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2014 թվականը մեր բուհի պատմության մեջ եղավ իրադարձային. ՀՀ 
Կառավարության ապրիլի 30-ի  թիվ 485-Ն որոշմամբ «Վանաձորի Հ.Թումանյանի 
անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը վերանվանվեց 
«Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ: Անշուշտ, 
կատարվածը սոսկ անվանափոխություն չէ, քանի որ իրականում դրանից 
հետևում են բազմաշերտ բովանդակային փոփոխություններ և դրանցից բխող 
մարտահրավերներ, որոնց այսօր փորձում է դիմակայել մեր համալսարանը: 

Համալսարանի վերափոխվելով` բուհում առաջին հերթին փոփոխվում են 
նաև այն ուղղությունները, որոնք նախկինում գերակայում էին մեր բուհի 
պատմության ողջ ընթացքում: Ասվածից դժվար չէ ենթադրել, որ ներկայումս 
վերանայման խնդիր ունեն համալսարանի տեսլականն ու առաքելությունները և 
դրանցով պայմանավորված հետագա գործունեությունը: 

Կատարվածը սոսկ անվանափոխություն չէ նաև այն առումով, որ նրանով 
համալսարանին առաջին անգամ հնարավորություն է ընձեռվել կրթություն 
իրականացնելու համալսարաններին հատուկ ավանդական 
մասնագիտություններով, ինչը հնարավորություն է ընձեռում աշխատաշուկայի 
պահանջներին համապատասխան բավարարելու մեր տարածաշրջանի 
երիտասարդության կրթական կարիքները:   

Այն ժամանակաշրջանը, որում Վանաձորի պետական համալսարանը 
ծավալում է իր գործունեությունը, ընդհանուր առմամբ բնութագրվում է 
անցումային շրջանին հատուկ գծերով: Այդ է պատճառը, որ ամեն մի քայլ, որը 
կատարվում է համալսարանում, պետք է ավելի քան հիմնավորված և 
համակարգված բնույթ կրի: Խոսքը վերաբերում է համալսարանում տեղի ունեցող 
բոլոր գործընթացներին, մասնավորապես՝ բուհի ինքնավարությանը, որը 
ենթադրում է անկաշկանդ վերաբերմունք կազմակերպչաիրավական, 
ֆինանսատնտեսական, հաստիքային և ակադեմիական ոլորտներին, 
կառավարմանը, ուսանողակենտրոն կրթության կազմակերպմանը, որակի 
ապահովմանը, գիտական գործունեությանը և այլ ուղղություններին միտված 
գործողություններին, որոնք այսօր կատարվում են համալսարանում, և որոնք 
բոլորը միասին ձևավորում են տեսլականից դեպի իրականը տանող 
ճանապարհը: 

Համոզված եմ, որ Վանաձորի պետական համալսարանն ունի մտավոր և 
նյութատեխնիկական անհրաժեշտ ռեսուրսներ, որոնց ճիշտ ներդրմամբ կարելի է 
հասնել հաջողության: Համոզված եմ, որ համախոհությամբ, փոխադարձ 
հանդուրժողականությամբ, ինչպես նաև պետության ու հասարակության առջև 
հաշվետվողականությամբ ու պատասխանատվությամբ առաջնորդվելու դեպքում 
միասին կհաղթահարենք արդի ժամանակաշրջանին բնորոշ դժվարությունները 
հանուն մեր երկրի, հանուն մեր այսօրվա և վաղվա սերունդների:  
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ՄՄՄՄԱԱԱԱՍՍՍՍ I.   I.   I.   I.  ԱԱԱԱ. . . . ԿԿԿԿՐՐՐՐԵԵԵԵԴԴԴԴԻԻԻԻՏՏՏՏԱԱԱԱՅՅՅՅԻԻԻԻՆՆՆՆ    ՀՀՀՀԱԱԱԱՄՄՄՄԱԱԱԱԿԿԿԿԱԱԱԱՐՐՐՐԳԳԳԳՈՈՈՈՎՎՎՎ    ՈՈՈՈՒՒՒՒՍՍՍՍՈՈՈՈՒՒՒՒՄՄՄՄՆՆՆՆԱԱԱԱՌՌՌՌՈՈՈՈՒՒՒՒԹԹԹԹՅՅՅՅԱԱԱԱՆՆՆՆ                            
ՈՈՈՈՒՒՒՒՂՂՂՂԵԵԵԵՑՑՑՑՈՈՈՈՒՒՒՒՅՅՅՅՑՑՑՑ    
 

1.1.1.1. ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    դդդդրրրրոոոոււււյյյյթթթթննննեեեերրրր    

Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված 
աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական 
գիտակրթական) բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր 
փուլում ավելի ճկուն, դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական 
ազատություններին նպաստող ուսումնական գործընթացների կիրառմամբ: 
Մասնավորապես, ուսանողը հնարավորություն է ստանում ակտիվորեն 
մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի կազմմանը,  հետևաբար և 
իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման 
այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական 
գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար 
կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և 
գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որը 
ենթադրում է մի շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական 
ազատությանը:  

1. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է« Կրթության մասինե և «Բարձրագույն 
և  հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ 
կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության 
համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ 
նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված 
"Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի 
կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ"-ի, "Ուսումնական 
ծրագրերի (պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական 
մոդուլներին կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույց"-ի և ՀՀ ԿԳՆ 
հրահանգչական նամակների վրա: 

2. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում 
գիտխորհրդում հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած են 
ճանաչվում "ՎՊՀ-ի ուսանողների  գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և 
քննությունների կազմակերպման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ"-ը` 
ընդունված ՎՊՀ գիտխորհրդում 29.10.2007թ և "ՎՊՀ-ում ակադեմիական 
կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման ուղեցույց"-ը` ընդունված ՎՊՀ գիտխորհրդում 
07.03.2008թ.: 

3. Սույն կանոնակարգում ներկայացված են նաև կրեդիտային 
համակարգում գործածվող առանձին տերմիններ, համակարգի բնութագրիչներ: 

 
2. 2. 2. 2. ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտաաաայյյյիիիինննն    հհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգիիիի    հհհհիիիիմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    հհհհաաաասսսսկկկկաաաացցցցոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրըըըը    

4. Համաեվրոպական ECTS  կրեդիտային համակարգի հետևյալ 
սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն 



կրթության համակարգում և գործում են ՎՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրատուրայի 
կրթական ծրագրերում. 

• Բակալավրիատը բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանն է, որը 
ներառում է 3-4 լրիվ ուսումնական տարիների ավարտուն դասընթացներ: ՎՊՀ-
ում բակալավրիատի տևողությունը 4 ուսումնական տարի է: 

•  Մագիստրատուրան բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
երկրորդ աստիճանն է, որի տևողությունը 1-2 տարի է (ՎՊՀ-ում` 2 տարի), 
հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 2,5 տարի: 

•  Ասպիրանտուրան հետբուհական կրթության աստիճան է: 
Ասպիրանտուրայի տևողությունն առկա ուսուցման համակարգում 3 տարի է, 
հեռակա ուսուցման համակարգում` 4 տարի:  

•  Ուսումնական տարին ուսանողի 40 շաբաթյա բոլոր տեսակի 
ուսումնական արդյունավետ    աշխատանքների ժամանակն է, որից առնվազն 32 
շաբաթը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին և իրականացվում է 
երկու կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային: 

•  Կարողությունը (կոմպետենցիան) գիտելիքի, ընկալման, 
ունակությունների և հմտությունների դինամիկ համակցություն է, որի 
ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է: Այն կարող է լինել 
մասնագիտական ուսման տվյալ բնագավառի համար (առանձնահատուկ) և 
ընդհանուր (անկախ բնագավառից): 

• Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) 
կարողանա անել ուսանողը ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը 
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման համակարգով, որը 
հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական 
արդյունքի ձեռքբերման մասին:  

• Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի 
ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն մասն է: Կրթական մոդուլի ուսուցման 
տևողությունը մեկ կիսամյակ է` դրանով սահմանափակված կրթական 
արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ:  

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

  
3.  ECTS 3.  ECTS 3.  ECTS 3.  ECTS կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտիիիի    կկկկաաաարրրրևևևևոոոորրրրաաաագգգգոոոոււււյյյյնննն    հհհհաաաատտտտկկկկաաաաննննիիիիշշշշննննեեեերրրրըըըը    

5. ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է 
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր 
տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 
դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, 
լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական 
աշխատանքների կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք 
հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն, 

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



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

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

9. կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, 
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած 
թվանշաններով (գնահատման միավորներով), 

10. կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն 
չափվում է գնահատականներով: 

    
4. 4. 4. 4. ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտաաաայյյյիիիինննն    հհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգիիիի    կկկկաաաարրրրևևևևոոոորրրր    հհհհաաաատտտտկկկկաաաաննննիիիիշշշշննննեեեերրրրըըըը    

11. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության 

արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման 

համակարգ է, որտեղ ուսանողին համապատասխան որակավորումը շնորհվում է 

կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և 

բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

12. Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման ECTS համակարգը 

միասնական համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որում ուսանողի մեկ 

ուսումնական տարվա լրիվ ուսումնական աշխատածավալը չափվում է 60 ECTS 

կրեդիտով: 

       Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում 

ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական 

ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

13. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

• կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական             

ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 

 • կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա 

բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, 

պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

• կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող 

բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, 

դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, 

ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, 

հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին 

(ուսանողներին և դասախոսներին): 
 

 



5. 5. 5. 5. ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտաաաայյյյիիիինննն    հհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգիիիի    հհհհիիիիմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    գգգգոոոորրրրծծծծաաաառռռռոոոոււււյյյյթթթթննննեեեերրրրըըըը    

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են` 

ա) կրեդիտների փոխանցում. 

այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր 

դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում 

կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված 

կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև, 

բ) կրեդիտների կուտակում. 

այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների 

աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն իրականացվում է 

ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի օգնությամբ, 

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և 

ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով: 

14.  Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն 

են. 

• գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր 

բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները 

տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, 

արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS 

կրեդիտներով, 

• կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ 

ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման 

(տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` 

ընդունող  բուհի ծրագրերին համապատասխան:  

15.  Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն 

են. 

• պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական 

ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը 

սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով, 

• ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու 

համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

• ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 

• դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության 

դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով 

դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսին 

նախապատվություն տալուց, 

• ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև 

ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն: 
 

    



6. 6. 6. 6. ՈՈՈՈււււսսսսաաաաննննոոոողղղղիիիի    ոոոոււււսսսսոոոոււււմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    բբբբեեեեռռռռննննվվվվաաաածծծծոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    ևևևև    կկկկրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    ծծծծրրրրաաաագգգգրրրրեեեերրրրիիիի    

աաաաշշշշխխխխաաաատտտտաաաածծծծաաաավվվվաաաալլլլըըըը    

16. ՎՊՀ-ում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական 

աստիճաններում ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը 

սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի շեղումով), 

ուսումնական տարվա  բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան 

ուսումնական բեռնվա-ծությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

17. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության 

առավելագույն չափը  45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 կրեդիտային միավորին:  

18. ՎՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է աշնանային 

և գարնանային կիսամյակներով: Ուսումնական կիսամյակների տևողությունը 

կազմում է 20 շաբաթ, որի ընթացքում իրականացվում են տեսական ուսուցումը, 

ընթացիկ ստուգումները, ստուգարքներն ու քննությունները, ուսումնական, 

արտադրական և հետազոտական (մագիստրատու¬րայում) պրակտիկաները,  

բակալավրի ավարտական աշխատանքի և մագիստրո¬սական թեզի շարադրման 

ու պաշտպանության աշխատանքները, ինչպես նաև պետական որակավորման 

քննությունները: 

19. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է  240 կրեդիտային միավոր: 

20. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ 

աշխատածավալը կազմում է  120 կրեդիտային միավոր: 

21. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը սահմանված 

կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 
 

7777.  .  .  .  ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրրըըըը    ևևևև    կկկկրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    մմմմոոոոդդդդոոոոււււլլլլննննեեեերրրրըըըը    

  22. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ 

կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին£ 

23.  Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում 

բաժանվում են 1 կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների£ 

24. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի 

բաժանվում են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը 

ամրագրված է մագիստրոսական ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է 

առաջարկվող ցանկից: 
 

8. 8. 8. 8. ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտննննեեեերրրրիիիի    հհհհաաաատտտտկկկկաաաացցցցոոոոււււմմմմըըըը    

25. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը 

ելնում է մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար միջին 



առաջադիմության ուսանողից պահանջվող անհրաժեշտ աշխատաժամանակի 

իրատեսական կանխատեսումից: 

26. Կրթական արդյունքի դրական գնահատման դեպքում մոդուլին 

հատկացված կրեդիտները   շնորհվում են ամբողջությամբ:  

 27. Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտների համար նախընտրելի է 

սահմանել ամբողջական թվերով արժեքներ: 

 28. Դասընթացին (կրթական մոդուլին) հատկացվող կրեդիտների թվի և 

լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ: Լսարանային 

ժամերի թիվը կախված է պարապմունք¬ների ձևից (դասախոսություն, սեմինար, 

գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, 

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներից և այլն: 

29.  ՎՊՀ-ում ընդունվում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտային 

միավորների լսարանային և արտալսարանային աշխատածավալների հետևյալ 

մոտավոր հարաբերակցությունը. 

  Բակալավրիատում` 

 • 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 1.5 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 3 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

Մագիստրատուրայում`  

• 3 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 4 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

• 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 

           Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների համար.  



