմետրերը բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում:
Դրանց
աշխատանքի ֆիզիկական
հիմունքները: Ֆոտո - և էլեկտրածնման ռեակցիաների ամպլիտուդներ (մուլտիպոլային,
պարույրային, իզոսպինային): Գաղափար “լրիվ փորձի” մասին:Էլեկտրոն-պրոտոն
առաձգական ցրումներ:
Նուկլոնների և միջուկների ֆորմֆակտորներ: Ֆոտոծնման
մոդելներ (ռեզոնանսային, քվարկային, վեկտորական դոմինանտության): Էլեկտրածնման
ռեակցիաներ (էքսկլյուզիվ, ինկլյուզիվ,կիսաինկլյուզիվ): Սպին- կրիզիս: Արդիական
գիտափորձեր էլեկտրոնային արագացուցիչների վրա ( ԵրՖԻ-ԱՐՈՒՍ, Jlab-CEBAF ) :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А .М. Балдин и др. Кинематика ядерных реакций, Москва, Наука , 1959
2. В. Локк,Д.Миздей. Физика частиц промежуточных энергий , Москва, Мир, 1972
3. Б.Фелд. Модели элементарных частиц, Москва, 1971
4. R.L. Walker, Physical Review, vol. 182, 1729, 1969
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ06

2. Էլեկտրոնների և ֆոտոնների փնջերի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել՝
 խորացված գիտելիքներ բարձր էներգիաների տիրույթում լիցքավորված
մասնիկների ժամանակակից արագացուցիչների մասին,
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գիտելիքներ լիցքավորված ռելյատիվիստական մասնիկների ճառագայթման
ֆիզիկական սկզբունքների վերաբերյալ,
 գիտելիքներ ճառագայթման կոհերենտ աղբյուրների, ազատ էլեկտրոնների վրա
հիմնված լազերների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել լիցքավորված մասնիկների ցիկլիկ և գծային արագացուցիչների
աշխատանքի հիմնական սկզբունքները
2. Ներկայացնել ռելյատիվիստիկ մասնիկների ճառագայթման հիմնական տեսակները,
ճառագայթման սպեկտրային և տարածական բաշխումները
3. Քննարկել սպոնտան և կոհերենտ ճառագայթման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Հաշվարկել բարձր էներգիաներով մասնիկների փնջերի ստացման հիմնական
խնդիրները
2. Լուսաբանել լիցքվորված մասնիկների փնջերի արագացման և ֆոկուսացման
ֆիզիկական հիմունքները
3. Վերլուծել ճառագայթման ժամանակակից աղբյուրների աշխատանքի հիմնական
սզկբունքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Արհեստավարժ մոտեցում ցուցաբերել արագացուցչային ֆիզիկայի և տեխնիկայի
բնագավառում ժամանակակից հիմնախնդիրների լուծմանը
2. Մեկնաբանել տարբեր միջավայրերում ռելյատիվիստիկ մասնիկների
ճառագայթման արդիական հարցերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների
լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ
գիտության մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների և
սինքրոտրոնային ինտենսիվ փնջերի կիրառությունները:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ կատարելու համար:
Բ4. Հաշվարկել արագացված մասնիկների և սինքրոտրոնային ճառագայթման փնջերի
պարամետրերը` տեխնոլոգիական, կիրառական կամ գիտական խնդիրների լուծման
նպատակով:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում,
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները,
արդյունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարժման հավասարումներ և մասնիկների ֆոկուսացում: Ցիկլիկ արագացուցիչներ և
լայնական տատանումների կայունություն: Երկայնական տատանումներ և մասնիկների
ինքնափուլավորում: Ռեզոնանսներ: Մասնիկների ներարկում արագացուցիչ և արտահանում արագացուցչից: Կոլեկտիվ
էֆեկտներ արագացուցիչներում: Ճառագայթային
էֆեկտներ արագացուցիչներում: Մասնիկների գծային արագացուցիչներ:
Ռելյատիվիստական մասնիկների կինեմատիկա: Սինքրոտրոնային ճառագայթում: (լիցքավորված)Մասնիկների ճառագայթումը պարբերական մագնիսական դաշտերում:
Ճառագայթման սպեկտրային և անկյունային բաշխումը: Սինքրոտրոնային ճառագայթման
ժամանակա կից աղբյուրները: Չերենկովյան և քվազի-չերենկովյան ճառագայթում: Արգելակային ճառագայթում: Ճառագայթման կոհերենտ աղբյուրներ: Լազերներ ազատ էլեկտրոնների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Н.Лебедев, А.В.Шальнов., ‘Основы физики и техники ускорителей, (Учебное
пособие для физ.спец.вузов). Энергоатомиздат, 1981-83.
2. А. А. Коломенский. Физические основы методов ускорения заряженных частиц (Учеб.
пособие для физ.спец.вузов). – М.: Изд-во МГУ, 1980.
3. H. 3. Wiedemann,, Particle Accelerator Physics , Springer, 1999.
4. В. Л. Гинзбург, В. Н. Цытович, Переходное излучение и переходное рассеяние,
Москва, Наука, 1984г.
5. М. Л. Тер-Микаелян, Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких
энергиях , Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1969.
6. И.М.Тернов, В.В.Михайлин, В.Р. Халилов. Синхротронное излучение и егօ
применение. Москва, Изд-во МГУ, 1980.
7. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
8. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ07 2. Քվանտային էլեկտրադինամիկա և թույլ փոխազդեցություններ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել
 խորացված գիտելիքներ քվանտային էլեկտրադինամիկայում տարամիտումների
վերացման մեթոդի և էլեկտրադինամիկական պրոցեսների կտրվածքների
հաշվման տեխնիկայի մասին,
 էլեկտրոն-պոզիտրոն հանդիպակաց փնջերում բախումների ֆիզիկան` չեզոք
պրոցեսների հաշվառմամբ, տարրական մասնիկների թույլ փոխազդեցությունների
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Ֆերմիի V-A տեսության վերաբերյալ,
 միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդե ցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել քվանտային էլեկտրադինամիկայի վերանորմավորվող տեսության,
էլեկտրոն –պոզիտրոն հանդիպակաց փնջերի ֆիզիկայի և էլեկտրաթույլ
փոխազդեցություն ների միացյալ տեսության հիմունքները
2. Լուսաբանել մասնիկների թույլ փոխազդեցությունները նկարագրող Ֆերմիի
տեսության և դրանց առանձնահատկությունները նկարագրող կարևորագույն
փորձերը
3. Նկարագրել միացյալ էլեկտրաթույլ փոխազդեցությունների Վայնբերգ-Սալամի
տեսությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կիրառել մասնիկների էլեկտրամագնիսական և թույլ փոխազդեցությունների
մեխանիզմները դաշտերի քվանտային տեսության և էլեկտրաթույլ
թոխազդեցությունների միացյալ տեսության շրջանակներում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Հաշվել հիմնական էլեկտրամագնիսական պրոցեսների կտրվածք ները և
պրոցեսներ չեզոք հոսանքների հաշվառմամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների
բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել
ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7.
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն
ցուցաբերելու նախաձեռնություն`տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ցրման մատրիցի դիագրամների կառուցվածքը: Էլեկտրոնի և ֆոտոնի էներգիական մասեր:
‘’ Ֆոտոն- ֆոտոն ‘’ դիագրամ: Վակուումային օղակներ:Էլեկտրոնի և ֆոտոնի Գրինի լրիվ
ֆունկցիաներ: Դայսոնի հավասարումը: Գրինի
ֆունկցիաները որպես վակուու մային
միջին:
Ուլտրամանուշակագույն տարամիտումներ ՔԷԴ-ի չբերվող դիագրամներում:
ՔԷԴ—ում
տարամիտումների վերանորմավորման
նախադրյալները: Էլեկտրոնի
զանգվածի և լիցքի վերանորմավորումը:ՔԷԴ – ում տարամիտումների վերացման
ցուցադրումը արտաքին էլեկտրական դաշտում էլեկտրոն ների ցրման օրինակի վրա:
Ցրման կտրվածքների հաշվումը էլեկտրոնների ցրման, կոմպտոն -էֆեկտի, էլեկտրոն պոզիտրոն
աննիհիլյացիոն պրոցեսների համար:Հանդիպակաց e +- eփնջերով
պրոցեսների ուսումնասիրություն չեզոք հոսանքի ներդրման հաշվառմամբ (e + + e- e
+
+ e-, e++ e-+ +-): Միջան կյալ W, Z բոզոնների և Հիգսի H-բոզոնի հատկությունները :
Հիգսի բոզոնի փոխազդեցու թյունները ֆոտոնների , քվարկների և գլյուոնների հետ;
Գաղափար Մեծ Միավորման մոդելների մասին: Կառուցվում է միացյալ էլեկտրաթույլ
փոխազդեցությունների Վայնբերգ-Սալամի տեսությունը:
Կաբիբո-Կոբայաշի –
Մասկավայի խառնման մատրիցան (կառուցում և վերլուծություն):e + - e- հանդիպակաց
փնջերով պրոցեսները չեզոք հոսանքի ներդրման հաշվառմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А . И. А xиезер, В. Б. Берестецкий , Квантовая электродинамика , Москва, 1981
2. Л. Райдер, Квантовая теория поля , Москва , Мир , 1987
3. С. М. Биленький, Введение в диаграммную теxнику Фейнмана и физику электро
слабыx взаимодействий, Москва, Энергоатомиздат , 1990
4. Р.Фейнман.Квантоваяэлектродинамика,Москва,Мир, 1964.
5. Л. Б. Окунь, ‘ Лептоны и кварки . Москва, Наука, 1987.
6. Ф. Хелзен, А.Мартин, Кварки и лептоны, Москва, Мир , 1987 .
7. М. Пескин, Д. Щредер, Введение в квантовую теорию поля , Ижевск, 2001
8. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ08

2. Միջուկային ռեակտորների դինամիկա և անվտանգություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7 առանց ընթացիկ գնահատման
9. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ ռեակտորներում տեղի ունեցող
դինամիկ պրոցեսների մասին,
 ծանոթացնել ռեակտորների միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության
ապահովման ազգային և միջազգային հայեցակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Քննարկել միջուկային ռեակտորներում տեղի ունեցող պրոցեսները
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2. Ներկայացնել անվտանգության ֆունկցիաները, սկզբունքերը և ապահովման
մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող դինամիկական պրոցեսների
ֆիզիկան և անվտանգության գնահատման մեթոդների էությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել միջուկային ռեակտորում տեղի ունեցող դինամիկական պրոցեսները
2. Գնահատել միջուկային ռեակտորների անվտանգության մակարդակը և
դրահամապատասխանությունը ազգային և միջազգային պահանջներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել
միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան,
ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել
ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների,
միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման
մասին: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ3. Կատարել միջուկային ռեակտորների մոդելավորում, ջերմադինամիկական և
հիդրո-գազադինամիկական պրոցեսների հաշվարկներ, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում կատարել հետազոտություններ և պրոցեսների մոդելավորման
աշխատանքներ:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
սեփական հետազոտություններում:
Գ1. Կառուցել արդյունավետ ալգորիթմներ միջուկային, ռեակտորների և բարձր
էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռեակտորների կինետիկայի կետային մոդել: Ռեակտորի դինամիկան ռեակտիվության
փոփոխության դեպքում: Ռեակտիվության հակադարձ կապեր: Ռեակտորի կայունու
թյուն.Ռեակտորի կինետիկայի կետային մոդելի սահմանափակությունը:Միջուկային
վառելիքի այրում:Ռեակտորի թունավորում: Ռեակտորի կառավարման օրգաններ և
կառավարման օրգանների էֆեկտիվության հաշվարկ:Ռեակտորի ավտանգության
հայեցակարգը:Ռեակտորի բնորոշ ռիսկերի որոշումը: Անվտանգության մշակույթ:
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Վթարների և անցումային պրոցեսների դասակարգում: Նախագծային, արտանախա գծային
և ծանր վթարներ:Անվտան գության չափորոշիչներ և համակարգեր:Արտանա խագծային,
նախագծային և ծանր վթարների ֆիզիկական
պատճառները:
Անվտանգության
հավանականային վերլուծություն (ԱՀՎ): Անվտանգության հավանակա
նային
վերլուծություն (ԱՀՎ) կիրռման տիրույթ: ԱԷԿ-ների վթարների վերլուծություն:ՀԱԷԿ
հոսանքա զերծման վթարի վերլուծություն: Տեղի ունեցած վթար ներից քաղված դասեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. L: David. R Hetrick, Dynamics of Nuclear Reactors, 2000
2. O. Karl, D.Ott , Robert J. Neuhold , Introductory Nuclear Reactor Dynamics, 2001
3. N Weston M. Stacey, Nuclear Reactor Physics, 2007
4. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Խմբերի տեսության մեթոդները տարրական մասնիկների
ֆիզիկայում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
9. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ խմբերի տեսության վերաբերյալ` հաշվի
առնելով դրանց կարևորությունը տարրական մասնիկների համաչափություների
բացահայտման գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել SU(N) խմբերը , տարրական մասնիկների համաչափությունները,
իզոտոպ ինվարիանտությունը և հադրոնային մուլտիպլետները
2. Նկարագրել հադրոնային վիճակների գունավոր SU(3) համաչափությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել SU(2) և SU(3) խմբերի և հադրոնային վիճակների գունային
համաչափությունների միջև կապի ֆիզիկական էությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կազմակերպել իզոմուլտիպլետներ և մեկնաբանել տարբեր ունիտար մուլտի
պլետների կազմում գտնվող տարրական մասնիկների փոխազդեցությունների
բնութագրերը և էությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները
և փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների
բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ7.
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն
ցուցաբերելու նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակա354

սլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման
համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարու-նակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմբերի տեսության կանխադրույթները: SU(N) խմբերի և նրանց ‘’չբերվող
ներկայացումների’’ հատկությունները: Հադրոնային վիճակների գունավոր SU(3)
համաչափությունը: Իզոտոպ ինվարիանտությունը և նրա կապը SU(2) խմբի մուլտի
պլետների հատկությունների հետ: Հադրոնների ունիտար SU(3) համաչափության
հետևանքների ուսումնասիրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Садбери, Квантовая механика и физика элементарных частиц, Москва, «Мир», 1989.
2. Нгуен Ван Хьеу, Лекции по теории унитарной симметрии элементарных частиц ,
Москва, Атомиздат, 1967.
3. Л. Райдер, Элементарные частицы и симметрии< Москва, Наука, 1983.
4. Ф. Хелзен, А. Мартин, Кварки и лептоны , Москва, Мир, 1987.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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2. Ուժեղ փոխազդեցություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7 առանց ընթացիկ գնահատման
6. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ խմբերի տեսության վերաբերյալ` հաշվի
առնելով դրանց կարևորությունը տարրական մասնիկների համաչափություների
բացահայտման գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել Ուժեղ (գունային )փոխազդեցությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ԼուսաբանելԲյորկենի սքեյլինգի երևույթը և նրա փորձարարական ապացույցը,
պարտոնային մոդելի էությունը
2. Վերլուծել քվարկների և գլյուոնների փոխազդեցությունների
առանձնահատկությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Քննարկել քվարկ-գլյուոնային տեսության շրջանակներում հադրոնային
պրոցեսների ուսումնասիրության գիտափորձերի արդյունքները:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները
և փոխազդեցությունները
ֆիզիկան, հետազոտությունների
փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ
արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող
տեսությունները
(քվանտային
էլեկտրադինամիկա,
թույլ
փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների
բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7.
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն
ցուցաբերելու նախաձեռնություն `
տվյալ ոլորտում
հետազոտությունների
նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության
բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Էլեկտրոնների առաձգական ցրումները պրոտոնի վրա: Նուկլոնային ֆորմֆակտորներ,
Ռոզենբլյուտի բանաձևը: Էլեկտրոնների ոչ առաձգական ցրումները նուկլոնների վրա:
Պրոտոնային թիրախի փլուզումը: Նուկլոնների կառուցվածքային ֆունկցիաներ: Պարտոնային մոդել, կառուցվածքային ֆունկցիաների վարքը, Բյորկենի սքեյլինգ: Դրելլ- Յանի
տիպի պրոցեսներ: Միջանկյալ բոզոնների ծնումը հադրոնային ռեակցիաներում: Կիսա
ինկլյուզիվ պրոցեսներ, հադրոնների ծնումը, քվարկների ֆրագմենտացիայի մոդել:
Պարտոնային մոդելը որպես քվանտային քրոմոդինամիկայի (ուժեղ փոխազդեցություն
ների տեսության) նախատիպ:
Քվանտային քրոմոդինամիկան որպես “գունային “
փոխազդեցությունների ոչ աբելյան տրամաչային տեսություն: ‘’Վազող’’ կապի հաստա
տունը քվանտային քրոմոդինամիկայում : ‘’Ասիմպտոտիկ’’ ազատություն և ‘’կոնֆայն
մենտ’’: Քվարկների և գլյուոնների գունային լիցք, գունային փոխազդեցություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ф. Хелзен, А.Мартин, Кварки и лептоны, Москва, Мир, 1987.
2. М.Б. Волошин, К.А. Тер-Мартиросян. Теория калибровочных взаимодействий
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элементарных частиц . Москва, Энергоатомиздат, 1984.
3. Т. П. Ченг, Л. Ф. Ли. Калибровочные теории в физике элементарных частиц,
Москва, Мир. 1987
4. Лидер Э, Предацци Э, Введение в калибровочные теории и ‘’новая физика’’,
Киев, Наукова думка, 1990
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0406/Մ11 2. Գիտափորձի մեթոդիկա և տվյալների մշակում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին հաղորդել խոր գիտելիքներ բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
փորձարարական մեթոդների վերաբերյալ
 սովորեցնել, թե գիտափորձերում տեխնիկական ինչ միջոցներով պետք է ստանալ
մասնիկների գրանցման մասին ինֆորմացիան և ինչպես պետք է մշակել այն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել ժամանակակից գիտափորձերում կիրառվող դետեկտորների
աշխատանքի ֆիզիկական սկզբունքները և դրանց կիրառությունների տիրույթները
2. Ներկայացնել ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդները և փորձարարական
սարքերից տվյալների արդյունավետ դուրս բերման և գրանցման ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել թե գիտափորձերի նախագծման ու չափումներից ստացվող տվյալների
մշակման ժամանակ փորձի արժեքի ու արդյունավետության միջև
փոխկապակցության խնդիրը լուծելիս ինչպես հասնել լավագույն արդյունքի
2. Իրականացնել մեծ քանակությամբ տվյալներ գրառում` առանց դրանց որակի
աղավաղման:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ինքնուրույն կազմակերպել որոշակի գիտափորձի սխեմա` ապահովելով
տվյալների չափման և գրանցման համար պահանջվող նախնական պայմանները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները
և փոխազդեցությունները
ֆիզիկան, հետազոտությունների
փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ
արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային
պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկ- միջուկ
բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների
բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Ա7. Լուսաբանել ժամանակակից գիտափորձերում օգտագործվող բարձր էներգիաների
լիցքավորված մասնիկների և ֆոտոնային փնջերի ձևավորման ֆիզիկան: Ցույց տալ
գիտության մեջ և տեխնոլոգիաներում արագացված լիցքավորված մասնիկների
փնջերի և սինքրոտրոնային ինտենսիվ ճառագայթման կիրառությունները:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
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կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել սեփական
հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ2.
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն
ցուցաբերելու նախաձեռնություն` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
քննարկում,
3.
հանձնարարված գրականության ընթերցում
4.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լիցքավորված մասնիկների արգացուցիչների աշխատանքի սկզբունքը և տեսակները:
Մասնիկների դետեկտորների տեսակները և բնութագրական հատկությունները:
Մասնիկների բնութագրերի չափումը: Մասնիկների նույնացման մեթոդները: Դեպքերի
գրանցման տրիգերներ և տրիգերների կառուցման մեթոդները: Տվյալների արտահանումը
դետեկտորներից և բազմալարային համեմատական խցերից, կոդավորման եղանակներ:
Տվյալների մշակում և դեպքերի վերականգնում, վիճակագրական մեթոդներ,
համապատասխան ծրագրային փաթեթների օգտագործում,Մոնտե Կարլոյի մեթոդ:
Փորձարարական արդյունքների գնահատում GEANT ծրագրային փաթեթի միջոցով:
Գիտափորձեր բարձրէներգիաների ֆիզիկայի տիրույթում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В.Н.Лавренчик, Постановка физического экспкримента и статистическая
обработка его результатов, Москва, Энергоатомиздат, 1986
2. Կլաուս-Գրուպեն, Մասիկներիդետեկտորներ, Երևան 2002
3. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0406/Մ12 2. Ժամանակակից միջուկային ռեակտորներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին մատուցել խոր գիտելիքներ ժամանակակից տարբեր տիպի
միջուկային ռեակտորոներում իրականացված տեխնիկական լուծումների և դրանց
ֆիզիկական հիմունքների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել 4-րդ սերնդի միջուկային ռեակտորներում կիրառված տեխնոլոգիական
լուծումները:
2. Նկարագրել ջերմային նեյտրոններով և գերբարձր ջերմաստիճանային ռեակտորը
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել ժամանակաից ռեակտորներում առաջարկված տեխնոլոգիական
լուծումների ֆիզիական հիմունքերը, ռեակտորներում տեղի ունցեղ ֆիզիկական
պրոցեսների էությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Մեկնաբանելժամանակակից ռեակտորներում տեղի ունցեղ ֆիզիկական
պրոցեսների մեխանիզմները, գնահատել դրանց ազդեցությունը ռեակտորների
անվտանգության վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել
միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան,
ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել
ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների,
միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման
մասին: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
սեփական հետազոտություններում:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները
առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել
ատոմային էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ջերմային նեյտրոններով ռեակտոր: Գերբարձր ջերմաստիճանային ռեակտոր (VHTR–very
high temperature reactor): Ջերմային նեյտրոններով ռեակտորներ: Ջրով հովացվող
վերկրիտիկական ռեակտոր (Supercritical water cooled reactor):՝Ջերմային նեյտրոններով
ռեակտորներ: Հալված աղերով ռեակտոր (MSR-Molten-salt reactor): Արագ նեյտրոններով
ռեակտորներ: Գազահովացվող արագ ռեակտոր (GFR - Gas-cooled fast reactor): Արագ
նեյտրոններով ռեակտորներ: Նատրիումով հովացվող ռեակտորներ (SFR - Sodium-cooled
fast reactor: Արագ նեյտրոններով ռեակտորներ: Կապարով հովացվող ռեակտորներ (LFR Lead-cooled fast reactor)
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ian Hore-Lacy, Nuclear Energy in the 21st Century, World Nuclear University Press
2. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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1. 0406/Մ13

2. Միջուկային ռեակտորների տեխնոլոգիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 2 ժամ
5. դաս. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին մատուցել խորը գիտելիքներ միջուկային ռեակտորներում կիրառվող
տեխնոլոգիական ցիկլերի վերաբերյալ,
 ծանոթացնել ԱԷԿ-ների կառուցվածքային սխեմային և շահագործման սկզբուներին
:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել ԱԷԿ-ների շահագործման և կառուցվածքային սկզբունքները
2. Նկարագրել ԱԷԿ-ների վթարային վիճակների վերլուծության սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել ԱԷԿ-ներում կիրառվող տեխնոլոգիաների սկզբունքները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Ստանալ անհրաժեշտ պարզագույն գնահատումներ տարբեր տեխնոլոգիաների
ներդրման առումով
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել
միջուկային ռեակտորներում ընթացող պրոցեսների ֆիզիկան,
ռեակտորի
աշխատանքի
մոդելավորման մեթոդները:
Բացատրել միջուկային
ռեակտորների կառուցվածքի, ստացիոնար և անցումային աշխատանքային ռեժիմները,
արագացուցիչով ռեակտորի կառավարման ֆիզիկան:
Ա3. Ներկայացնել ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների,
միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման
մասին: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ5. Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
սեփական հետազոտություններում:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները
առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել
ատոմային էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7.
դասախոսություն,
8.
քննարկում,
9.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
10.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԱԷԿ-ների դասակարգումն ըստ նպատակային կիրառման: Միջուկային ռեակտորների
տեսակները: ԱԷԿ-ների հիմնական տեխնոլոգիական գծապատկերները և
սարքավորումները: ԱԷԿ-ների անվտանգությունը ապահովող սարքավորումների և
համակարգերի կառուցման և շահագործման սկզբունքները: ԱԷԿ-ների վթարային
վիճակների վերլուծության սկզբունքները: ԱԷԿ-ների անվտանգության համակարգերի
ներդրման համար անհրաժեշտ հիմնավորումները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Պ. Սահակյան., Վ Գ Պետրոսյան ВВЭР-440 ռեակտորների շահագործման և
կառավարման հիմունքներ, Երևան, ՀՊՃՀ 2006 93 էջ
2. Т. Х. Маргулова., Атомные электрические станции . Учебник для вузов. Москва: Высшая
школ , 1985.
3. Ф. Я. Овчинников и др. Эксплуатация реакторных установок Нововоро нежской АЭС.
Москва: Атомиздат, 1972
4. В. Е. Дорощук. Ядерные реакторы на электростанциях. Москва, Атомиздат, 1977.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1.
0406/Մ14

2. Տարրական մասնիկների ոչ արագացուցչային և տիեզերական
ճառագայթների ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ գիտական մեթոդոլո գիայի
վերաբերյալ
 տալ նախնական գիտելիքներ բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայում պրոցեսների
մոդելավորման հմտություն
2. Նկարագրել տիեզերական ճառագայթների արագացման մեխանիզմները, մթնոլորտ
և դետեկտոր ներ ներթափանցող հոսքերը , գրանցող սարքերի արձագանքի
ֆունկցիան

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Գնահատել տիեզերական ճառագայթների դերը որպես արդյունավետ միջոց`
տիեզերքի ուսումնասիրության գործընթացում
4. Լուսաբանել տիեզերական ճառագայթների փոխազդեցությունների մեխանիզմները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
2. Գնահատել `ընտրանքային մեթոդը, վիճակագրական լուծումների և գնա հատման
տեսությունը
3. Արժևորել սարքերի ժամանակային շարքերում պիկերի հավաստիության
մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ
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արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել
փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և
մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7.
Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն
ցուցաբերելու նախաձեռնություն ` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց կազմակերպման
և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման
համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
Գ4. Պատրաստել
ակնարկային
և թեմատիկ զեկուցումներ ուսումնասիրած
բնագավառի ոլորտում,
քննարկել հետազոտությունների արդյունքները և
հետևություններ անել:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Առաջնային տիեզերական ճառագայթներ: Հոսքերի ուսումնսիրությունը տարածության
երկրամերձ տիրույթներում: Գալակտիկական և արեգակնային տիեզերական ճառագայթ
ների հոսքերի մոդելների կառուցումը:Երկրորդական մասնիկների սպեկտրների բնութա
գրերի ստացումը:Մասշտաբի պարամետ րերի և բաշխման ֆունկցիաների տեղաշարժի
գնահատման պարամետրական և ոչ պարամետրական մեթոդները:Գիտափորձերի տվյալ
ների մշակման մեթոդները: Չերենկովյան մթնոլորտային դիտակներ:Մթնոլորտային լայն
հեղեղներ գրանցող սարքերի
աշխատանքի մոդելավորում:Առաջնային մասնիկների
էներգիայի չափման և դրանց նույնացման մեթոդները` չափումներում հադրոնային ֆոնի
առկայության պայմաններում: `Նեյրոնային ցանցերի
մաթեմատիկական մոդելներև
ուսուցման տեսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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4. ô. Áîóì, П. ôîãåëü, Ôèçèêàìàññèâíûõíåèòðèíî, Ìîñêâà, Ìèð 1990ã
5. Г.Êëàîäîð-Êëàèíãðîòõàóç, À. Ùòàóäò,
Íåóñêîðèòåëüíàÿôèçèêàýëåìåíòàðíûõ÷àñòèö, Ìîñêâà, Íàóêà, 1997ã .
6. Гулд, Тобачник, Компьютерное Моделирование в Физике, ч.1,2, Москва 1995
7. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

. 0406/Մ15

2. ռադիացիոն մեթոդները բժշկության մեջ և
կենսատեխնոլոգիաներում

3. ECTS 6
կրեդիտ

4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել
 խոր գիտելիքներ դիֆրակցիոն և սպեկտրային ժամանակակից մեթոդներին,
 բժշկության մեջ, նանո- և կենսատեխնոլոգիաներում այդ մեթոդներով արդեն
լուծված խնդիրների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ներկայացնել ռադիացիոն մեթոդներով հետազոտական խնդիրների լուծման
ոլորտները
2. Նկարագրել բժշկության, կենսատեխնոլոգիաների և նանոտեխնոլոգիաների
բնագավառում ռադիացիոն մեթոդների կիրառությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Գնահատել դիֆրակցիոն և սպեկտրային մեթոդների էությունը և տեսական
հիմունքները
2. Բացահայտել ռադիացիոն չափումներում մեծ ճշտությունների, սարքերի
զգայունության, լուծող ուժի , այլ պարամետրերի լավագույն բնութագրերի
կարևորությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Կկարողանա Առաջադրված խնդրի արդյունավետ լուծման համար ընտրել
լավագույն ռադիացիոն մեթոդ, մշակել և ներկայացնել չափում ների արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. Ներկայացնել
ռեակտորների անվտանգության, վթարային իրավիճակ ների,
միջուկային թափոնների պահեստավորման հիմնախնդիրների, ռիսկերի գնահատման
մասին: Պարզաբանել ճառագայթումից պաշտպանության մեթոդները:
Ա6.Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների
նույնացման տեխնիկան:
Բ2. Կիրառել լիցքավորված մասնիկների, ֆոտոնային և նեյտրոնային փնջերի, ճառագայթման հոսքերից պաշտպանության մասին գիտելիքները հաշվարկներ և հետազոտություններ կատարելու համար:
Բ5.Օտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները միջուկային,
ռեակտորների և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս: Համաշխարհային բազայի անհրաժեշտ տվյալներն օգտագործել
սեփական հետազոտություններում:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
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տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
Գ3. Կիրառելով ստացած գիտելիքներն ու մասնագիտական կարողությունները
առաջարկել լուծումներ նոր էներգետիկ համակարգերի վերաբերյալ և այն համադրել
ատոմային էլեկտրակայանների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռադիացիոն մեթոդների դասակարգումը և համառոտ բնութագրերը: Դիֆրակցիոն և
սպեկտրային մեթոդների նկարագրությունը և տեսական հիմունքները: Ռադիացիոն
մեթոդները նյութաբանության մեջ: Ռադիացիոն մեթոդները նանոտեխնոլոգիաներում:
Ռադիացիոն մեթոդները կենսատեխնոլոշգիայում: Ռադիացիոն մեթոդների կիրառու
թյունը
բժշկության մեջ:Ռադիացիոն մեթոդները
գյուղատնտեսության մեջ: Ռադիա
ցիոն մեթոդների այլ կիրառություններ: Ռադիացիոն մեթոդներով
ժամանակակից
ևհետազոտություններ և դրանց զարգացման հեռանկարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. F. Zimmermann, Measurement and Correction of Accelerator Optics , 1998
2. Beam Diagnostics, CERN Accelerator School Proceedings, 2009
3. Fifth General Accelerator Physics course, CERN Accelerator School Proc, 1994
4. H. Wiedemann , Particle Accelerator Physics , 2007
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
1. 0406/Մ16 2. Միջուկային փոխազդեցությունների և տարրական
3. ECTS 6
մասնիկների ֆիզիկայի ժամանակակից պրոբլեմները
կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դաս. – 2ժամ, գործ. – 2ժամ
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
14. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին հաղորդել խորը գիտելիքներ բարձր և ցածր էներգիաների
տիրույթներում
իոն-միջուկային
փոխազդեցությունների
ժամանակակից
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հետազոտությունների վերաբերյալ և կիրառվող միջուկային մոդելների մասին:
 ուսանողներին հաղորդակից դարձնել տարրական մասնիկների ֆիզիկայի հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև ֆիզիկային , որ պետք է ուսումնասիրվի Մեծ հադրոնային
կոլայդերի (LHC) գիտափորձերում :
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել Գերծանր միջուկների ստացման մեխանիզմները, հեղուկ-գազ
փուլային անցումը, ստացիոնար միջուկի թաղանթային, կոլեկտիվ և
ընդհանրացրած մոդելները, ինչպես նաև ռեակցիաներում մոդելների
դրսևորումները
2. Նկարագրել տարրական մասնիկների ֆիզիկայի զարգացման հիմնական
ուղղությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Լուսաբանել միջուկային ուժերի բնույթը (փոխանակային, լիցքային անկախություն,
սպինից կախվածություն )
2. Լուսաբանել թե ինչ կարևորագույն գիտափորձեր են ծրագրվում և կատարվում
LHC-ում, B-մեզոնային գործարաններում (ֆաբրիկաներում ).
3. Վերլուծել նեյտրինոների օսցիլյացիաների հետ կապված գիտափորձերի իմաստը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Որոշել միջուկի հիմնական վիճակի սպինը
2. Մեկնաբանել փոխկապակցությունը տարրական մասնիկների ժամանակակից
տեսության և փորձարարական հետազոտությունների միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Նկարագրել ատոմային միջուկների և տարրական մասնիկների հատկությունները և փոխազդեցությունները ֆիզիկան, հետազոտությունների փորձարարական
մեթոդները: Պարզաբանել այդ բնագավառում կատարվող արագացուցչային և ոչ
արագացուցչային ժամանակակից գիտափորձերը:
Ա4. Նկարագրել բնության հիմնարար փոխազդեցությունների տեսակները և դրանց
նկարագրող տեսությունները (քվանտային էլեկտրադինամիկա, թույլ փոխազդեցությունների և ուժեղ փոխազդեցությունների տեսություններ):
Ա5. Ներկայացնել միջուկային ռեակցիաների, դրանց ընթացքը նկարագրող մոդելային պատկերացումները: Նկարագրել մասնիկ-մասնիկ, մասնիկ- միջուկ, միջուկմիջուկ բախումների ֆիզիկան: Լուսաբանել միջուկային ռեակցիաների և մասնիկների
բախումների ֆիզիկայի ժամանակակից հետազոտությունները:
Ա6. Ներկայացնել միջուկային և ռեակտորների, բարձր էներգիաների ֆիզիկայի
գիտափորձերում մասնիկների դետեկտորներից ինֆորմացիայի հանման և մշակման
մեթոդները: Քննարկել փոխազդեցությունների մեխանիզմների մեկնաբանման և մասնիկների նույնացման տեխնիկան:
Բ6. Մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտություններում և այլ
գիտափորձերում ստացված տվյալների համախմբերը, արդյունքները համեմատել
տեսական կամ մոդելային կանխատեսումների արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում:
Բ7. Օգտագործել մասնագիտական հմտություն և կոլեկտիվ մտածողություն ցուցաբերելու նախաձեռնություն` տվյալ ոլորտում հետազոտությունների նպատակասլաց
կազմակերպման և աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման համար:
Գ2. Ձևակերպել և արժևորել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
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անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուծումների իրականացման լավագույն մեթոդները, արդ
յունավետ պլանավորել ժամանակն ու ռեսուրսների օգտագործումը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական աշխատանքներ,
3.
քննարկում,
4.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5.
քննարկումների մասնակցություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գերծանր միջուկների ստացումը ջերմային նեյտրոնների կլանման ռեակցիաներում:
Գերծանր միջուկների ստացումը սառը և տաք սինթեզի ռեակցիանե րում: Միջուկային
ֆրագմենտացիա, հեղուկ-գազ փուլային անցումներ: Ժամանակակից ուսումնասիրությունները և գիտափորձերը բարձր էներգիաների տիրույթում: Էկզոտիկ միջուկներ, նրանց
ստացման մեթոդները: Ատոմային միջուկի մոդելները: Թաղանթային մոդել: Կոլեկտիվ
մոդել: Ընդհանրացրած մոդել: B-մեզոններ և դրանց տրոհումները: CP-զույգության խախտումը: Քաբիբբո-Կոբայաշի-Մոսկավայի (CKM) մատրիցա: Հիգգսի մասնիկների ֆիզիկա:
նեյտրինոների օսցիլյացիաները: Տարրական մասնիկների Ստանդարտ մոդելի ընդհանրացումները: Սուպեր սիմետրա և սուպերսիմետրիկ մասնիկներ: Մեծ միավորում: Մեծ
հադրոնային կոլայդերի (LHC) ֆիզիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М. Престон, ‘Физука ядра Москва, Наука, 1964
2. М. Гепперт- Майер , Т. Д. Иенсен , Элементарная теория ядерны оболоче’,
Москва, Наука, 1971
3. Деформации атомны ядер, сборник статей, под редакцией Л. А. Слива,
Москва, Наука, 1958
4. Строение атомного ядра , Под редакцией. А. С . Давидова Москва , Наука , 1959
5. С. Вайнберг , Квантовая теория полей . Москва, Энергоатомиздат, 1989
6. Т. П. Ченг, Л. Ф. Ли. Калибровочные теории в физике элементарных частиц . Москва,
Мир. 1987
7. С. М. Биленький, Введение в диаграммную теõнику Фейнмана и физику электро
слабыõ взаимодействий, Москва, Энергоатомиздат , 1990
8. М. Пескин, Д. Щредер, Введение в квантовую теорию поля , Ижевск ,. 2001
9. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով
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“ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Աստղաֆիզիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

055101.09.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ
մասնագիտությամբ, միջին և բարձր գնահատականներ մասնագիտական առարկաներից:
 տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման
վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ
մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին
համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
րագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել մագիստրոսներ, որոնք ունենալով գիտելիքներ
աստղաֆիզիկայից ու նրա արդի հիմնախնդիրներից ունակ կլինեն.
 աշխատել աստղաֆիզիկայի բնագավառում, կատարել վիճակագրական աշխատանքներ,
 դիտողական նյութի մշակման ժամանակ օգտագործել տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները,
 ստանալ, համակարգել և վերլուծել տվյալ ոլորտին առնչվող տվյալները,
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում
դիտվող երևույթները և
օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել
ըստ ձևաբանական ու սպեկտրալ դասերի:
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես
նաև էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Ա4. ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի
հիմնական բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.

Ա5. ծանոթանալ աստղագիտության պատմությանը, պարզաբանել նրա կապը գիտության այլ բնագավառների հետ
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային բազաները
Բ2. Լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել
աստղային և գազային օբյեկտների սպեկտրները
Բ3. կատարել դիտումներ ժամանկակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել
ստացված նյութը
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի
և ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև
օգտագործել համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
Բ5. մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները և ստացված արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ) ձեռք բերված ինֆորմացիան
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր
ստացած գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Աստղաֆիզիկայի ամբիոնի ստեղծումը կապված է
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հիմնադրումով: Աստղադիտարանը իրականացնում է մի շարք միջազգային գիտական
ծրագրեր, որոնցում ներառվում են «Աստղաֆիզիկա» կրթական ծրագրի մագիստրոսները:
Ստեղծվել է տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոն, որի գործունեությանը
նպաստելու են նաև «Աստղաֆիզիկա» կրթական ծրագրի մագիստրոսները և
շրջանավարտները:
«Աստղաֆիզիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
աստղաֆիզիկայի ինչպես նաև ֆիզիկայի ոլորտում գործող հաստատություններում:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտի Ատղաֆիզիկական
հետազոտությունների Գ/Հ լաբորատորիայում, Վ.Համբարձումյանի անվ. Ընդհանուր
ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնում , ՀՀԳԱԱ Վ.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի
աստղադիտարանում ինչպես նաև ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտներում:
Աշխատաշուկայի վերլուծությունը բերում է Հայաստանի մի շարք ոլորտներում մեր
տվյալ ծրագրի շրջանավարտների պահանջարկին:
Գիտական տուրիզմի բնագավառում. աստղագիտական բնույթի տեսարժան վայրերի`
ժայռապատկերներ, հնագույն և ժամանակակից աստղադիտարաններ, գիտական տուրիզմն
աշխարհում և Հայաստանում:
Հանրամատչելի աստղագիտություն գիտական լրագրություն, աստղագիտական
թեմաները լրագրության մեջ, գիտական լրագրությունն աշխարհում և Հայաստանում,
մշակութային աստղագիտության գիտության հանդեպ հետաքրքրության առաջացման
նախադրյալները:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը
ԵՊՀ
Վ.Համբարձումյանի անվ. Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի ինչպես նաև
ՀՀԳԱԱ Վ.Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար ԵՊՀ Վ.Համբարձումյանի անվ. Ընդհանուր ֆիզիկայի և
աստղաֆիզիկայի ամբիոնը ունի անհրաժեշտ մարդկային և օժանդակ ռեսուրսներ.
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ
 ժամանակակից սարքավորումներով ապահովված լաբորատորիաներ,
 Հայաստանի
հանրապետությանև
հետազոտական
այլ
կենտրոնների
փորձարարական բազաները
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
Որպես ազգային և միջազգային չափորոշիչներ տվյալ մասնագիտության համար
օգտագործվել են՝

Պետական կրթական չափորոշիչ "Աստղաֆիզիկա" մասնագիտությամբ

“ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղենիշներ ”, Երևան, 2016.
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ




Մ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսումնառության
ծրագիր ( Ռ Դ)
Մ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի ուսումն
առության ծրագիր ( Ռ Դ)
Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարանի աստղաֆիզիկայի ամբիոնի
ուսումնառության ծրագիր ( Ռ Դ)
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
Բ1
օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
էլեկտրոնային բազաները ,
Ա2

բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական
համակարգերում դիտվող երևույթները և
օրինաչափությունները,
այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու սպեկտրալ
դասերի:

Բ2

լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները,
դասկարգել աստղային և գազային օբյեկտների սպեկտրները

Ա3

որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական
սարքերի հիմնական բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները,
ժամանակակից դիտողական մեթոդները.

Բ3

կատարել դիտումներ ժամանակակից
մեթոդներով, մշակել ստացված նյութը

Բ4

ծանոթանալ աստղագիտության պատմությանը,պարզաբանել նրա
կապը գիտության այլ բնագավառների հետ

Բ5

օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
աստղաֆիզիկայի և ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ
կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել համաշխարհային
աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները
և ստացված արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային
արդյունքների հետ, կողմնորոշվել առավել ճշմարտանման տեսության
կամ մոդելի ընտրության հարցում

Ա4

Ա5

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված ինֆորմացիան.
Գ2
ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները,

սարքավորումներով

ու

Գ3

ստեղծագործաբար համակարգել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը.

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր.

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

Գ2

Գ3

Անգլերեն 1
Անգլերեն2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

1602//Մ01
1602/ Մ02
0410/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

0407/Մ01
0406/Մ01

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

0405/Մ01

X

Ոչ գծային Ֆիզիկա

0404/Մ01

X

Աստղերի ֆիզիկա

0410/Մ02

Միջաստղային միջավայր

0410/Մ03

Բազմալիքային աստղագիտություն

0410/Մ04

Աստղագիտության ժամանակակից լուսաընդունիչներ

0410/Մ05

Տեսական աստղաֆիզիկա

0410/Մ06

Արտագալակտիկական աստղագիտություն

0410/Մ07

Արտամթնոլորտային աստղագիտություն

0410/Մ08

X

X

Ռադիոաստղագիտություն

0410/Մ09

X

X

Աստղաքիմիայի հիմունքները

0410/Մ10

X

Աստղադինամիկա

0410/Մ11

Աստղագիտության կապն այլ գիտությունների և մշակույթի հետ

0410/Մ12

Աստղաֆիզիկայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրները

0410/Մ13

Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածք և տիեզերզբանություն

0410/Մ14

Անկայուն և փոփոխական երևույթները Տիեզերքում

0410/Մ15

Դիտողական նյութի մշակում և սխալների տեսության հիմունքներ

0410/Մ16

371

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

x

X
X

X

X

X

X

X
X

x

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

Գ4

X
X

X
X

X

X

X
X

“ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2. օտար լեզու- 1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6.I աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
2. Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
3. Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով
տվյալ գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3.Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին
(վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված
նյութի շուրջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”

1. 1602/Մ02

2. օտար լեզու-2

4.
2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել

3. 3 ECTS
կրեդիտ



Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
6. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն
և բառապաշար
7. Բանավորներկայացնելկատարածգիտականաշխատանքինյութրսեմինարներին
8. Գրագրվելգիտականոլորտում
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական
հոդվածներ
և
հաշվետվություններ) ձեռք բերված ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական
քննարկումների չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org

1.0410/Մ01

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3.3 ECTS
կրեդիտ

2 ժամ/շաբ.
Լաբ.-2
1-ին աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և
ֆիզիկական տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
2. Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
3. Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և
373

գրադարաններից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
5. օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
6. Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման
համար:
8. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ1. օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա
ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ,
տեքստերի հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ,
տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2.
D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3.
Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial
and Reference, Prentice Hall, 1998.
4.
К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5.
T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free
Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6.
С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7.
Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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1. 0407/Մ16

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4.
2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-1, լաբ.-1
6. I աշնանային կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման
մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

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

Կիրառել
ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները
գիտության այլ
ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ5. մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները և ստացված
արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություններ,
5. փորձարարական առաջադրանքներ,
6. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտա-հետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
 ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն
 փաստացի նյութի հավաքագրում
 հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների պլանավորման և մեթոդների ընտրության փորձնական առաջադրանքներ ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755757.
375

2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/Մtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500 Курс лекций Научно-исследовательская работа 2011.pdf

1. 0406/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

Դաս.2

1-ին աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
10. Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների, հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
11. ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի ժամանակակից
պատկերացումներին:
12. ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական և
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
 ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
2. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և
կիրառական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
2. առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ:
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
մասնակցություն քննարկումների
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12 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի, ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների
միջուկային ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
գիտափորձեր: Մեծ Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն
աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային
ալիքներ: Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի
ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական
լազերներ: Ժամանակակից միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի
օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն:Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ:
ԱՆԽ ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների
տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի
ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P.S. Eklund. Science of fullerens and carbon nanotubes.
Academic Press, N. Y., 1996.
2. D.S.L.Abergel et al.Properties of graphene: a theoretical perspective.Advances in
Physics,v.59, N4, 261, 2010.
3. Э.И. Рашба, В.Б. Тимофеев. ФТП, 20, 977, 1986.
4. Квантовый эффект Холла, Сб. ст. под ред. Ю.В. Шмарцева. Москва, Мир, 1986.
5. Ландау, Лифшиц, Теория поля, Наука Москва 1973
6. Волькенштейн М.В. Биофизика, Москва, Наука, 1981.
7. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот, Москва, Мир,
1987.
8. H. Wiedemann, Synchrotron radiation , Springer, 2003.
9. Лидер Э, Предацци Э,
Введение в калибровочные теории и новая физика ,
Киев,Наукова думка, 1990
10. С. В. Киреев, С. Л. Шнырев. Лазеры и их применения в ядерных технологиях, Москва,
МИФИ, 2008.
11. Ю. Н. Ерошенко. Использование лазера в ядерной физике, УФН, 2000, т. 170, №3. (см.
также Phys. Rev. Lett. 84, 1547, 2000)
12. H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov. Photonic Crystals, Springer,
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2005.
13. M.H. Eghlidi, K. Mehrany, and B. Rashidian. Improved differential-transfer-matrix method
for inhomogeneous one-dimensional photonic crystals, J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 23, No. 7, pp.
1451—1459, 2006.
14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
16. G.I. Burde, Lecture notes on Physics of the Environment, 2004.
17. G. Hooft. Introduction to General Relativity, 2007.
18. С. Вейнберг. Гравитация и космология, Мир, 1975.
19. Я. Б. Зельдович, И. Д. Новиков. Структура и эволюция Вселенной. Наука, 1975.
20. J. Rich. Fundamentals of Cosmology, Springer-Verlag, 2009.
21. Internet based material (www.Wikipedia. org).
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2.Պինդ մարմնի ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4ժամ/շաբ.
5. դաս.2 լաբ.2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողներին տալ խորացված գիտելիքներ բյուրեղների ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ,
 օգտագործելով քվանտային մեխանիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի
մեթոդները, ծանոթացնել նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդ մարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի,
նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և ժամանակակից
ֆիզիկայի այլ բնագավառներում կիրառվող հիմնական գաղափարներին և
մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
5. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
6. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և
էլեկտրական հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ, կատարել
փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
8. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր,կատարելեզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ,
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
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2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում (վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային): Մետաղների տեսությունն
ըստ Զոմերֆելդի: Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը:
Էլեկտրոնային գազի էլեկտրահաղորդականությունը: Գոտիական տեսության հիմունքները:
Բլոխի թեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը: Քվազիիմպուլս: Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում
արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված: Հաղորդիչներ եւ մեկուսիչներ: Մեկուսիչների
էլեկտրական հատկությունները: Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբեւեռացնող
դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի դաշտ: Բեւեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական
ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզո- եւ սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, ԵՊՀհրատ, հ. I, h. II, 2015։
12. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
13. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
14. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
15. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7 եզրափակիչ գնահատումով
9.
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, և, որպես արդյունք, ձևավորել
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի արդի նվաճումների
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.

2.

3.

Կատարել ժամանակակից ոչ գծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային
վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց
նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց
համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման
առանձնահատկությունները,
դրսևորել ժամանակակից
սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման
միտումների և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.

կիրառել ոչ գծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների
լուծման ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
հանգեցնել բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար բնագավառներում
առաջացող տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.
8.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչ գծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները:
Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր
աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
4. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
5. R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for
physicists. Singapore.1993.

1.0410/Մ02

2.

Աստղերի ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.
2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել մագիստրանտներին աստղերի վերաբերյալ արդի աստղաֆիզիկայի
հիմնական գիտելիքները։
 Բացատրել աստղերի բազմազանությունը պայմանավորող հիմնական պատճառները։
 Ծանոթացնել աստղերի առաջացման վերաբերյալ արդի պատկերացումներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել աստղերի դասակարգման եղանակները ։
2. Ներկայացնել էներգիայի արտադրման ու տեղափոխման ֆիզիկական մեխանիզմները։
3. Նկարագրել աստղերից կազմված համակարգերի տեսակները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Որոշել աստղերի դասերը սպեկտրալ առանձնահատկությունների միջոցով
5. Կիրառել գիտելիքները աստղերի զանգվածները որոշելու համար
6. Օգտագործել աստղերի վերաբերյալ տվյալները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Վերլուծել դիտողական տվյալները
8. Տարբերակել աստղային դասերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում
դիտվող երևույթները և օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ
ձևաբանական ու սպեկտրալ դասերի:
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես
նաև էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
. Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասակարգել
աստղային և գազային օբյեկտների սպեկտրները
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
ձեռք բերված ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արեգակը որպես աստղ: Արեգակի հիմնական բնութագրերը: Մթնոլորտի կառուցվածքը:
Աստղերի հարվարդյան դասակարգում: Աստղերի ստանդարտ քիմիական բաղադրությունը
և շեղումներ դրանից: Աստղերի երկչափ դասակարգում: Սպեկտրների առաջացման
առանձնահատկությունները: Պատկերացումներ աստղերի նեքին կառուցվածքի վերաբերյալ:
Ջերմամիջուկային ռեակցիաներ: Մեծ խտությամբ աստղեր՝ սպիտակ թզուկներ,
բաբախիչներ: Կրկնակի աստղեր և դրանց տեսակները: Կրկնակի աստղերի կիրառական
նշանակությունը: Պարբերական փոփոխականներ: Անկայուն աստղեր: Ժամանակակից
պատկերացումներն աստղերի առաջացման վերաբերյալ: Աստղերի էվոլյուցիան:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10.
А.В.Засов, К.А.Постнов, Общая астрофизика, Фрязино, 2006.
11.
Д.Я.Мартынов, Курс общей астрофизики, Москва, 1988.
12.
Э.В. Кононович, В.И. Мороз, Общий курс астрономии, Москва, 2004.
13.
П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз, Курс общей астрономии, 1983.
14.
В.В.Соболев, Курс теоретической астрофизики, Москва, 1985.
15.
T. Padmanabhan, Theoretical Astrophysiscs, Cambridge University Press, 2005.
16.
Протозвезды и планеты, под. ред. Т. Герелса, Москва, 1982.
17.
С.А. Каплан, Физика Звезд, Москва, Наука, 1977.
18.
С.А. Каплан, С.Б. Пикельнер, Физика межзвездной среды. М.: Наука, 1979.
19.
В.А.Амбарцумян, Философские вопросы науки о вселенной, Ереван, 1973.

1. 0410/Մ03

2. Միջաստղային միջավայր

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել միջաստղային միջավայրի բաղադրությունը և
կառուցվածքը` կազմված չեզոք և իոնացված գազից և փոշուց, մագնիսական 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։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել ճառագայթման ռեկոմբինացիոն

գծերը օպտիկական և ռադիո
տիրույթներում, տեղեկացնել ջրածնի 21 սմ և մոլեկուլների ռադիոգծերի և նրանց
առաջացման մասին:
2. Ձևակերպել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Լուսաբանել մազերային երևույթը, մազերային ռադիոսպեկտրը, կլանման
միջաստղային սպեկտրը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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4. տարբերակել էմիսիոն, անդրադարձային և գիսավոր միգամածությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Ա6 (բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները) Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
էլեկտրոնային բազաները)
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական հետազոտություններում
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Միասնական քննարկում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջաստղային միջավայրի բաղադրությունը: Միջաստղային միջավայրի կառուցվածքը`
կազմված չեզոք և իոնացված գազից և փոշուց։ Մագնիսական դաշտերն ու տիեզերական
ճառագայթները։ Միջաստղային միջավայրի ճառագայթումը և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները: Ճառագայթման ռեկոմբինացիոն գծերը օպտիկական և ռադիո տիրույթներում,
ջրածնի 21 սմ երկարությամբ ռադիոգիծը և մոլեկուլների ռադիոգծերը։: Մազերային
երևույթը, մազերային ռադիոսպեկտրը, կլանման միջաստղային սպեկտրը։ Միգամածությունների դասակարգումը: Գերնոր աստղի մնացորդ հանդիսացող Խեցգետնաձև
միգամածությունը, ինչպես նաև մութ և մոլեկուլյար ամպերը, գլոբուլները, Հերբիգ-Հարոյի
օբյեկտներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н.Г. Бочкарев «Основы физики межзвездной среды», 1992
2. С.А. Каплан, С.Б. Пикельнер «Физика межзвездной среды», 1979
3. Л. Спитцер «Физические процессы в межзвездной среде», 1981
4. С.А. Каплан, С.Б. Пикельнер «Межзвездная среда», 1963
5. Л. Спитцер «Пространство между звездами», 1986

1.0410/Մ04

2. Բազմալիքային աստղագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7.առանց եզրափակիչի դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել ճառագայթման հիմնական մեխանիզմների հետ ինֆրակարմիր, գամմա
և ռենտգենյան տիրույթներում:
2. Ներկայացնել դիտողական տվյալների շրջահայություն և դիտումները նկարագրող
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առկա տեսական մոդելները
3. Նկարագրել ժամանակակից ինֆրակարմիր, գամմա և ռենտգենյան
աստղադիտարանները, դրանց արխիվային կենտրոնները, ինչպես նաև նախագծվող
նոր պրոյեկտները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերարտադրել բազմաալիքային (ինֆրակարմիր, ռենտգեն և գամմա)
աստղագիտության դիտողական և տեսական հիմնադրութները:
2.
լուսաբանել աստղերի, միգամածությունների և գալակտիկաների կարևոր դիտվող
դրսևորումները քննարկվող էներգետիկ դիապազոններում:
3.
ուրվագծել ինֆրակարմիր, ռենտգեն և գամմա աստղագիտության ձեռքբերումների
դերը
բարդ քիմիական միացությունների առաջացման խնդրում:
1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

վերլուծել երկնային մարմինների ինֆրակարմիր ռենտգեն և գամմա
դիապազոններում գրանցված հայտնի դիտողական տվյալները
մեկնաբանել դիտողական տվյալները համաձայն առկա տեսական մոդելների,
կատարել հետազոտական աշխատանք աստղագիտական դիտողական տվյալների
բազաներից մատչելի սպեկտրների հիման վրա,

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

տարանջատել միջաստղային փուշու դերը բարդ քիմիական միացությունների
առաջացման խնդրում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա6(բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման
նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆրակարմիր և միլիմետրանոց ճառագայթման գրանցումը, ինֆրակարմիր ճառագայթման
առանձնահատկությունները, մոլեկուլյար ամպերը և աստղաառաջացումը, դրա հետ կապ384

ված ինֆրակարմիր դիտումները, մոլեկուլյար արտանետումների դերը աստղաառաջացման
պրոցեսում, փոշու էվոլյուցիան Գալակտիկայում:Գամմա և ռենտգեն ճառագայթման հետ
կապված տարրական երևույթները, գամմա ճառագայթման աղբյուրները Գալակտիկայում և
Մետագալակտիկայում: Ռենտգենյան գալակտիկ և արտագալակտիկ ազբյուրներ, գամմա
ճառագայթման աղբյուրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Vietri, M. Foundations of high energy astrophysics, Chicago Uni. Press, 2008.
2. Weekes, T.C. Very high energy gamma-ray astronomy, IoP Publ. 2003.
3. Truemper, J., Hasinger, G (eds.). The Universe in X rays, Springer, 2008.
4. Ray, T.P., Beckwith, S.W.V. (eds.). Star formation and techniques in infrared and mm-wave
astronomy, Springer, 1994.
5. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0410/Մ05

2. Աստղագիտության ժամանակակից լուսաընդունիչներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-1 լաբ.-1
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչի դասընթաց
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել ժամանակակից աստղադիտակների և աստղագիտական լուսաընդունիչ
սարքերի աշխատանքի և դիտողական մեթոդների կիրառման հարցերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրել դիտակների, դետեկտորների և սպեկտրալ սարքավորումները,
2. Ներկայացնել ժամանկակից դիտողական մեթոդները և նրանց կիրառումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կատարել դիտումներ սպեկտրալ սարքավորումներով,
4. մշակել և կիրառել ժամանկակից դիտողական մեթոդներով ստացված տվյալները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կատարել հետազոտական աշխատանք օգտագործելով դասընթացում ընդգրկված
դիտողական մեթոդները,
6. աստղագիտական որոշակի խնդրի համար ընտրել համապատասխան լուսաընդունիչ
սարքեր և մեթոդներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.
Բ3(կատարել դիտումներ ժամանակակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել
ստացված նյութը)
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
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միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստղադիտակներ, ակտիվ և ադապտիվ օպտիկա; ֆոտոգրաֆիկ, ֆոտոէլեկտրական և
կիսահաղորդիչային ընդունիչների համեմատական բնութագրեր; ունիվերսալ սպեկտրալ
խցիկներ, ճեղքային և տարածական սպեկտրասկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д. Грей. Налюдения и анализ звездных фотосфер, Изд-во Мир, 1989.
2. Кононович Э.В, Мороз В.И. Общий курс астрономии, Москва, 2004.
3. Steve B. Howell. Handbook of CCD Astronomy, Cambridge, 2006.
4. John Hearnshaw, Astronomical Spectrographs and their History, Cambridge, 2009.
Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0410/Մ06
4.

2. Տեսական աստղաֆիզիկա

4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5.

դաս.-3 սեմ.-1

6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. աստղերի լուսոլորտների և մթնոլորտների տեսության հիմնական հարցերի
ուսումնասիրությունը, մասնավորապես` էներգիայի տեղափոխման հնարավոր եղանակները, ճառագայթային դաշտը նկարագրող հիմնական մեծությունները, էներգիայի
տեղափոխման հավասարումը։
2. պարզաբանել միգամածությունների տեսությունը, մասնավորապես` միջաստղային նյութի
ֆիզիկական հատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել արեգակի մթնոլորտի կառուցվածքը /լուսոլորտ, գունոլորտ, արևապսակ/
և ֆիզիկական հատկությունները,
2. լուսաբանել լուսոլորտից դուրս եկող և տեղափոխվող ճառագայթումը
3. սահմանել ճառագայթային և հիդրաստատիկ հավասարակշռությունը, սպեկտրալ
գծերի լայնացման ֆիզիկական մեխանիզմները, բաշխման ֆունկցիան, կլանման
գործակիցը, սպեկտրալ գծերի առաջացման պայմանները, ճառագայթման
բևեռացումն ու առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել անկայուն աստղերի սպեկտրների, պայծառության փոփոխության,
բռնկումների, նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. հաշվել աստղային մթնոլորտների ջերմաստիճանը, ճնշումը և խտությունը
6. որոշել միջուկների ջերմաստիճանները Զանստրայի և Համբարձումյանի մեթոդներով,
ինչպես նաև գազային բաղադրիչի զանգվածը և խտությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում
դիտվող երևույթները և օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու սպեկտրալ դասերի:
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
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Ա6( բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները),
Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել
աստղային և գազային օբյեկտների սպեկտրները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստղերի լուսոլորտներ: Աստղերի մթնոլորտներ: էներգիայի տեղափոխման հնարավոր
եղանակները: ճառագայթային դաշտը նկարագրող հիմնական մեծությունները: Էներգիայի
տեղափոխման հավասարումը։ Քոմփթոնյան և Թոմսոնյան ցրումներ: Սպեկտրալ գծերի
լայնացման ֆիզիկական մեխանիզմները: Արեգակի մթնոլորտի կառուցվածքը:
Միջուկների ջերմաստիճանի որոշման Զանստրայի մեթոդը: Միջուկների ջերմաստիճանի
որոշման Համբարձումյանի մեթոդը: Գազային բաղադրիչի զանգվածի և խտության որոշման
հարցեր: Անկայուն աստղերի սպեկտրների, պայծառության փոփոխության, բռնկումների,
նյութի արտավիժման և ճառագայթման առանձնահատկությունները։ Միջաստղային նյութի
ֆիզիկական հատկությունները: Բռնկումների, նյութի արտավիժման և ճառագայթման
առանձնահատկությունները։ Բաշխման ֆունկցիան: Նյութի միջին խտությունը, կլանման
գործակիցը, սպեկտրալ գծերը, ճառագայթման բևեռացումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики, Наука, Москва, 1985.
2.
Д. Михалас, Звёздные атмосферы Мир,Москва, 1982.
3.
В.А. Амбарцумян. Теоретическая астрофизика, ГОНТИ, Москва,1939.
4.
Э.Р. Мустель. Звёздные атмосферы, Физматгиз, Москва, 1960.
5.
Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звёзд и планет, Гостехиздат,
Москва, 1956.
6.
Засов А.В., Постнов К.А. Общая астрофизика, Наука, Москва, 2006.
7.
de Boer K.S., Seggewiss W. Stars and Stellar Evolution, EDP Sciences, Paris, 2008.

1. 0410/Մ07

2. Արտագալակտիկական աստղագիտություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5.
դաս.-2, սեմ.-1, լաբ.-1
6. II գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել մեր Գալակտիկայից դուրս գտնվող օբյեկտների
կառուցվածքային առանձնահատկությունները, դրանց ծագման ու էվոլյուցիայի
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պրոբլեմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ծանոթանալ գալակտիկաների բազմալիք շրջահայություններին
2. Ձևակերպել գալակտիկաների ձևաբանական և սպեկտրալ դասերը
3. Լուսաբանել գալակտիկաների միջուկների ակտիվության, գալակտիկաների
խմբերում և կույտերում կինեմատիկայի և դինամիկայի պրոբլեմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

Օգտագործել գալակտիկաների և արտագալակտիկական օբյեկտների համար
գոյություն ունեցող աստղագիտական արխիվները
5. Մշակել գալակտիկաների համար ստացված սպեկտրները
6. Կառուցել գալակտիկաների և նրանց կույտերում զանգված-ջերմաստիճան, զանգվածարագությունների դիսպերսիա, զանգված-լուսատվություն կախվածությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Որոշել գալակտիկաների հեռավորությունները, լուսատվության ֆունկցիան, տարբեր
մոդելներով հաշվել այլ ֆիզիկական պարամետրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
Բ3(կատարել դիտումներ ժամանակակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել
ստացված նյութը)
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք
բերված ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3
և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մեր գալակտիկան: Գալակտիկաների դասակարգում:Տարբեր ձևաբանական դասակարգում
ունեցող գալակտիկաների կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Դիտումների
լուսաչափական, սպեկտրալուսաչափական և բևեռաչափական մեթոդներ: Գգալակտիկա388

ների տեղական խմբի առանձնահատկություններ: Տեղական գերկույտ և գալակտիկաների
մեծամասշտաբ բաշխվածություն: Տիեզերքի կառուցվածքի մոդելներ: Գալակտիկաների
ծագման և էվոլյուցիայի պրոբլեմներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Внегалактическая астрономия, Наука, Москва, 1978.
2. Горбацкий В.Г. Введение в физику галактик и скоплений галактик, Наука, Москва, 1986.
3. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики, Наука, Москва, 1988.
4. Kembhavi A.K., Narlikar J.V. Quasars and Active Galactic Nuclei: An Introduction, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999.
5. Schneider P. Extragalactic Astronomy and Cosmology: An Introduction, Springer, Berlin, 2006.
6. Sparke L.S., Gallagher J.S. III. Galaxies in the Universe: An Introduction, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007.
van den Bergh S. The galaxies of the Local Group, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

1. 0410/Մ0
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2. Արտամթնոլորտային աստղագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 դիտարկել արհեստական արբանյակների վրա տեղադրված աստղադիտակների
բնութագրերը և հնարավորությունները
 ներկայացնել արտամթնոլորտային դիտումների առավելությունները և
հնարավորությունները
 ներկայացնել գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր
տիրույթներում աստղագիտական ընդունիչների և դիտակների
առանձնահատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր

2.

տիրույթներում աստղագիտական օբյեկտների ճառագայթման մեխանիզմները և
առանձնահատկությունները
ներկայացնել ինչպես արդեն իրականացված (Hubble ST, Chandra, Spitzer , Fermi և
այլն), այնպես նաև նախատեսվող արտամթնոլորտային աստղագիտական
ծրագրերի օգնությամբ ստացված և սպասվելիք կարևորագույն արդյունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

օգտվել համապատասխան կայքերից և տվյալների բազաներից, իրենց հետաքրքրող
օբյեկտների մասին անհրաժեշտ ինֆորմացիա ստանալու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

մասնակցել արտամթնոլորտային աստղագիտության բնագավառում իրականացվող
ծրագրերին, օգտագործել ստացված գիտական տվյալները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 (նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա4 (ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.)
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
389

ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արհեստական արբանյակների վրա տեղադրված աստղադիտակների բնութագրերը և
հնարավորությունները: Արտամթնոլորտային դիտումների առավելությունները և հնարավորությունները: Գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթներում աստղագիտական ընդունիչների և դիտակներ, նրանց առանձնահատկությունները: Գամմա, ռենտգենյան, ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր տիրույթներում
աստղագիտական օբյեկտների ճառագայթման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները: Hubble ST, Chandra, Spitzer , Fermi և այլն, այնպես նաև նախատեսվող արտամթնոլորտային աստղագիտական ծրագրերի օգնությամբ ստացված և սպասվելիք կարևորագույն արդյունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Longair M.S., High energy astrophysics, 3ed., Cambridge Univ. Press, 2011.
Москаленко Е.И., Методы внеатмосферной астрономии, Наука, 1984.
Glass I. S., Handbook of Infrared Astronomy, Cambridge Univ. Press, 1999.
Weekes T., Very High Energy Gamma-Ray Astronomy, IOP Publishing Ltd, 2003.
Dyson M.J., Space And Astronomy, Infobase Publishing, 2007.
Carderou M., Satellites, orbits and missions, Springer, 2004.
Физика Космоса (малая энциклопедия), ред. Сюняев Р., Советская энциклопедия, 1986.
HEASARC, MAST, IRSA/IPAC, LAMBDA էլեկտրոնային կայքերը
Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1.0410/Մ0 2. Ռադիոաստղագիտություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
9
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել օգտագործվող ռադիոդիտակներին և մեթոդներին, ինչպես նաև
ժամանակակից ռադիոաստղագիտության նվաճումներին, որոնց շնորհիվ առաջ
քաշվեցին վճռորոշ գաղափարներ աստղաֆիզիկայի շատ հիմնահարցեր պարզաբանելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Բացատրել ռադիոալիքների ճառագայթման մեխանիզմերը, Մաքսվել-Բոլցմանի
բաշխվածությունը:
Ճանաչել ռադիոճառագայթման աղբյուրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.
4.

Կառուցել սպեկտրալ գծերի պրոֆիլները
Որոշել ռադիոաղբյուրի Ճառագայթման լուսատվությունը, Ճառագայթման հոսքը և
այլ պարամետրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.
հասկանալ մեթոդների առավելությունները ռադիոդիտումների համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 (նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
բնութագրերը)
Ա4(ներկայացնել դիտակների, ընդունիչ և գրանցող աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները, ժամանակակից դիտողական մեթոդները.)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
բազաները

էլեկտրոնային

Գ3. ստեղծագործաբար համակարգել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման
նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պատմական տվյալներ: Ռադիոճառագայթման ալիքային տիրույթ: Երկրագնդի մթնոլորտի
թափանցիկություն: Նվաճումներ, առավելություններ և թերություններ: Ռադիոդիտակի
լուծորդող ուժ: Ռադիոդիտակի հավասարում: Տարածված և կետային աղբյուրներ:
Ճառագայթման լուսատվություն: Ճառագայթման հոսք: Մակերևույթային պայծառություն:
Հակադարձ
քառակուսու
օրենքը:
Ճառագայթման
լուսատվության
խտություն:
Ճառագայթման հոսքի խտություն: Մակերևույթային պայծառության խտություն:
Ռադիոալիքների ճառագայթման մեխանիզմեր: Սպեկտրալ գծերի պրոֆիլներ և
պարամետրեր: Մաքսվել-Բոլցմանի բաշխվածություն: Ռադիոճառագայթման աղբյուրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bernard F. Burke, Francis Graham-Smith, 2009, An Introduction to Radio Astronomy, 3rd edition,
Cambridge University Press.
2. Kraus, J.D., 1986. Radio Astronomy, 2nd edition. Cygnus-Quasar Books, Powell, OH.
3. Longair, M. S. 1995, Astrophysics and Cosmology, in 20th Century Physics, 3rd edition, L. M.
Brown, A. Pais, & A. B. Pippard (Bristol: Institute of Physics Publications: New York: American
Institute of Physics), 1691–1821.
4. Verschuur, G.L., and K.I. Kellermann (Eds.), 1988. Galactic and Extragalactic Radio;Astronomy, 2nd
edition. Springer-Verlag, New York.
5. Wynn-Williams, G., 1992. The Fullness of Space. Cambridge University Press
World-Wide Web Pages:
1. National Radio Astronomy Observatory Home Page, http://www.nrao.edu.
2. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Institute Home Page,
http://www.seti-inst.edu
3. Multi-wavelength Atlas of Galaxies, http://hea-www.harvard.edu.
4. Spectroscopy, http://www-wilson.ucsd.edu/education/spectroscopy/spectroscopy.html
5. An Introduction to Astrophysical Masers, http://spacsun.rice.edu/~parviz/Մasers.html.
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1.0410/Մ1 2.
Աստղաքիմիայի հիմունքները
3. 3 ECTS կրեդիտ
0
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ծանոթացնել կարևոր մոլեկուլների գոյատևման պայմանները միջաստղային խիտ
ամպերում,
մոլորակաձև
միգամածությունների
թաղանթներում,
աստղամերձ
սկավառակներում և մոլորակներում:
 Ծանոթացնել մոլեկուլների սպեկտրալ առանձնահատկությունների հետ և բացահայտել
դրանց կապը միջավայրի դիագնոստիկայի հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

վերարտադրել աստղաքիմիայի դիտողական և տեսական մեթոդների հիմնադրութները:
լուսաբանել աստղերի, միգամածությունների և գալակտիկաների կարևոր դիտվող
դրսևորումները ինֆրակարմիր դիապազոններում:
ուրվագծել ինֆրակարմիր աստղագիտության տվյալների դերը բարդ քիմիական
միացությունների առաջացման և գոյատևման խնդրում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.
6.

վերլուծել ինֆրակարմիր դիապազոնում գրանցված հայտնի դիտողական տվյալները
մեկնաբանել դիտողական տվյալները համաձայն առկա տեսական մոդելների,
կատարել հետազոտական աշխատանք աստղագիտական դիտողական տվյալների
բազաներից մատչելի սպեկտրների հիման վրա:

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

տարանջատել միջաստղային փուշու դերը բարդ քիմիական միացությունների
առաջացման խնդրում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա6(բացատրել միջաստղային միջավայրի ճառագայթման և նրա գրանցման հիմնական
մեթոդները)
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման
նպատակով,
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ինֆրակարմիր և միլիմետրանոց ճառագայթման գրանցումը: Ինֆրակարմիր ճառագայթման
առանձնահատկությունները: Մոլեկուլյար ամպերը և աստղաառաջացումը, դրա հետ
կապված ինֆրակարմիր դիտումները: Մոլեկուլյար արտանետումների դերը աստղաառա392

ջացման պրոցեսում: Փոշու էվոլյուցիան Գալակտիկայում: Ածխածին պարունակող բարդ
միացությունների շրջանառությունը Գալակտիկայում: Բարդ միացությունների գոյատևումը
Տիեզերքի էվոլյուցիայի ընթացքում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Shaw, A. Astrochemistry, CUP, 2005.
2. Ray, T.P., Beckwith, S.W.V. (eds.). Star formation and techniques in infrared and mm-wave
astronomy, Springer, 1994.
3. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով

1. 0410/Մ11

2. Աստղադինամիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
1. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել
 Ծանոթացնել Տիեզերքում դիտվոց աստղային համակարգերի հիմնական
տեսակներին և տալ նրանց հիմնական ձևաբանական և ֆիզիկական հատկանիշները;
 Ծանոթացնել աստղային համակարգերի ուսումնասիրության ներկայիս հիմնական
մաթեմատիկական մեթոդներին և ցուցադրել դրանք տարբեր տիպի աստղային
համակարգերի վրա կիրառությամբ;
 Բացատրել աստղային համակարգերում դիտվող երևույթները օգտագործելով
շարադրված տեսական մեթոդները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել աստղային համակարգերի տիպերը, ելնելով նրանց սպեկտրալ և
ձևաբանական առանձնահատկություններից
2. Տիրապետել աստղային համակարգերի նկարագրության մաթեմատիկական
մեթոդներին
3. Բացատրել տարբեր աստղային համակարգերում ընթացող հիմնական
աստղաֆիզիկական պրոցեսները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

Արտածել աստղային համակարգերը նկարագրող հիմնական մաթեմատիկական
հավասարումները
Կիրառել աստղային դինամիկայի հավասարումները տարբեր տիպի աստղային
համակարգերի մոդելային ուսումնասիրության խնդիրներում
Գնահատել տարբեր աստղային համակարգերի ֆիզիկական բնութագրերի մեծության
կարգը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ1 (օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով
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12 Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ծանոթացնել Տիեզերքում դիտվոց աստղային համակարգերի հիմնական
տեսակներին և տալ նրանց հիմնական ձևաբանական և ֆիզիկական հատկանիշները;
 Ծանոթացնել աստղային համակարգերի ուսումնասիրության ներկայիս հիմնական
մաթեմատիկական մեթոդներին և ցուցադրել դրանք տարբեր տիպի աստղային
համակարգերի վրա կիրառությամբ;
 Բացատրել աստղային համակարգերում դիտվող երևույթները օգտագործելով
շարադրված տեսական մեթոդները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
10. Մ.Գ.Աբրահամյան. Աստղային դինամիկա, ԵՊՀ հրատ, 2015, 160էջ
11. J.Binney, W. Merrifield: Galactic Astronomy, Princeton University Press, 1998
12. К.Огородноков, Звездная динамика, ФИЗМАТГИЗ, М., 1958
13. J. Binney, S.Tremaine, Galactic Dynamics, Princeton University Press, 2007

1. 0410/Մ13

2. Աստղաֆիզիկայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսանողին մատուցել աստղաֆիզիկական գիտահետազոտական աշխատանքի
հիմնական մոտեցումները, եղանակներն ու առանձնահատկությունները:
 Զարգացնել աստղաֆիզիկական տեղեկույթի որակական էության մեջ խորանալու,
դրանից օգտվելու ու տեսական հիմնարար գիտելիքների կիրառման միջոցով այն
գիտականորեն մեկնաբանելու հմտություն՝ աստղաֆիզիկական հետաքրքրության
տարաբնույթ բաժիններում:
 Ցույց տալ ֆիզիկակամաթեմատիկական ճշգրիտ եղանակների ու թվային
գիտափորձերի կիրառման լայն հնարավորություններն ու բացառիկ կարևորությունը
գիտահետազոտական գործնական աշխատանքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ձևակերպել աստղաֆիզիկական տեղեկույթի մեկնաբանման երկու հիմնական
մոտեցումները՝ ուղիղ ու հակադարձ խնդրի եղանակները:
2. Ներկայացնել դրանց կիրառման հայտնի՝ դասական կոնկրետ օրինակները սկսած
վաղնջական ժամանակներից մինչ մեր օրերը:
3. Կողմնորոշվել կիրառման համար անհրաժեշտ եղանակների ընտրության հարցում՝
ելնելով հետազոտվող բնագավառի ու առկա աստղաֆիզիկական տեղեկույթի առանձնահատկություններից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Օգտագործել դասընթացում ձեռք բերած գիտելիքը աստղաֆիզիկական տեղեկույթի
ստեղծել շրջանակում մեկնաբանական կոնկրետ խնդիր ձևակերպելու ու լուծելու
ողղությամբ:
5. Մշակել արհեստական «դիտողական նյութ», որի միջոցով նախապես տեստավորել
իրական խնդրի լուծման համար եղանակը:
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6. Ներկայացնել ստացված արդյունքները ինչպես գիտական հոդվածի, այնպես էլ
գիտական զեկուցման ձևով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Տարանջատել հետազոտական աշխատանքի տարբեր փուլերն, ըստ դրանց
նշանակության ու հնարավորությունների:
8. Վեր հանել օրինաչափությունները, տեսական մոտցումները, ցուցաբերել
համակարգված, հետևողական ու նպատակային իրատեսական մոտեցում՝
հնարավոր նվազագույն ենթադրությունների շրջանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. բացատրել մեր գալակտիկայի, ինչպես նաև այլ գալակտիկական համակարգերում
դիտվող երևույթները և օրինաչափությունները, այդ օբյեկտները ներկայացնել ըստ ձևաբանական ու սպեկտրալ դասերի:
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային աստղագիտական բազաների տվյալները սեփական
հետազոտություններում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արեգակի ու մոլորակների դիտվող սկավառակների, ինչպես նաև՝ խիտ ամպածածկույթի
առկայությամբ, երկնակամարի լուսարձակման օրենքներն արտածել «ուղիղ խնդրի»
մոտեցման միջոցով։ Տիեզերական ժամանակակից «ակտիվ» գիտափորձերի տվյալների
միջոցով որոշել մոլորակի պինդ կամ հեղուկ ծածկույթի սեփական ճառագայթման
հատկությունները «հակադարձ խնդրի» եղանակով։ Կատարել գերաղքատ ագրեգատներում
աստղերի տարածական բաշխման «տոմոգրաֆիկ» հետազոտություն, ինչպես նաև արտածել
անկանոն փոփոխական աստղերի լուսային կորերի հավանականային պատկերը՝
հակադարձ խնդրի ձևակերպման ու լուծման միջոցով։ Վերականգնել Գալակտիկայի
մագնիսական դաշտի հատկություններն ու արտագալակտիկ կրկնակի ռադիոաղբյուրների
արտանետման արագությունների իրական բաշխման ֆունկցիան հակադարձ խնդրի
եղանակով։ Բացահայտել թվային գիտափորձի դերն ու կիրառությունը ժամանակակից
աստղաֆիզիկայում՝ ընդգծելով ուղիղ ու հակադարձ խնդիրների ընդհանուր ու տարբերակիչ
հատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համբարձումյան Վ. Հ. Հակադարձ խնդիրները բնագիտության մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,
Երևան, 1983.
2. Амбарцумян В.А. Научные труды, тома 1 и 2, Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1960.
3. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет, Гостехиздат,
Москва, 1956.
4. Лукацкая Ф.И. Изменения блеска и цвета нестационарных звезд, Наукова думка, Киев,
1977.
5. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа, изд. Наука,
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Москва, 1967.
6. Васильев А.Б., Тихонов Н.А. Интегральные уравнения, 1967.
7. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс сатистического моделирования, изд. Наука, Москва,
1976.

1. 0410/Մ14

2. Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածք և
տիեզերաբանություն

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 սեմ.2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. տրամադրել ամփոփ գիտելիքներ Տիեզերքի մասին՝ որպես ամբողջություն
2. ստեղծել ժամանակակից պատկերացում Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի
վերաբերյալ
3. բացատրել Տիեզերքում գործող օրենքները՝ ժամանակակից ֆիզիկայի տեսանկյունից,
դիտողական և տեսական տիեզերաբանության համադրությամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ուրվագծել պատկերացում Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի վերաբերյալ
2. նկարագրել Տիեզերքում առկա մեծամասշտաբ համակարգերը
3. ներկայացնել և մեկնաբանել ժամանակակից տիեզերաբանության հիմունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ձևակերպել տիեզերաբանության գործնական կիրառությունները ֆիզիկայում և
բնագիտության մեջ
5. օգտագործել տիեզերաբանությունից յուրացրած գիտելիքները ֆիզիկայի այլ ճյուղերում
6. կառուցել Տիեզերքի մեծածավալ կառուցվածքի ճիշտ պատկերը
7. լուծել տիեզերաբանական խնդիրներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արտահայտել իր պատկերացումը Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի վերաբերյալ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և էլեկտրոնային
բազաները)
Բ5(մշակել և վերլուծել իր իսկ կողմից կատարված հետազոտությունները և ստացված
արդյունքները համեմատել տեսական կամ մոդելային արդյունքների հետ, կողմնորոշվել
առավել ճշմարտանման տեսության կամ մոդելի ընտրության հարցում)
Գ1. ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
ձեռք բերված ինֆորմացիան
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման
նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապ396

մունքների ժամանակ,
12 Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հաբլի օրենքը դիտողական հիմնավորումներով: Մեծ Պայթյունի դինամիկան իր էվոլյուցիայի
փուլերով: Տարրական մասնիկների գոյացումը վաղ Տիեզերքում: Գրավիտացիոն
ճառագայթումը և Տիեզերքի ծպտյալ զանգվածի ու ծպտյալ էներգիայի գաղափարը: Տիեզերքի
հիերարխիական կառուցվածքը՝ գալակտիկաների տեղական համակարգից մինչև
Քվազարներ Մետագալակտիկայի հիմնական բնութագրերը: Արդի աստղաֆիզիկայի
նորագույն դիտողական տվյալները: Տիեզերքի մեծամասշտաբ կառուցվածքի տեսական
մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ստեֆըն Ու. Հոքինգ, Ժամանակի համառոտ պատմություն: Մեծ պայթունից մինչև սև
խոռոչներ, Հայկ. հանրագիտ. գլխ. խմբ., 2001, 212 էջ։
2. Крупномасштабная структура Вселенной, Под ред. М.Лонгейра, Я.Эйнасто, Москва,
«Мир», 1981 (труды Симпозиума МАС № 79, Таллинн, 12-16 сентября 1977).
3. Новиков И.Д., Эволюция Вселенной, М., Наука, 1990.
4. Пиблс Ф.Дж.Э., Структура Вселенной в больших масштабах, Москва, «Мир», 1983.
5. Розенталь И.Л., Геометрия, динамика, Вселенная, М., Наука, 1987.
6. Шама Д., Современная космология, М., Мир, 1973.
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2. Անկայուն և փոփոխական երևույթները Տիեզերքում

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 սեմ.2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել Տիեզերքում դիտվող ակտիվության հիմնական տեսակները։
2. Ցույց տալ անկայունությունների նմանություններն ու տարբերությունները։
3. Ծանոթացնել անկայունությունը միասնական տեսակետից մեկնաբանելու
հնարավորությունները։
4. ներկայացնել անկայուն և փոփոխական աստղերը, նրանց հայտնաբերման և
դասակարգման մեթոդներ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

նկարագրել նրանց հիմնական տիպերը (Էրուպտիվ փոփոխականներ, Կատակլիզմիկ
փոփոխականներ, Բաբախող աստղեր, Խավարուն փոփոխականներ) և
դասակագումը, էվոլյուցիոն կարգավիճակը
ներկայացնել անկայուն և փոփոխական աստղերի կապը երիտասարդ
ասղառաջացման օջախների` աստղասփյուռներ և հսկա մոլեկուլային ամպերի հետ
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3.

Մեկնաբանել ակտիվության կամ անկայունության դրսևորումները որպես մութ
էներգիայի ձևափոխումների հետևանք։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

օգտագործել անկայուն և փոփոխական աստղերի բնութագրերի որոշման մեթոդները
օգտվել անկայուն և փոփոխական աստղերի գոյություն ունեցող կատալոգներից և
էլեկտրոնային բազաներից
9. Ճանաչել տիեզերական օբյեկտների ակտիվության դրսևորումները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.

մասնակցել անկայուն և փոփոխական աստղերին նվիրված գիտահետազոտական
աշխատանքներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ2. լուսաբանել աստղերի մթնոլորտի կառուցվածքը և հատկությունները, դասկարգել
աստղային և գազային օբյեկտների սպեկտրները
Բ4. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները աստղաֆիզիկայի և
ֆիզիկայի բնագավառում ուսումնասիրություններ կատարելիս, ինչպես նաև օգտագործել
համաշխարհային
աստղագիտական
բազաների
տվյալները
սեփական
հետազոտություններում
Գ2. ձևակերպել առկա խնդիրները և քննարկել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման
նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայտնաբերման և դասակարգման մեթոդներ: Էրուպտիվ փոփոխականներ: Կատակլիզմիկ
փոփոխականներ: Բաբախող աստղեր: Խավարուն փոփոխականներ: Երիտասարդ
աստղառաջացման օջախներ` աստղասփյուռներ , հսկա մոլեկուլային ամպեր: Մութ
էներգիայի փոխազդեցությունը բարիոնային նյութի հետ։ Օբյեկտների զանգվածների աճը
մութ էներգիայի հաշվին։ Մութ էներգիան որպես ակտիվության երևույթների միասնական
աղբյուր։Բյուրականյան տիեզերածնական տեսակետը և արագացող ընդարձակումը։
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2. Դիտողական նյութի մշակում և սխալների տեսության
հիմունքներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2 լաբ.2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
7. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել աստղագիտական ժամանակակից դիտողական տվյալները, նրանց
առանձնահատկությունները` դիտվող սպեկտրի ամբողջ տիրույթում։ Տրվում են
սպեկտրների մշակման ծրագրեր։ Ծանոթացնել ներկայումս գործող ամենամեծ
Սլոունյան շրջահայացության հետ:
2.
ներկայացնել աստղագիտական դիտումների և հաշվարկների ժամանակ ի հայտ եկող
տարբեր սխալների գնահատման մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ընդունիչ և գրանցող

աստղագիտական սարքերի հիմնական
բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները,
2. բացատրել սպեկտրների հիմնական բնութագրերը:
3. ներկայացնել ուղղակի և անուղղակի չափումների, սարքի սխալի, սիստեմատիկ և
պատահական սխալների, չափման ճշտության մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել ժամանակակից աստղագիտական փաթեթները սպեկտրների մշակման
համար
5. հաշվել ուղղակի և անուղղակի չափման բացարձակ և հարաբերական սխալները,
գնահատել սարքի սխալի և թվերի կլորացման ներդրումը չափման սխալների մեջ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

ստանալ պարամետրեր (կարմիր շեղում, հեռավորություն, պտտման արագություն,
զանգված, գազային բաղադրիչի էլեկտրոնային խտություն և զանգված) տվյալ
օբյեկտի համար:
7. կազմել պատկերացում չափման միջին արժեքի և դիսպերսիայի (2), չափման
վստահելիության միջակայքի, հուսալիություն () և միջին քառակուսային սխալի
վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1(նկարագրել երկնքի ամբողջական և բազմալիք շրջահայությունները)
Ա3 որոշել գոյություն ունեցող անկայուն և փոփոխական աստղագիտական օբյեկտների
հիմնական տիպերը, նրանց ֆիզիկական բնութագրերն ու պարամետրներն, ինչպես նաև
էվոլյուցիոն կարգավիճակը.
Բ1(օգտագործել գոյություն ունեցող աստղագիտական կատալոգներիը և
էլեկտրոնային
բազաները)
Բ3(դիտումներ ժամանակակից սարքավորումներով ու մեթոդներով և մշակել ստացված
նյութը)
Գ1(ընդհանրացնել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) ձեռք բերված
ինֆորմացիան)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
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3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային)
12. Գնահատման մեթոդները եւ չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աստղագիտական
ժամանակակից
դիտողական
տվյալները:
Սլոունյան
շրջահայացություն: Ծանոթացում սպեկտրների մշակման ADOC ծրագրի հետ: Ծանոթացում
սպեկտրների մշակման MIDAS և AIRAF ծրագրի հետ: ADOC ծրագրով իզոֆոտերի
կառուցում: ADOC ծրագրով գալակտիկաների ձևաբանություն: Splat-vo ծրագրով Սլոունյան
սպեկտրների ուսումնասիրություն: Պարամետրերի որոշում:
Ուղղակի և անուղղակի չափումներ, սարքի սխալ, սիստեմատիկ և պատահական սխալներ,
չափման ճշտություն, ուղղակի չափման միջին արժեք և դիսպերսիա (2), Գաուսի նորմալ
բաշխում, ուղղակի չափման վստահելիության միջակայք, հուսալիություն () և միջին
քառակուսային սխալ, Ստյուդենտի բաշխում, Ստյուդենտի գործակից, հարաբերական սխալ,
2 բաշխում, 2 գործակիցներ, ուղղակի չափման վրիպակների հայտնաբերում և բացառում,
անուղղակի չափման բացարձակ և հարաբերական սխալներ, էմպիրիկ կախման
պարամետրերի որոշումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Introduction to Linux, 2008 Machtelt Garrels.
2. A Beginner's Guide to Using IRAF, Jeannette Barnes, August 1993.
3. Guide to the Slit Spectra Reduction Task DOSLIT, Francisco Valdes, February, 1993.
IRAF Helps for the splot, specplot, plot, images, noao/imred tasks, PC-IRAF VERSION 2.14, Updated
September 16, 2016
4. Агекян Т.А. Основы теории ошибок для астрономов и физиков, Наука, Москва, 1972.
5. Агекян Т.А. Теория вероятностей для астрономов и физиков, Наука, Москва, 1974.
6. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений, Наука, Москва, 1970.

Wall J.V., Jenkins C.R. Practical Statistics for Astronomers, Cambridge University Press, Cambridge,
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“ՕՊՏԻԿԱ” ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Օպտիկա

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Ֆիզիկայի մագիստրոսի

5.Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

Առկա

055101.10.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
 օպտիկա մասնագիտությամբ բակալավրի որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը
կատարվում
է
մրցութային
հիմունքներով՝
նախորդ
ուսումնառության ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման
վրա,
 այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող
դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ օպտիկա
մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին
համապատասխան անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել.
 հիմնարար ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում օպտիկական և լազերային
հետազոտություններով զբաղվող մասնագետներ,
 գիտա-արդյունաբերական միավորումներում օպտիկական և լազերային ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմանը և ներդրմանը կողմնորոշված,
օպտիկական սարքեր և սարքավորումներ նախագծող, դրանց բնութագրերը
ուսումնասիրող և աշխատանքային ռեժիմները օպտիմալացնող մասնագետներ,
 գիտամեթոդական և գիտամանկավարժական աշխատանքներ, ինչպես նաև ԲՈՒՀերի ուսումնական ծրագրերով մանկավարժական աշխատանք իրականացնող
մասնագետներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային
ֆիզիկայի առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց
կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական
ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց
հետ
ֆոտոնների
փոխազդեցությունների
հատկություններին,
կտիրապետի
ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի

բացահայտելու այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և
բնագավառները.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ
բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական
մեթոդներին, անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ
շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների
նկարագրման մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական
երևույթներին.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների
ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ
խթանված երևույթների ֆիզիկային.
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային
օպտիկական
երևույթները
նկարագրող
հիմնական
հավասարումներին և ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ
կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների
բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր,
ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ.
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսային երևույթների առաջացման պատճառները,
իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի
առանձնահատկությունները,
կտիրապետի
այդ
երևույթների
կանխատեսման
ժամանակակից
տեխնոլոգիաներին,
մոդելավորման
տարբեր
համակարգերի
առանձնահատկություններին և օգտագործման շրջանակներին.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի
տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական
շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու
դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառել մատրիցական մեթոդները բարդ
օպտիկական համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային
բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների
համար,
օգտագործել
քվազիմասնիկների
հատկությունները
օպտիկայում,
օպտոէլեկտրոնիկայում, մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա
հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և
այլն.
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ
կառուցվածքներ, նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում,
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կատարել հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային
օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան
տեսական և փորձարարական մեթոդներ.
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ,
նախագծել լազերային սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի
նոր կիրառություններ.
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ
ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար.
Բ5. նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ համակարգերում, դրանց
կանխատեսման և նկարագրման համար օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել
ավտոմատ կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել
համակարգչային մեթոդներ.
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել
նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի
դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և
նոր տեխնոլոգիաները, լազերային լույսի և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և
վերլուծել, կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը
նվիրված հետազոտական աշխատանքներում.
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր
տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային
օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները,
ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները,
արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային
մեթոդները և տեխնոլոգիաները.
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված
գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության
վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները
ժամանակակից օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական
նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական
գործընթացներ:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
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13. Գնահատման ձևերը
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և
դասընթացների տեղեկագիրք, Երևան, 2017 թ., էջ.9: Տվյալ ծրագրի սահմանում ուսանողը իր
ստացած գիտելիքները ներկայացնում է քննության կամ ստուգարքի ժամանակ:
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Օպտիկա» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել այդ ոլորտում գործող
ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝


Գիտահետազոտական լաբորատորիաների գիտաշխատողներ,



Դասախոսներ, ասիստենտներ

Ակադեմիական և այլ գիտահետազոտական ինստիտուտներում՝


բաժնի վարիչներ,



խմբերի ղեկավարներ,



գիտաշխատողներ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների
ուսումնական և գիտական ստորաբաժանումները, ԵՊՀ ֆիզիկայի գիտահետազոտական
ինստիտուտը (ԵՊՀ ՖԳՀԻ), ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների և Ֆիզիկական
հետազոտությունների ինստիտուտները, կապի բնագավառում գործող պետական և
մասնավոր ձեռնարկությունները: Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց
ուսումը ԵՊՀ ֆիզիկայի և ՀՀ ԳԱԱ պրոֆիլային ինստիտուտների ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


Ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված
լաբորատորիաներ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում,



էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
 Պետական կրթական չափորոշիչ "Ֆիզիկա" մասնագիտությամբ,
 “ԵՊՀ կրթական ծրագրերի մշակման մեթոդական ուղեցույց ”, Երևան, 2016.
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ներկայացվող "Օպտիկա" ծրագիրը ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում երկար տարիների
ընթացքում հաջողությամբ գործած "Օպտիկա" ծրագրի օրգանական շարունակությունն է:
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ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1
կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների Բ1
ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական
խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից
երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի
բնագավառներում նրանց նկարագրության ժամանակ օգտագործվող
երևույթների կիրառությունների համար, օգտագործել քվազիմաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
մասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիառաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում
կայում, մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի
նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական
վրա հիմնված օպտիկական նոր սարքեր, մասնավորապես, նոր
երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ մարմնում քվատիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն.
զիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ
կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա2
իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված
անիզոտրոպ Բ2
հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել հահեղուկների և հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների
մապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ, մշակել և
ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ
ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել
հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումնեհիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել
րին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների
հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ
նկարագրման մեթոդներին, ՀԲ դիտվող ոչ գծային օպտիկական
գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ
երևույթներին.
ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ.
Ա3
ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կի- Բ3
ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի,
մանա նրանց տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթեաշխատել
գերկարճ
իմպուլսներով
լազերներով,
կատարել
լային օպտիկայի հիմունքներին, գերկարճ իմպուլսներով լազերների
չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբաշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆմտա վարկյանային ժամանականերում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեյին մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել
կավարման նոր, էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին,
լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային սարքավորումներ,
լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառություննեմշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ.
րին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկային.
Ա4
կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և Բ4
կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և
բազմամոդ օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տաթվային մեթոդները տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ,
րածման առանձնահակություններին, ալիքատարային օպտիկական
առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող
երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և ալիքապրոցեսների նկարագրման համար.
տարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական

ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ պլանավորելու
գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ.
Ա5
տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսի առաջացման պատճառները,
իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի
այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման շրջանակներին.
Ա6
կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական
համակարգերի և լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման, ՖԲների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու
և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, լազերային
ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական
մոդելների և վերլուծել, կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի
հետ
լույսի
փոխազդեցությանը
նվիրված
հետազոտական
աշխատանքներում:
Գ2

Բ5

նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ
համակարգերում, դրանց կանխատեսման և նկարագրման համար
օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել ավտոմատ
կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել
համակարգչային մեթոդներ.

Բ6

կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր
միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի
դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում:

Գ3

վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և
գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն
նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:

վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր
մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել
հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար
կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվ. տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Ոչ գծային ֆիզիկա
Պինդ մարմնի ֆիզիկա
Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային օպտիկա
Գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկա
Հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների օպտիկա
Ֆոտոնային բյուրեղների և մետանյութերի օպտիկա
Ոչ գծային օպտիկա
Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա
Կամընտրական
Կիրառական լազերային ֆիզիկա
Պարբերական միջավայրերի օպտիկա
Կիրառական օպտիկա
Ոչ գծային սպեկտրոսկոպիա
Քվանտային օպտիկա
Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ ալիքատարներում
Հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկա
Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ
Օպտիկական սոլիտոններ և սեմիլարիտոններ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈւՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը Ա
1
1602/Մ01
1602/Մ02
0410/Մ01
0407/Մ16

X
X
X

0406/Մ01
0404/Մ01
0405/Մ01

X
X
X

0404/Մ02
0404/Մ03
0404/Մ04
0404/Մ05
0404/Մ06
0404/Մ07

X

0404/Մ08
0404/Մ09
0404/Մ10
0404/Մ11
0404/Մ12
0404/Մ13
0404/Մ14
0404/Մ15
0404/Մ16

X
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Ա
2

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Գ
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

Գ Գ3
2

X
X
X

X
X

X

X

“ՕՊՏԻԿԱ” ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602/Մ01

2.Օտար լեզու-1

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործ.-4
6. I աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝
 Համալրել մասնագիտական անգլերենի եզրույթների բառապաշարը, նաև զարգացնել
գիտական ոճին բնորոշ դարձվածների ընկալումը
 Ուսուցանել գիտական անգլերենին բնորոշ շարահյուսական կառույցների կիրառումը
 Զարգացնել բանավոր խոսքի հմտությունները համապատասխան ոլորտում շփվելու
նպատակով
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. Քննադատորեն ընթերցել և ընկալել մասնագիտական նյութեր
11. Քննադատորեն ունկնդրել և ընկալել բանավոր խոսքը համապատասխան ոլորտում
12. Համառոտագրություններ գրել ընթերցված գիտական նյութի վերաբերյալ կիրառելով
տվյալ գիտական ոճին բնորոշ բառապաշար և շարահյուսական կառույցներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտե-

լիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
առանց ընթացիկ գնահատման ՝ 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քերականական և բառապաշարի նյութը ամրապնդմանը նպաստող բաժին
(վարժություններ)
2. Մասնագիտական հոդվածների ընթերցանություն և քննարկում
3. Բանավոր ելույթների ունկնդրում (TED Talks) և զեկուցումներ ունկնդրած կամ ընթերցված
նյութի շուրջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
John Eastwood“Oxford Practice Grammar”, Oxford 1999
2. David Porter “Check your Vocabulary for Academic English”, London 2007
3. Martin Hewings “Cambridge Academic English. An Integrated Skills Course for EAP ”
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2. Օտար լեզու 2

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործ.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ուսուցանել գիտական գրագրություն, հոդվածների ճշգրիտ ձևակերպում,
համառոտագրություններ գրել
 Զարգացնել միջազգային համաժողոներին, ինչպես նաև սեմինարներին կատարած
գիտական աշխատանքի արդյունքները բանավոր ներկայացնելու և քննարկելու
հմտություններ
 Գիտական նամակագրության հիմունքների զարգացում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ
9. Ճիշտ ձևակերպել և գրել գիտական հոդվածներ և համառոտագրություններ
10. Քննարկել մասնագիտական նյութը՝ կիրառելով համապատասխան շարահյուսություն
և բառապաշար
11. Բանավոր ներկայացնել կատարած գիտական աշխատանքի նյութր սեմինարներին
12. Գրագրվել գիտական ոլորտում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
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փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Լեզվական նյութի (քերականություն և բառապաշար) յուրացման կոմունիկացիոն մեթոդ
2. Լեզվակիրների ելույթների ակտիվ ունկնդրում
3. Ինտերակտիվ մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցէկացվում բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Արևմտյան գիտական ոճի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
համապատասխան տեսական նյութի հիման վրա
 Ձեռքբերված հմտությունների ակտիվ կիրառում զեկույցների և գիտական
քննարկումների չափաձևով
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
 Stephen Bailey “Academic Writing. A Handbook for International Students”, Routledge 2011
 Online material from www.arxiv.org
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

3. 3 ECTS
կրեդի
տ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները
մասնագիտական հետազոտություններում:
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 սովորեցնել ծրագրավորման մեթոդները` ֆիզիկայի խնդիրների լուծման և ֆիզիկական տվյալների ձեռք բերման համար:
 ինտերնետային տվյալների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տիրապետել TeX և LaTeX համակարգերը:
2. Լուսաբանել MATHEMATICA և MatLab ծրագրային փաթեթները:
3. Ընտրել անհրաժեշտ տվյալներ ինտերնետային գիտական արխիվներից և
գրադարաններից

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կիրառել MATHEMATICA և MatLab ծրագրերը մասնագիտական հետազոտություններում:
5. օգտագործել TeX և LaTeX համակարգերը մասնագիտական հոդվածների
պատրաստման համար:
6. Տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզուն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. հմտորեն տիրապետել համակարգչային ծրագրավորման և ծրագրային ապահովման
հնարավորություններին, օգտագործել դրանք մասնագիտական խնդիրների լուծման
համար:
8. օգտվել ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներից, դասակարգել և ձևակերպել ստացված
ինֆորմացիան:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման
հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին,
պինդ մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառել մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու եւ պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ
բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
2. Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
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լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված
գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության
վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և
բիզնես ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. լաբորատոր աշխատանք, քննարկում,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3. նախագծերի և ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
MATHEMATICA, MatLab. հիմունքներ, գրաֆիկական հնարավորություններ, առկա
ֆունկցիաների օգտագործում, սեփական ծրագրերի մշակում:TeX, LaTeX. հիմունքներ,
տեքստերի հավաքում, բանաձևերի հավաքում, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, հղումներ,
տվյալների որոնում օգտագործելով SQL լեզու:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
S. Wolfram, The MATHEMATICA Book. Wolfram Media, 5 edition, 2003.
2.
D.M. Etter; Engineering Problem Solving with Matlab, Prentice–Hall, 1993.
3.
Duane C. Hanselman & Bruce Li lefield; Mastering MATLAB 5: A Comprehensive Tutorial and
Reference, Prentice Hall, 1998.
4.
К.О.Тельников LATEX: Сибирский хронограф, 1994.
5.
T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl. The Not So Short Introduction to LATEX2. Free
Software Foundation, 1998. Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
6.
С.М.Львовский. Набор и верстка в системе LATEX, 2003.
7.
Internet based material (www.Wikipedia. org, etc)
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS

կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին ներկայացնել Ֆիզիկական հետազոտությունների
պլանավորման ընդհանուր սկզբունքները և էտապները և ծանոթացնել հետազոտման
մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



Ներկայացնել հետազոտման պլանավորման հիմնական սկզբունքները և
Ընտրել և մեկնաբանել հետազոտման մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Կատարել փորձարարական տվյալների և արդյունքների վերլուծություն և ամփոփում:

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

Կիրառել
ֆիզիկայի հենքային և հատուկ գիտելիքները
գիտության այլ
ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
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ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում:
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական
երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. փորձարարական առաջադրանքներ,
3. գիտական սեմինար.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պլանավորման հիմնական հասկացություններ: Խնդիրը, հետազոտման առարկան,
hետազոտման օբյեկտը, վարկած, հետազոտման մեթոդներ:
Գիտա-հետազոտական գործունեության փուլերը.
 որոշել խնդրի դրվածքը, հետազոտման առարկան և օբյեկտը
 ուսումնասիրել համապատասխան գրականություն խնդրի վերաբերյալ
 ձևակերպել նպատակը, խնդիրն ու քննարկվող վարկածը
 հետազոտման մեթոդների ընտրություն
 փաստացի նյութի հավաքագրում
 հետազոտման արդյունքների մշակում և դրանց մեկնաբանում:
Հետազոտությունների
պլանավորման
և
մեթոդների
ընտրության
փորձնական
առաջադրանքներ ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Волохова Е. С. Основные этапы научного исследования // Молодой ученый. 2016. №6.С.755757.
2. http://u4isna5.ru/konspektlekcii/38-putvnauku/146-putvnauku23
3. http://window.edu.ru/resource/565/48565/files/Մtd_mlk62.pdf
4. http://dok.opredelim.com/docs/index-29238.html
5. 080500 Курс лекций Научно-исследовательская работа 2011.pdf

– 413 –

1. 0406/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարքային դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Գիտելիքներ մատուցել ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրների, հիմնական ձեռքբերումների, հետազոտման ժամանակակից մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
 ծանոթացնել շրջակա միջավայրի կառուցվածքի և էվոլյուցիայի ժամանակակից
պատկերացումներին:
 ներկայացնել Հայաստանում ֆիզիկայի զարգացման հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել ֆիզիկայի զարգացման արդի հիմնական ուղղությունները,
ներկայացնել միկրո և մակրո աշխարհի ֆիզիկայի գիտափորձերի արդիական և
հեռանկարային լուծում պահանջող հիմնախնդիրները,
ծանոթացնել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների հետազոտման մեթոդներին և արդի
հիմնախնդիրներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. մեկնաբանել ֆիզիկական երևույթները արդի ֆիզիկայի պատկերացումներով,
4. հասկանալ մեթոդները, որոնցով կատարվում են ժամանակակից հիմնարար և
կիրառական հետազոտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառել ձեռք բերված մասնագիտական գիտելիքները,
4. առաջարկել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման
տեխնոլոգիաներ:
5. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

նոր

մեթոդներ

և

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
– 414 –

օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն, քննարկում,
2.
հանձնարարված գրականության ընթերցում,
3.
մասնակցություն քննարկումների
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արդիական և հեռանկարային հետազոտություններ միջուկային և բարձր էներգիաների
ֆիզիկայի, ռեակտորների ֆիզիկայի բնագավառներում: Գիտափորձեր ցածր էներգիաների
միջուկային ֆիզիկայում: Բարձր էներգիաների արագացուցչային և ոչ արագացուցչային
գիտափորձեր: Մեծ Հադրոնային կոլլայդեր: Հիգսի մասնիկները և ստանդարտ մոդելը:
Կառուցվածքի և ֆունկցիաների կապը կենսաբանական մակրոմոլեկուլներում:
Սպիտակուցների ֆոլդինգը: Բնական վիճակի որոնումը: Կատալիտիկ ՌՆԹ: Ռիբոզիմների
կատալիտիկ ակտիվությունը: ՌՆԹ-ի ֆոլդինգը: ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ: Գենի էքսպրեսիան:
Աստղառաջացման երևույթները Գալակտիկայում, Ժամանակակից պատկերացումներն
աստղերի և գալակտիկաների առաջացման վերաբերյալ,Աստղերի էվոլյուցիան:
Օպտիկական երևույթները ֆոտոնային բյուրեղներում: Մետամատերիալներ: Ոչ գծային
ալիքներ: Քաոսային ոչ գծային դինամիկա և սիներգետիկա: Ֆիզիկական ինֆորմատիկայի
ժամանակակից գերխնդիրները: Բարակ թաղանթային լազերներ: Հեղուկ բյուրեղական
լազերներ: Ժամանակակից միկրոլազերներ:
Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա. մարդու կենսագործունեությունը և թերմոդինամիկայի օրենքները:
Ընդհանուր հարաբերականության տեսության և քվանտային տեսության ֆիզիկական
կոնցեպցիաները: Համադրում և համեմատական վերլուծություն: Կոսմոլոգիական մոդելներ:
Ածխածնային նանոխողովակներ (ԱՆԽ): Դրանց տարատեսակները և կառուցվածքը: Քիրալության վեկտոր, քիրալության անկյուն, տեղափոխության և համաչափության վեկտորներ:
ԱՆԽ ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները: Գրաֆեն: Էլեկտրոնների
տեղափոխությունը գրաֆենում: Էլեկտրոնի դիսպերսային օրենքի գծայնությունը: Գրաֆենի
ֆիզիկական հատկությունները և կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2005.
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14. E. Reiter. The Physics Paradox: Resolution of Wave-Particle Duality, 2003.
15. M. Dzelalija. Environmental Physics, 2004.
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2. Ոչ գծային ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել.
1. ինչպես բնական, այնպես էլ հումանիտար գիտությունների բնագավառներում
լայնորեն տարածված ոչ գծայնությունների նկարագրական մեթոդներին,
2. պատկերացում ձևավորել այնպիսի երևույթների մասին, ինչպիսիք են դետերմինացված քաոսը, բիֆուրկացիաները և այլն,
և, որպես արդյունք, ձևավորել պատշաճ մասնագիտական պատկերացում այդ ասպարեզի
արդի նվաճումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.

3.

Կատարել ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային
վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց
նկարագրության ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները,
հասկանալ դասընթացի սահմաններում ուսումնասիրված երևույթների և նրանց
համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելների այլ ասպարեզներում կիրառման
առանձնահատկությունները,
հանգեցնել տարաբնույթ երևույթների նկարագրությունը
մաթեմատիկական
մոդելների և մեկնաբանել ստացված արդյունքները, դրսևորել ժամանակակից
սիներգետիկայի և քաոսի տեսության զարգացման միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

կիրառել ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման
ժամանակ մոտավոր մեթոդների զինանոցը,
կիրառել ոչգծային երևույթների ուսումնասիրման համակարգչային մեթոդների զինանոցը,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ, մասնակցել քննարկումներին և ինքնուրույն
զբաղվել գիտական աշխատանքով
8.
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսի առաջացման պատճառները, իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին,
մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման
շրջանակներին,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ5. նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ համակարգերում, դրանց
կանխատեսման և նկարագրման համար օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել
ավտոմատ կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել համակարգչային
մեթոդներ,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային
օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները,
ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները,
արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները
և տեխնոլոգիաները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
4. Լաբորատոր աշխատանքներ (այդ թվում նաև համակարգչային) ոչգծային ֆիզիկայի
հանգուցային երևույթների փորձարարական ուսումնասիրման համար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ոչ գծային ֆիզիկայի հիմնական խնդիրները: Դինամիկ համակարգերի ոչ մոնոտոն վարքը:
Անալիտիկ մեթոդներ:
Ոչ գծային համակարգեր:
Դինամիկ համակարգերի որակական ուսումնասիրությունը:
Ժամանակային քաոսը դիսիպատիվ համակարգերում:
Ոչ գծային ալիքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Ս. Ասլանյան, Ռ. Ս. Հակոբյան, Յու. Ս. Չիլինգարյան. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2006
2. Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով. Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան-2016.
3. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
4. М. И Рабинович, Д. И. Трубецков. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984.
5. R. H. Enns. It’s Nonlinear Worlds.Springer.2010.
6. R. H. Enns, G. C. Mc. Guine. Nonlinear Physics with mathematica for scientists and engineers. 2001.
7. H. D. I. Abarbanel, M. I. Rabinovich, M. M. Sushchik. Introduction to nonlinear dynamics for
physicists. Singapore.1993.
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, լաբ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներինտալխորացվածգիտելիքներբյուրեղների
ֆիզիկական
հատկություններիվերաբերյալ,
օգտագործելովքվանտայինմեխանիկայիեւվիճակագրականֆիզիկայիմեթոդները,ծանոթացնել
նյութաբանության, մետաղների, մեկուսիչների, կիսահաղորդիչների և պինդմարմնային էլեկտրոնային սարքերի ֆիզիկայի, նանոէլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկայի և
ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներումկիրառվողհիմնական գաղափարներին և
մոդելներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
լուսաբանել պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները եւ մոտեցումները,
2. նկարագրել պինդ մարմիններում ընթացող պրոցեսների առանձնահատկությունները,
բյուրեղում քվազիմասնիկների վարքի օրինաչափությունները,
3. ներկայացնել պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր բնագավառները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնել պինդ մարմինների մեխանիկական, ջերմային և
էլեկտրական հատկությունների որակական և քանակական գնահատումներ, կատարել
փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները,
5. տեսության հիմնական գաղափարները կիրառել պինդմարմնային համակարգերի որոշ
բնութագրերի մեկնաբանման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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6. համակարգել գիտական տեղեկատվություն, վերլուծել ստացված արդյունքներ եւ
փաստեր,կատարելեզրահանգումներ եւ անել հետեւություններ,
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ
բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական
մեթոդներին, անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ
շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման
մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներին,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր
տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,
կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված
հետազոտական աշխատանքներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասավանդման ձեւեր եւ մեթոդներ՝
1. դասախոսություն,
2.լաբորատոր աշխատանքներ,
3. քննարկում,
ուսումնառության ձեւեր եւ մեթոդներ՝
4. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
5. փորձերի կատարում հատուկ սարքավորումներով,
6. մասնակցություն քննարկումներին
7. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Բյուրեղային կառուցվածքներ: Հակադարձ ցանց: Կապերի տեսակները բյուրեղներում
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(վանդերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային):
 Մետաղների տեսությունն ըստ Զոմերֆելդի:
 Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմունակությունը: Էլեկտրոնային
գազի էլեկտրահաղորդականությունը:
 Գոտիական տեսության հիմունքները: Բլոխի թեորեմը: Կրոնիգ-Պեննիի մոդելը:
Քվազիիմպուլս:
 Էլեկտրոնի շարժումը բյուրեղում արտաքին դաշտում: Արդյունարար զանգված:
Հաղորդիչներ եւ մեկուսիչներ: Մեկուսիչների էլեկտրական հատկությունները:
 Դիէլեկտրական թափանցելություն: Ապաբեւեռացնող դաշտ: Տեղային դաշտ: Լորենցի
դաշտ: Բեւեռացվելիության տեսություն: Դիէլեկտրական ռելաքսացիա: Պիրո-, պիեզոեւ սեգնետաէլեկտրիկներ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Ա.Ա.Կիրակոսյան, Պինդմարմնիֆիզիկայիներածություն, ԵՊՀհրատ, հ. I, h. II, 2015։
2. Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2004.
3. J.D.Patterson, B.C.Bailey, Solid-State Physics: Introduction to the Theory, Springer, 2007.
4. J.Singleton, Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford Univ. Press, 2008.
5. U.Rössler, Solid State Theory. Springer, 2009.
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2. Հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս,-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչի
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսուցանել հեղուկ բյուրեղների ոչ գծային օպտիկան, հեղուկ
բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման և նկարագրման
հիմնական մեթոդները, կիրառություններն ու հեռանկարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

հեղուկ բյուրեղի դիրեկտորի շարժման հավասարումներից,
հեղուկ բյուրեղի դիրեկտորի վերակողմնորոշման գրանցման մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղներում կողմնորոշումային ստիպողական ցրման տեսությունից,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

տարբերակել հեղուկ բյուրեղներում ընթացող ոչ գծային օպտիկական երևույթները,
հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման
ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
կատարել հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ ոչ գծային օպտիկական
երևույթների վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
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լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսի առաջացման պատճառները, իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին,
մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և օգտագործման
շրջանակներին,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ
և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական
մեթոդներ,
Բ5. նկարագրել պարզագույն քաոսային երևույթները դինամիկ համակարգերում, դրանց
կանխատեսման և նկարագրման համար օգտվել համակարգչային մեթոդներից, ստեղծել
ավտոմատ կառավարման մոդելներ, չափումների համար մշակել և ստեղծել համակարգչային
մեթոդներ,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր
տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,
կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված
հետազոտական աշխատանքներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնությունը:
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնության փորձարարական
ուսումնասիրման մեթոդները: Պարզագույն տեսական գնահատումներ:
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնության նկարագրման
հիմնական հավասարումները:
 Ուժեղ օպտիկական ոչ գծայնության ուսումնասիրությունը հեղուկ բյուրեղական բջիջներում:
 Ֆրեդերիկսի լուսամակածված անցում:
 Ստիպողական ցրում և ցանցային կողմնորոշումային ոչգծայնություն:
 Լույսի ազդեցությունը հեղուկ բյուրեղի մակերևույթային շերտի վրա:
 Հեղուկ բյորեղների ջերմային օպտիկական ոչ գծայնությունը:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Де Жен П. Физика жидких кристаллов, Москва, Мир, 1977.
2.
Аракелян С. М., Чилингарян Ю. С. Нелинейная оптика жидких кристаллов, Москва,
Наука, 1984.
3.
Khoo I. Ch. Liquid crystals, Wiley-Interscience, 2007.
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4.
5.

Հակոբյան Ռ. Ս., Չիլինգարյան Յու. Ս. Մակածված փուլային անցումներ և
հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում, Երևան,
Մանկավարժ, 2000:

1. 0404/Մ03

2. Գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչի
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել գերկարճ լազերային իմպուլսների օպտիկան և
ծանոթացնել գերարագ ոչ ստացիոնար պրոցեսների հետ: Սովորեցնել աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

3.

գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքից,
գերարագ օպտիկական և լուսաալիքային կապի խնդիրների համար պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներից,
ԳԿԻ չափման մեթոդներից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

6.

աշխատել գերկարճ իմպուլսներով լազերներով,
կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում,
օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով,
օգտվելու ԳԿԻչափմանմեթոդներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

կտիրապետի օպտիկական ԱՄ–ՓՄ/ՓՄ-ԱՄ փոխարկումներին, սոլիտոնային երևույթներին:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
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տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
2 ընթացիկ ստուգում յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին
ստուգումը գրավոր է, երկրորդը` բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 3,3 և 4
միավորներով: Գնահատման քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նանովայրկյանային և պիկովայրկյանային իմպուլսների գեներացիայի մեթոդները:
 ԳԿԻ չափման մեթոդները:
 Լուսային իմպուլսների տարածումը գծային դիսպերսող միջավայրերում:
 Լուսային իմպուլսների ինքնազդեցությունը ոչ գծային դիսպերսող միջավայրերում:
 ԳԿԻ պարամետրական փոխազդեցություններ:
 Ֆեմտովայրկյանային
լազերային
իմպուլսների
ձևավորումը
և
չափման
ժամանակակից մեթոդները:
 Միջավայրը գերհզոր էլեկտրամագնիսական դաշտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ñ. À. Àõìàíîâ, Â. À. Âûñëîóõ, À. Ñ. ×èðêèí. Îïòèêà ôåìòîñåêóíäíûõ ëàçåðíûõ èìïóëüñîâ,
Ìосква, Íàóêà, 1988.
2.
É. Õåðìàí, Á. Âèëüãåëüìè. Ëàçåðû ñâåðõêîðîòêèõ ñâåòîâûõ èìïóëüñîâ,Ìосква, Ìèð, 1986.
3.
Ñ. Øàïèðî. Ñâåðõêîðîòêèå ñâåòîâûå èìïóëüñû, Ìосква, Ìèð, 1986.
4.
Thomas Brabec and Ferenc Krausz. Intense few-cycle laser fields: Frontiers of nonlinear optics
(Reviews of Modern Physics, Vol. 72, N 2, April 2000, p. 545-591).
5.
Gunter Steinmeyer. A review of ultrafast optics and optoelectronics. Journal of Optics A: Pure
and Applied Optics, 5 (2003)R1-R15.

1. 0404/Մ04

2. Հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների օպտիկա

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել.
 հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների օպտիկային,
 դիսփլեյների ժամանակակից տեխնոլոգիաներին,
 ուղիղ տեսանելիության անցումային անդրադարձային դիսփլեյներին,
 ճկուն հենքերի վրա դիսփլեյներին,
 եռաչափ պատկերման դիսփլեյներին,
 դիսփլեյների կիրառություններին և դրանց նախագծման սկզբունքներին:
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները]Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի`

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

4.

կատարել ժամանակակից դիսփլեյների նախագծման մեթոդների խորքային վերլուծություններ,
հստակ կողմնորոշվել ժամանակակից հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում
ճիշտ կողմնորոշվել գոյություն ունեցող տարատեսակ տեսապատկերների
արտապատկերման մեթոդներում՝ պայմանավորված խնդրի առանձնահատկություններով,
դրսևորել դիսփլեյների զարգացման ժամանակակից միտումների և կիրառությունների
իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.

կիրառել հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների ստեղծման և ուսումնասիրման
փորձարարական մեթոդների հնարավորությունները,
նախագծել տրված պարամետրերով հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
8.
9.
10.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով,
կատարել հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյների հետ կապված լաբորատոր աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ
բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական
մեթոդներին, անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ
շարժումներին ու ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման
մեթոդներին, հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ
և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական
մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային
օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները,
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ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները,
արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները
և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր տեղեկություններ դիսփլեյների և դրանց տեխնոլոգիաների զարգացման
վերաբերյալ,
 Հարթ հեղուկ բյուրեղային դիսփլեյներ,
 Եռաչափ օբեկտների արտապատկերման դիսփլեյներ,
 Ստերեոսկոպիկ դիսփլեյներ
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Томилин М.Г., Невская Г.Е. Дисплеи на жидких кристаллах – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010.
– 108 с.
2.
O’Mara W.C. Liquid crystal flat panal displays: manufacturing science and technology. N.-Y.:
VNR. 1993. 223 p.
3.
Chigrinov V.G. Liquid crystals devices. Physics and application. Artech House optoelectronics
library. Boston, London. 1999. 357 p.
4.
Томилин М. Г., Невская Г.Е. Фотоника жидких кристаллов.-СПб.: Изд-во Политехн. Унта. 2011, 741 с.
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2. Ֆոտոնային բյուրեղների և մետանյութերի օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել ֆոտոնային բյուրեղների օպտիկայի հիմունքները և
ծանոթացնել պարբերական միջավայրերի ֆոտոնիկայի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

ֆոտոնիկ բյուրեղների կառուցվածքային առանձնահատկություններից,
ֆոտոնիկ բյուրեղների տեսական և փորձարարական հետազոտման մեթոդներից,
1D, 2D, 3D ֆոտոնիկ բյուրեղների օպտիկայից,
ինքնակազմակերպվող խիրալ հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնիկ կառուցվածքներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

տարբերակել ֆոտոնիկ բյուրեղական տարատեսակ կառուցվածքները,
ֆոտոնիկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան
տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
մշակել և ստեղծել խիրալ հեղուկ բյուրեղական անհրաժեշտ ֆոտոնիկ կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել ֆոտոնիկ բյուրեղների սինթեզման և ուսումնասիրման
մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
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տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Բնական ֆոտոնային բյուրեղներ, օպալ, աֆրիկյան թիթեռնիկներ:
 Թույլատրված և արգելված գոտիներ (PBG):
 Ֆոտոնային բյուրեղների դասակարգումը: Ռեզոնանսային և ոչ ռեզոնանսային
ֆոտոնային բյուրեղներ:
 Ֆոտոնային բյուրեղների տեսական հետազոտման մեթոդները:
 Ֆոտոնային արգելված գոտիների տեսությունը:
 Ֆոտոնային բյուրեղների պատրաստման տեխնոլոգիաները: Ֆոտոնային բյուրեղների
ինքնակազմավորման մեթոդներ: Կերագծման травление մեթոդը: Հոլոգրաֆիկ
մեթոդը:
 Ֆոտոնային բյուրեղների ձևավորման այլ մեթոդներ: Խիրալ հեղուկ բյուրեղական
ֆոտոնային բյուրեղներ:
 Ֆոտոնային բյուրեղների կիրառությունները:
 ժամանակակից օպտոէլեկտրոնիկայի հեռանկարները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
H. Benisty, V. Berger, J.-M. Gerard, D. Maystre, A. Tchelnokov., Photonic Crystals, Springer
2005.
2.
Е. Л. Ивченко, А. Н. Поддубный. Резонансные трёхмерные фотонные кристаллы, "Физика
твёрдого тела, том 48, вып. 3, стр. 540—547, 2006.
3.
В. А. Кособукин. Фотонные кристаллы, Окно в Микромир, No. 4, 2002.
4.
Алавердян Р. Б., Геворгян А. А., Чилингарян А. Д., Чилингарян Ю. С. Особенности
излучения киральных фотонных кристаллов при отсутствии локального преломления и
наклоннм падении света на слой. Оптический журнал, т. 75, №8, с.3-1, 2008.

1. 0404/Մ06

2. Ոչ գծային օպտիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. II գարնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. 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 և կիրառական ասպեկտների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
5.
6.

կատարել ժամանակակից ոչգծային օպտիկական երևույթների
խորքային
վերլուծություններ,
հստակ կողմնորոշվել ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտների
բնագավառում
դրսևորել
մասնագիտության
զարգացման
ժամանակակից
միտումների
և
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.
8.

9.

կիրառել մոտավոր մեթոդների զինանոցը՝ ոչգծային օպտիկական երևույթների
տարաբնույթ տեսական խնդիրների լուծման ժամանակ,
կիրառել ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական մեթոդների զինանոցը,
հանգեցնել լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
11.
12.
13.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
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տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր
տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,
կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված
հետազոտական աշխատանքներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
4. Ոչգծային օպտիկական որոշ երևույթների փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր դրույթներ: Ոչ գծային օպտիկական բևեռացում:
 Էլեկտրադինամիկայի հավասարումները ոչգծային միջավայրում:
 Ըստ դաշտի քառակուսային երևույթներ:
 Ըստ դաշտի խորանարդային երևույթներ:
 Օպտիկական անկայունությունները Կերրի ոչ գծայնությամբ միջավայրում:
 Լույսի դինամիկ ինքնադիֆրակցիայի երևույթը:
 Մակերևութային ոչ գծային օպտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. K. Rottwitt,P. Tidemand-Lichtenberg. Nonlinear optics. Principles and application. 2015 by
Taylor & Francis Group, LLC. CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa
business.
2. N. Kamanina. Nonlinear Optics. Published by InTech Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2012.
3. R. W. Boyd. Nonlinear optics, Academic press, New York, 2003.
4. В. Г. Дмитриев. Нелинейная оптика и обрашение волнового фронта, Москва, Физматлит,
2003.
5. D. L. Mills. Nonlinear optics, Bacic concepts, Springer-Verlag, 1991.
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6. И. Р. Шен. Принципы нелинейной оптики, Москва, Мир, 1989.
М. Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. Сухоруков.Теория волн, Москва, Наука, 1979.

1. 0404/Մ07

2. Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել հեղուկ բյուրեղային միջավայրերի
ֆիզիկային՝
 դրանց առաձգական առանձնահատկություններին,
 օպտիկական անիզոտրոպությանը,
 հեղուկ բյուրեղային վիճակը նկարագրող հիմնական տեսություններին,
 հեղուկ բյուրեղներում ընթացող էլեկտրաօպտիկական և մագնիսաօպտիկական
երևույթներին, դրանց կիրառական մեծ նշանակությանն ու հեռանկարներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկայից,
անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ բյուրեղների նկարագրման մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներից,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող երևույթների առանձնահատկություններից,
հեղուկ բյուրեղների կիրառությունների և հեռանկարների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.
7.
8.

տարբերակել հեղուկ բյուրեղական տարատեսակ կառուցվածքները,
հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան
տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9.
10.
11.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ինքնուրույն զբաղվելու հեղուկ բյուրեղներին բնագավառում գիտական աշխատանքով,
հասկանալ և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ
բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու
ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
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օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական
երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար
կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն
պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
4. Որոշ երևույթների փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Անիզոտրոպ հեղուկները և նրանց հիմնական առանձնահատկությունները:
 Հեղուկ բյուրեղներ, դրանց հիմնական տեսակները:
 Առաձգականության տեսությունը: Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների դինամիկայի
հիմնական հավասարումները:
 Արտաքին ստատիկ դաշտերով մակածված դեֆորմացիաներ նեմատիկ հեղուկ
բյուրեղներում:
 Լուսամակածված կողմնորոշումային փուլային անցումներ հեղուկ բյուրեղներում:
 Խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղներ: Խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղների օպտիկական հատկությունները:
 Սմեկտիկ հեղուկ բյուրեղները, նրանց հիմնական օպտիկական հատկությունները:
 Թերմոմեխանիկական երևույթներ հեղուկ բյուրեղներում:
14. Հիմնական գրականությանցանկ.
1. Де Жен П. Физика жидких кристаллов, Москва, Мир, 1977.
2. Блинов Л. М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов, Москва, Наука, 1978.
3. Аракелян С. М., Чилингарян Ю. С. Нелинейная оптика жидких кристаллов, Москва,
Наука,1984.
4. Հակոբյան Ռ. Ս., ՉիլինգարյանՅու. Յու. Ս. Մակածված փուլային անցումներ և
հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում: Երևան, Մանկավարժ, 2000.
5. Khoo I. Ch. Liquid crystals, Wiley-Interscience, 2007.
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1. 0404/Մ08

2. Կիրառական լազերային ֆիզիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել լազերային ճառագայթման կիրառությունների
առանձնահատկությունները և ժամանակակից լազերային տեխնոլոգիաները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

լազերների ժամանակակից տեխնոլոգիաներում կիրառությունից,
գիտահետազոտական աշխատանքներում լազերների կիրառությունից,
լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների ֆիզիկայից,
լազերների կիրառության հեռանկարներից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

հետազոտական աշխատանքների համար ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ,
նախագծել լազերային սարքավորումներ,
մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
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լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. քննարկումներ,
3. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
4. նախագծերի եւ ինքնուրույն աշխատանքների կատարում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Լազերային
ճառագայթման
հիմնական
հատկությունները
և
նորագույն
տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառության հիմնական սկզբունքները:
 Լազերների կիրառության առաջընթացը փորձարարական ֆիզիկայում:
 Ժամանակակից լազերային տեխնոլոգիաներ:
 Լազերով խթանված երևույթները գազերում, հեղուկներում և պինդ մարմիններում:
 Լազերային ճառագայթումով նյութերի մշակման ֆիզիկական հիմունքները:
 Լազերային արդի տեխնոլոգիական սարքավորումներ:
 Տեղեկույթի լազերային գրառման մեթոդները:
 Լազերների կիրառությունը 1D, 2D, 3D ֆոտոնային կառուցվածքների ձևավորման և
հետազոտման ժամանակ:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
И. М. Нагибина. Прикладная физическая оптика, Москва, ВШ, 2002.
2.
Верховский Е.И. Лазерная технология в производстве интегральных микросхем, Москва,
Высшая школа, 1990.
3.
О. Звелто. Принципы лазеров, Москва, Мир, 1990.
4.
В. Запорожченко и др. Лазерные источники ультракоротких импульсов с активной
синхронизацией мод, Фотоника, №5, 2007.
5.
H.M. Gibbs. Optical Bistability, Controlling Light with Light, Orlando, Academic, 1985.
6.
J.F. Reintjes, Nonlinear Optical Parametric Processes in Liquids and Gases, Orlando,
Academic, 1984; Дж. Райнтжес, Нелинейные оптические параметрические процессы в
жидкостях и газах, Москва, Наука, 1989.
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2. Պարբերական միջավայրերի օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել էլեկտրամագնիսասան ալիքների տարածմանը
պարբերական միջավայրերում և դրանց հետ լույսի փոխազդեցությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

կտիրապետի լույսի տարածման խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում,
պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում,
Բրեգյան անդրադարձումից ու դիֆրակտից:
– 432 –

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակցիաները իզոտրոպ ու
անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

հասկանալ և կիրառելՇոլցի զտիչը ու Էլեկտրամագնիսական մակերևութային
ալիքները օպտիկայի տարաբնույթ խնդիրների լուծման և հետազոտման համար:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ
և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական
մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային
օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները, ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները, արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. ցուցադրական փորձեր,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ինտերֆերենցիա: Երկու դիպոլային ճառագայթիչ: n դիպոլային ճառագայթիչ:
Ինտենսիվության վերաբաշխում:
 Պարբերական միջավայրեր: Միաչափ պարբերական միջավայրեր: Պարբերական
շերտավոր միջավայրեր:
 Բլոխի ալիքներ և գոտիական կառուցվածք: Բրեգյան անդրադարձում:
 Կապված մոդերի տեսությունը: Կապված մոդերի հավասարումները: Նույն
ուղղությամբ տարածվող մոդերի միջև կապը: Հակառակ ուղղությամբ տարածվող
մոդերի միջև կապը:
 Շոլցի ֆիլտրեր: Բևեռացումային ինտերֆերեցիոն ֆիլտրեր: Շոլցի խաչված ֆիլտրեր:
Շոլցի հովհարային ֆիլտրեր: Կապված մոդերի տեսությունը Շոլցի ֆիլտրերի համար:
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Կապված մոդերի տեսությունը Բրեգյան անդրադարձման համար: Փուլային
արագություն, խմբային արագություն և էներգիայի տեղափոխման արագություն:
 Էլեկտրամագնիսական մակերևութային ալիքներ:
 Դիֆրակցիայի օրինակներ: Բրեգի դիֆրակցիաան իզոտրոպ միջավայրում: ՌամանՆատի դիֆրակցիա: Միաչափ պարբերական միջավայրերի ոչգծային օպտիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
С. Ахманов, С. Никитин. Физическая оптика, Москва, 1998.
2.
Р. Фейнман, и др. том 3, Излучение , волны, кванты, Москва, 1965.
3.
А. Ярив, П. Юх. Оптические волны в кристаллах, Москва, 1987.
4.
Нелинейная спектроскопия, под ред. Н. Бломбергена, Москва, 1979.

1. 0404/Մ10

2. Կիրառական օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, սեմ,-1
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից մատրիցական
մեթոդներին՝
1. լազերային ռեզոնատորների և բարդ օպտիկական համակարգերի հաշվարկման նպատակով,
2. բևեռացված լույսի վիճակի և, միջավայրի հետ փոխազդեցության արդյունքում, այդ
վիճակի տարածական և ժամանակային էվոլյուցիայի նկարագրման նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.
կիրառել մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և լազերային
ռեզոնատորների հաշվարկման համար;
2.
կիրառել մատրիցական մեթոդները բևեռացված լույսի վիճակը նկարագրելու համար,
3.
կիրառել մատրիցական մեթոդները միջավայրի հետ լույսի փոխազդեցության
արդյունքում բևեռացման վիճակի փոփոխությունը նկարագրելու համար,
4.
կիրառել մատրիցական մեթոդները լույսի բևեռացումը ղեկավարող սարքերը
հաշվարկելու համար

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.
6.
7.

կատարել հաշվարկներ ժամանակակից մատրիցական մեթոդների օգնությամբ՝ համակարգչային ծրագրերի լայն ներգրավմամբ և վերլուծել ստացված արդյունքները,
հստակ կողմնորոշվել մատրիցական մեթոդների՝ լազերային ճառագայթումը ղեկավարող փոքր էներգատար սարքերի հաշվարկման բնագավառում
դրսևորել մասնագիտության ժամանակակից զարգացման միտումների և կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

9.

ակտիվորեն կիրառել մատրիցական մեթոդները օպտոէլեկտրոնային սարքերի
հաշվարկման ասպարեզում,
լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
խնդիրները հանգեցնել պարզ մոդելների (օրինակ Պուանկարեի սֆերայի) և վերլուծել
ստացված արդյունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10.
11.
12.
13.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային լազերային
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ
և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական
մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. խնդիրների լուծում, այդ թվում նաև համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ծանոթացում մատրիցական մեթոդների հետ:
 Օպտիկական սարքերը նկարագրող հիմնական մատրիցները:
 Օպտիկական սարքերի գլխավոր պարամետրերի որոշումը մատրիցական եղանակով:
 Օպտիկական ռեզոնատորների նկարագրությունը մատրիցներով:
 Բևեռացված լույսի տարածման նկարագրությունը միջավայրում մատրիցական եղանակով:
 Տարբեր կիրառություններ:
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14.
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Джеррард, Дж, М, Берч. Введение в матричную оптику. М. Мир. 1978.
2. E. Collett, B. Schaefer. Polarized light for scientists and engineers, Polawave Group, Incorporated,
2012.
3. P. Yeh, C. Gu. Optics of liquid crystal displays, A John Wiley and Sons, Inc., 1999.
4. А. Ярив, П. Юх. Оптические волны в кристаллах.М. Мир. 1987.
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2. Ոչգծային սպեկտրոսկոպիա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից ոչգծային լազերային
սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, բացահայտել այդ մեթոդների առավելությունները,
կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

4.

կատարել ժամանակակից ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների հնարավորությունների խորքային վերլուծություններ,
հստակ կողմնորոշվել ոչգծային սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական
ասպեկտների բնագավառում
ճիշտ կողմնորոշվել գոյություն ունեցող տարատեսակ սպեկտրոսկոպիական
մեթոդներում՝ պայմանավորված ուսումնասիրվող խնդրի առանձնահատկություններով,
դրսևորել մասնագիտության ժամանակակից
զարգացման միտումների և
կիրառությունների իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

6.

կիրառել ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական մեթոդների սպեկտրոսկոպիական հնարավորությունները,
լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ առաջացող
խնդիրները հանգեցնել պարզ սպեկտրոսկոպիական մոդելների և վերլուծել ստացված
արդյունքները սպեկտրոսկոպիական տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
8.
9.
10.

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
դասավանդել մասնագիտացման որոշ դասընթացներ և կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
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մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ1. ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր
տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,
կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված
հետազոտական աշխատանքներում,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. դժվար յուրացվող հարցերի լրացուցիչ, արտալսարանային պարզաբանումներ,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
11.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ընդհանուր դրույթներ: :
 Ոչգծային օպտիկայի որոշ ֆունդամենտալ սպեկտրոսկոպիական ասպեկտները:
 Կոհերենտ օպտիկական սպեկտրոսկոպիա:
 Երկֆոտոն սպեկտրոսկոպիա:
 Կոհերենտ քառաֆոտոն սպեկտրոսկոպիայի մեթոդները:
 Բևեռացումային սպեկտրոսկոպիա:
 Բարձր կարգի օպտիկական ոչգծայնություններ:
 Մակերևութային
ոչգծային
ալիքներ
և
մակերևութային
ոչգծային
սպեկտրոսկոպիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. Демтредер. Лазерная спектроскопия. М. Наука.1985.
2. В. С. Летохов, В. П. Чеботаев. Принципы нелинейной лазерной спектроскопии. М. Наука.
1975.
3. С. А. Ахманов, Н. И. Коротеев.Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния
света. М. Наука. 1981.
4. R. W. Boyd. Nonlinear optics, Academic press, New York, 2003.N.
5. С. Келих. Молекулярная нелинейная оптика. М. Наука. 1981.
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2. Քվանտային օպտիկա

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ է ուսուցանել լույսի քվանտըային տեսության հիմունքները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

քվանտացված լուսային դաշտի մաքուր և խառնված վիճակների մասին,
ֆոտոնի սպինի, իմպուլսի մոմենտի, զույգության և բևեռացման մասին,
Լեմբի շեղման և ճառագայթման գծի լայնության մասին,
ռելյատիվիստիկ ինվարիանտ խոտորումների տեսությունից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.

ուսումնասիրել ֆոտոնի սպինի և իմպուլսի մոմենտի հետ առնչվող երևույթներ,
ուսումնասիրել ատոմներում օպտիկական անցումների հետ առնչվող խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

հասկանալ և կիրառել լույսի քվանտային տեսությունը օպտիկայի տարաբնույթ
խնդիրների լուծման և հետազոտման համար:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. տարբերակելու ֆիզիկայում քաոսային երևույթների առաջացման պատճառները, իրականացնելու քաոսային երևույթների վիճակագրական նկարագրությունը և ընթացքի առանձնահատկությունները, կտիրապետի այդ երևույթների կանխատեսման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, մոդելավորման տարբեր համակարգերի առանձնահատկություններին և
օգտագործման շրջանակներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ.6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. դժվար յուրացվող հարցերի լրացուցիչ, արտալսարանային պարզաբանումներ,
3. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ալիքային ֆունկցիաները որպես Հիլբերտյան տարածության վեկտորներ:
 Դիրակի նշանակումները: Ալիքային ֆունկցիաների ձևափոխությունը:
 Ներկայացման բազիսի փոփոխությունը: Ունիտար ձևափոխություններ: Չափվող
մեծությունների միջին արժեքները:
 Խառնված վիճակներ և խտության օպերատորը (մատրիցը): Շրյոդինգերի և
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Հեյզենբերգի ներկայացումները: Փոխազդեցության ներկայացումը և խոտորումների
տեսությունը:
 Ազատ էլեկտրամանիսական դաշտի քվանտացումը: Էլեկտրամանիսական դաշտի
քվանտացումը ընդհանուր դեպքում: Քվանտացված լուսային դաշտի մաքուր
վիճակներ:
 Խտության օպերատորը (մատրիցը) վիճակագրորեն խառնված վիճակների համար:
 Հավասարակշիռ ջերմային ճառագայթումը:
 Ֆոտոնի սպինային ալիքային ֆունկցիան և էլիպտիկ բևեռացումը: Մասնակի
բևեռացված ֆոտոնը և Ստոքսի պարամետրերը: Ֆոտոնի զույությունը:
 Համիլտոնյանի մուլտիմոդային վերլուծությունը: Ատոմի համիլտոնյանի երկրորդային
քվանտացումը:
 Ֆոտոնների կլանման և առաքման արագությունները:
 Լեմբի շեղումը և ճառագայթային գծի լայնությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
R. Loudon. TheQuantumTheoryofLight, Oxford University Press, 2000.
2.
Â.Á. Áåðåñòåöêèé, Å.Ì. Лèôøèö, Ë.Ï. Ïèòàåâñêèé. Êâàíòîâàÿ ýëåêòðîäèíàìèêà (IV òîì
“Òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè” Ë.Ä. Ëàíäàó è Å.Ì. Ëèôøèöà), 2001.
3.
Ë.Ä. Ëàíäàó è Å.Ì. Ëèôøèö. Êâàíòîâàÿ ìåõàíèêà. Íåðåëÿòèâèñòñêàÿ òåîðèÿ. Ìосква,
Нàóêà,1989.
4.
P. Meystre. Elements of Quantum Optics, Springer, Berlin-Heidelberg, 1990.
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2. Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ ալիքատարներում

3. 3 ECTS
կրեդի
տ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել.
 մանրաթելային
ալիքատարներում
ոչգծային
օպտիկական
երևույթների
առանձնահատկություններին,
 փուլային ինքնամոդուլյացիայի էֆեկտներին,
 փուլային կրոս մոդուլյացիային,
 սոլիտոնների ձևավորմանն ու տարածմանը,
 լուսատարներում գերկարճ և սահմանային կարճ լուսային իմպուլսներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կատարելու մանրաթելային լուսատարներում ոչգծային պրոցեսների էֆեկտիվության
գնահատումներ,
2. կատարելու գնահատումներ սոլիտոնների ձևավորման ու տարածման վերաբերյալ,
3. դրսևորել մասնագիտության ժամանակակից զարգացման միտումների և
կիրառությունների իմացություն,

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառել լուսատարներում ոչգծային օպտիկական երևույթների փորձարարական
մեթոդների հնարավորությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
2.
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
3.
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար 7,7, և 6 արժեքով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Ոչգծային օպտիկական երևույթների էֆեկտիվությունը մանրաթելային
լուսատարներում,
 Փուլային ինքնամոդուլավորումը,
 Սոլիտոններ,
 Փուլային կրոս-մոդոլավորումը,
 Գեր կարճ և սահմանային կարճ իմպուլսների ստացումն ու տարածումը
մանրաթելային լուսատարներում:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1.
Г. Агравал “Нелинейная волоконная оптика”, М., ”Мир”, 1996.
2.
И.Р. Шен “Принципы нелинейной оптики”, М., “Наука”, 1989.
3.
С.А. Ахманов, В.А. Выслоух, А.С. Чиркин “Оптика фемтосекундных лазерных
импульсов”, М, “Наука”, 1988.
4.
Воронин В. Г., Наний О. Е. Основы нелинейной волоконной оптики : учебное пособие.
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5.
6.

— М. : Университетская книга, 2011. — 128 с.
В.Г. Воронин, О.Е. Наний “Основы нелинейной волоконной оптики”, М., НИИЯФ МГУ,
2004.
G. Agraval “Nonlinear Fiber Optics”, Fourth Edition, London, Elsevier, 2007.
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2. Հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկա

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. I աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսուցանել հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկայի հիմունքները,
հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումների ուսումնասիրման և նկարագրման
հիմնական մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումների
ուսումնասիրման մեթոդներից,
հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման տեսական մեթոդներից,
հիդրոդինամիկ շարժումների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներից,
հեղուկ
բյուրեղներում
դիտվող
հիդրոդինամիկ
երևույթների
առանձնահատկություններից:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.

նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել
հաշվարկներ և տեսական գնահատումներ,
հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ հոսքերի ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել
համապատասխան տեսական և փորձարարական մեթոդներ,
մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներ ուսումնասիրելու
համար անհրաժեշտ կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8.

հասկանալ և առաջարկել հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումների ուսումնասիրման մեթոդներ և նոր տեխնոլոգիաներ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. իրականացնելու հետազոտություններ նվիրված անիզոտրոպ հեղուկների և հեղուկ
բյուրեղների ֆիզիկային, հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, անիզոտրոպ հեղուկներում և հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկ շարժումներին ու
ուսումնասիրման մեթոդներին, հիդրոդինամիկ շարժումների նկարագրման մեթոդներին,
հեղուկ բյուրեղներում դիտվող ոչ գծային օպտիկական երևույթներին,
Ա6. կտիրապետի ֆոտոնային կառուցվածքների օպտիկայի հիմունքներին, լույսի տարածման
խնդիրներին միաչափ պարբերական միջավայրերում, պարբերական շերտավոր միջավայրերում ու հիրոտրոպ միջավայրերում, բրեգյան անդրադարձման ու դիֆրակտի նկարագրման
մեթոդներին, կիրառելու մատրիցական մեթոդները բարդ օպտիկական համակարգերի և
լազերային ռեզոնատորների հաշվարկման և ֆոտոնային բյուրեղների առանձնահատկությունների նկարագրման համար, ծրագրելու և պլանավորելու գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ,
Բ2. հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և
փորձարարական մեթոդներ, մշակել և ստեղծել հեղուկ բյուրեղի անհրաժեշտ կառուցվածքներ, նկարագրել հիդրոդինամիկ շարժումները հեղուկ բյուրեղներում, կատարել հաշվարկներ
և տեսական գնահատումներ, հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային օպտիկական երևույթների
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ուսումնասիրման ժամանակ ընտրել համապատասխան տեսական և փորձարարական
մեթոդներ,
Բ6. կիրառել ֆոտոնիկայի եղանակները գիտափորձերում, նանոկառուցվածքներն
օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում և համակարգչային տեխնոլոգիաներում, մշակել նանոօպտիկական նոր միջոցներ, ուսումնասիրել լույսի Բրեգյան ու Ռաման-Նաթի դիֆրակտները
իզոտրոպ ու անիզոտրոպ դիֆրակտային ցանցերում,
Գ2. վերլուծել և առաջարկել հեղուկ բյուրեղների ուսումնասիրման նոր մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ, հասկանալ, առաջարկել և կիրառել հեղուկ բյուրեղներում ոչ գծային
օպտիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր տեխնոլոգիաները,
ստեղծագործաբար կիրառել սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները,
արդյունավետորեն պլանավորել միջավայրերի ուսումնասիրման նոր, լազերային մեթոդները
և տեխնոլոգիաները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
4. Հեղուկ բյուրեղներում հիդրոդինամիկական որոշ երևույթների փորձարարական
ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Նեմատիկ հեղուկ բյուրեղների հիդրոդինամիկական հատկությունները,
 Պահպանման օրենքները հեղուկ բյուրեղներում,
 Կոնվեկտիվ շարժումների առանձնահատկությունները հեղուկ բյուրեղներում,
 Հեղուկ բյուրեղներում կոնվեկտիվ շարժումների նկարագրման մեթոդոլոգիան,
 Հեղուկ բյուրեղներում կոնվեկտիվ շարժումների ուսումնասիրման փորձարարական
մեթոդները,
 Թերմոմեխանիկական երևույթները հեղուկ բյուրեղներում,
 Թերմոմեխանիկական երևույթների նկարագրման մեթոդները,
 Թերմոմեխանիկական երևույթների փորձարարական ուսումնասիրումը հեղուկ
բյուրեղներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հակոբյան Ռ. Ս., Չիլինգարյան Յու. Ս. Մակածված փուլային անցումներ և հիդրոդինամիկական անկայունություններ հեղուկ բյուրեղներում, Երևան, Մանկավարժ, 2000:
2.
Де Жен П. Физика жидких кристаллов, М, Мир, 1977.
3.
Блинов Л. М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов, Москва, Наука, 1978.
4.
Khoo I. Ch. Liquid crystals. Wiley-Interscience, 2007.
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1. 0404/Մ1
5

2. Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել օպտիկական ալիքատարերի
հիմնական տեսակներին, նրանցում լույսի տարածման առանձնահատկություններին և
ալիքատարների կիրառություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

գիտելիքներ տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ օպտիկական ալիքատարերում
ճառագայթման տարածման առանձնահակությունների մասին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումների
և ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններիիմացություն:

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել ալիքատարային օպտիկայում
ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
5.
ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. կատարելու ժամանակակից ոչգծային ֆիզիկայի երևույթների խորքային վերլուծություններ, կիրառել ֆիզիկայում և այլ հարակից բնագավառներում նրանց նկարագրության
ժամանակ օգտագործվող մաթեմատիկական մոդելները, կտիրապետի լազերային ֆիզիկայի
առաջնահերթություններին և ժամանակակից տեխնոլոգիաներում նրանց կիրառման հնարավորություններին, ոչգծային օպտիկական երևույթների կիրառական ասպեկտներին, պինդ
մարմնում քվազիմասնիկների առաջացման պայմաններին, նրանց հետ ֆոտոնների
փոխազդեցությունների հատկություններին, կտիրապետի ժամանակակից ոչգծային
լազերային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներին, ունակ կլինի բացահայտելու այդ մեթոդների
առավելությունները, կիրառման հնարավորությունները և բնագավառները,
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ1, ընդգրկուն և համակողմանի մոտեցում ցուցաբերել ֆիզիկական երևույթները նկարագրելիս, մշակել նոր մոտեցումներ տարբեր տիպի երևույթների կիրառությունների համար,
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օգտագործել քվազիմասնիկների հատկությունները օպտիկայում, օպտոէլեկտրոնիկայում,
մշակել լույսի միջավայրի հետ փոխազդեցության երևույթի վրա հիմնված օպտիկական նոր
սարքեր, մասնավորապես, նոր տիպի տվիչներ, ընդունչներ և այլն,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման մեթոդները և նոր
տեխնոլոգիաները, լազերային ճառագայթման և միջավայրի փոխազդեցության ժամանակ
առաջացող տարբեր երևույթները հանգեցնել պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,
կիրառել մոդելավորման մեթոդները նյութի հետ լույսի փոխազդեցությանը նվիրված
հետազոտական աշխատանքներում,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3.
Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար
պարապմունքների ժամանակ,
4. Որոշ փորձարարական ցուցադրումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Օպտիկական ալիքատարների ճառագայթային վերլուծումը:
 ՈՒղղորդվող ճառագայթներ մանրաթելային լուսատարներում:
 Օպտիկական ալիքատարների ալիքային վերլուծումը:
 ՈՒղղորդվող մոդաներ: Կլանման և ուժեղացման էֆեկտներ:
 Իմպուլսների լայնեցում:
 Ալիքատարների հաշվարկման թվային մեթոդներ:
 Ֆոտոնային բյուրեղային մանրաթելեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
G. Agrawal. Fiber Optics Communication Systems, New-York, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
2.
G. Agrawal. Nonlinear Fiber Optics, New-York, Academic Press, 2001.
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3.
4.

Янг М. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы, Москва,
Мир, 2005.
P. St. J. Russell. Photonic crystal fibers, J. Lightwave. Technol., 24 (12), 4729-4749, 2006.
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2. Օպտիկական սոլիտոններ և սիմիլարիտոններ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, սեմ.-2
6. III աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչով դասընթաց
8. Դասընթացինպատակն է՝ ուսանողին ծանոթացնել սոլիտոնաձևավորման տիպի երևույթներին, նրանց տեսական հիմունքներին, փորձարարական մեթոդներին և կիրառությունների
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

օպտիկական սոլիտոններից և սիմիլարիտոններից, նրանց տեսակներից,
ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքների մասին,
օպտիկական սոլիտոնների տեսակների մասին՝տարածական, ժամանակային,
կոմպոզիտային, լուսավոր, մութ, եւ գորշ :

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

աշխատել օպտիկական մանրաթելերի հետ,
կունենա օպտիկական մանրաթելերի հետ աշխատելու հմտություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
կընկալի սոլիտոնաձևավորման երևույթների տեսական հիմունքները,
7.
գործնականում կտիրապետի սոլիտոնների և սիմիլարիտոնների կիրառություններին:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ծանոթ կլինի օպտիկական սոլիտոններին և սիմիլարիտոններին, կիմանա նրանց
տեսակները, կտիրապետի ժամանակակից մանրաթելային օպտիկայի հիմունքներին,
գերկարճ իմպուլսներով լազերների աշխատանքի զկզբմունքին, պիկա-ֆեմտավարկյանային
ժամանակային մասշտաբներում, օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներին, ԳԿԻ չափման մեթոդներին, լազերների ժամանակակից
տեխնոլոգիաներում կիրառություններին, լազերային ճառագայթմամբ խթանված երևույթների
ֆիզիկային,
Ա4. կատարելու հետազոտություններ նվիրնած տարբեր տիպի միամոդ և բազմամոդ
օպտիկական ալիքատարներում ճառագայթման տարածման առանձնահակություններին,
ալիքատարային օպտիկական երևույթները նկարագրող հիմնական հավասարումներին և
ալիքատարների ժամանակակից կիրառություններին, հստակ կկողմնորոշվի ոչգծային
սպեկտրոսկոպիական մեթոդների կիրառական ասպեկտների բնագավառում, ծրագրելու եւ
պլանավորելու գիտական նախագծեր եւ բիզնես ծրագրեր, ղեկավարելու գիտական
ուղղություններ եւ արտադրական գործընթացներ,
Բ3. ընտրել օպտիկական մանրաթելեր ըստ աշխատանքի նպատակի, աշխատել գերկարճ
իմպուլսներով լազերներով, կատարել չափումներ պիկա-ֆեմտավարկյանային ժամանակային մասշտաբներում, առաջարկել օպտիկական ազդանշանի բնութագրման և ղեկավարման
նոր ու էֆեկտիվ մեթոդներով, ընտրել և մշակել լազերային մեթոդներ, նախագծել լազերային
սարքավորումներ, մշակել և ստեղծել լազերային համակարգերի նոր կիրառություններ,
Բ4. կիրառել ալիքատարային օպտիկայում ընդունված մոտավոր և թվային մեթոդները
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ, առաջարկել և ընտրել մոդելներ ալիքատարներում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար,
Գ3. վերլուծել օպտիկական կապի բնագավառում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց
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լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները օպտիկայի խնդիրների և օպտիկական սարքերում դրանց կիրառության վերաբերյալ
հետազոտական աշխատանքներում և ֆոտոնիկայի նորագույն նվաճումները ժամանակակից
օպտիկական համակարգերում, ծրագրել և պլանավորել գիտական նախագծեր և բիզնես
ծրագրեր, ղեկավարել գիտական ուղղություններ և արտադրական գործընթացներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
2. Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով,
3. Անհատական ռեֆերատներ և դրանց միասնական քննարկում սեմինար պարապմունքների
ժամանակ,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Օպտիկական մանրաթելերի բնութագրերը: Տեսության հիմունքները:
 Ոչ գծային էֆեկտներ, բարձր կարգի ոչգծայնություններ, ոչ գծայնության արձագանք:
Դիսպերսիոն էֆեկտներ:
 Փուլային ինքնամոդուլացում, կրոսս-մոդուլյացում: Ոչգծայնության եւ դիսպերսիայի
համատեղ ազդեցությունը:
 Իմպուլսի սեղմում, մոդերի սինքրոնիզացման ադդիտիվ ռեժիմ:
 Օպտիկական սոլիտոններ, նրանց բնութագրերը: Մութ սոլիտոններ: Սոլիտոնների
փոխազդեցությունները: Սոլիտոնների կիրառությունները: Սոլիտոնային լազերներ:
 Սոլիտոնները կապի համակարգում:
 Օպտիկական մանրաթելային իմպուլսի սեղմիչներ և սոլիտոնային սեղմիչներ:
 Սիմիլարիտոններ: Գաուսյան իմպուլսը դիսպերսիոն միջավայրում: Սպեկտրոնային
իմպուլսի ձեւավորումը դիսպերսիայի հեռու դաշտում: Պարաբոլիկ սիմիլարիտոն: Ոչ
գծային դիսպերսիոն սիմիլարտոն: Սիմիլարիտոնների կիրառությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
J.M.Dudley, C.Finot, D.J.Richardson, G. Millot. Self-similarity and scaling phenomena in
nonlinear ultrafast optics, Nature Physics, 3, 597–603, 2007.
2.
È.Ê. Øáõñ³¹Û³Ý,Սպեկտրոն, ÎñÃáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ ²ñó³ËáõÙ, N1-2, 58-62, 2011:
3.
È.Ê.Øáõñ³¹Û³Ý, ².ê.¼»ÛÃáõÝÛ³Ý, ¶.È.ºë³Û³Ý. àã ·Í³ÛÇÝ-¹Çëå»ñëÇáÝ ëÇÙÇÉ³ñÇïáÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ºäÐ Ññ³ï©, 2011©
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