• Քննությանը պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական 

յուրաքանչյուր ժամ դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,5 կրեդիտային 

միավոր: 

• Այն մասնագիտական առարկաներին, որոնց դասավանդումը 

հիմնականում իրականացվում է գործնական կամ լաբորատոր 

պարապմունքների ձևով և նախատեսվում է քննություն, քննությանը 

պատրաստվելու համար շաբաթական յուրաքանչյուր ժամի դիմաց հատկացվում 

է 0,125 կրեդիտային միավոր:  

• Տեսական մասից ստուգարքով ավարտվող առարկայի ստուգարքին  

պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ 

դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,25 կրեդիտային միավոր : 

30. Պրակտիկաների յուրաքանչյուր շաբաթվան և պաշտպանությանը 

տրվում է 1,5 կրեդիտային միավոր:  

31.  Կուրսային աշխատանքի (մագիստրատուրայում նաև ռեֆերատի ու 

զեկուցման) կատարումը և պաշտպանու¬թյունը գնահատվում է 3 կրեդիտային 

միավորով: 

32. Բակալավրիատի 4-րդ տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակում բակալավրի 

ավարտական թեզի աշխատանքների կատարման համար տրվում է 2 

կրեդիտային միավոր, շարադրմանը և պաշտպանությանը` 3 կրեդիտային 

միավոր (2 շաբաթ):  

33. Մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով հետազոտական 

աշխատանք կատարելու համար նախատեսվում է 15 կրեդիտային միավոր (ըստ 

կիսամյակների` 0,3,6,6), իսկ թեզի  շարադրման և պաշտպանության համար` 12 

կրեդիտային միավոր:  

34. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինարի համար 

հատկացվում է 12 կրեդիտային միավոր (3-ական միավոր յուրաքանչյուր 

կիսամյակի համար): 

35. Պետական ավարտական յուրաքանչյուր քննության 

նախապատրաստվելու և հանձնելու համար տրվում է 3 կրեդիտային միավոր (2 

շաբաթ): 



36. Մարմնակրթության համար կրեդիտային միավորներ չեն 

նախատեսվում: 

 

9. 9. 9. 9. ՈՈՈՈււււսսսսոոոոււււմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    ծծծծրրրրաաաագգգգրրրրեեեերրրրըըըը, , , , դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրրըըըը ( ( ( (կկկկրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    մմմմոոոոդդդդոոոոււււլլլլննննեեեերրրրըըըը)  )  )  )  ևևևև    

աաաավվվվաաաարրրրտտտտաաաակկկկաաաանննն    պպպպաաաահհհհաաաաննննջջջջննննեեեերրրրըըըը    

37. Բակալավրի կրթական ծրագիրը ներառում է մինչև վեց հիմնական 

կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), 

ընդհանուր մաթեմատի¬կական  և բնագիտական (ԸՄԲ), ընդհանուր 

մասնագիտական (ԸՄԴ) և հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ (ՀՄԴ), 

ինչպես նաև կրթական այլ բաղադրիչներ (ԱԲ):  

38. Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագիրը ներառում է երեք 

կրթամաս` ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ(ԸՄԱ), մասնագիտական 

պարտադիր դասընթացներ (ՄԴ), կրթական այլ բաղադրիչներ (ԱԲ) և 

գիտահետազոտական աշխատանք (ԳԱ) :  

39.  Կրթական ծրագրում ներառված կրթական մոդուլները ունեն իրենց 

դասիչները և ներկայացվում են հատկացված կրեդիտներով ու լսարանային 

ծանրաբեռնվածությունով: Նշվում են նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը 

և նախապայմանները: 

40.   Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ 

տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների: Դասընթացների մոդուլացումը 

կատարվում է` ելնելով նվազագույնը կիսամյակների ընթացքում դասընթացն 

ավարտելու սկզբունքից: 

41.   Դասընթացներն իրենց բնույթով բաժանվում են երեք հիմնական 

խմբերի` 

   ա) պարտադիր դասընթացներ - բարձրագույն կրթության կրթական 

չափորոշիչներով սահմանված կրթական ծրագրի հիմնական դասընթացներ, 

որոնք դասավանդվում են պարտադիր և խիստ որոշակի հերթականությամբ` 

համաձայն տվյալ ուղղության մասնագետների պատրաստմանը ներկայացվող 

պահանջներին:  

  բ) կամընտրական դասընթացներ - պետական չափորոշիչներից բխող և 

ֆակուլտետների կողմից առաջարկվող դասընթացներ, որոնք ընտրում է 



ուսանողը առաջարկվող ցանկից, իսկ դրանց անցկացման հաջորդականությունը 

կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ:  

   Ծրագրում նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր կրթամասին 

հատկացված կրեդիտային միավորների գումարը:  

42. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ 

ուսանողը պետք է հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական 

բեռնվածություն (ներառյալ կուրսային աշխատանքները և պրակտիկաները), 

որոնց համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական 

գնահատականը  (ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ 3 կրեդիտ 

արժեքով մասնագիտական ամփոփիչ քննությունը:   

43. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ 

ուսանողը պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնական 

բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական 

գնահատականը  (ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ 

մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով գիտահետազոտական 

աշխատանքը (կուրսային, ռեֆերատ, էսսե, հոդված) և մագիստրոսական թեզի 

գնահատումը և պաշտպանությունը:    

 

    
10101010....    ԲԲԲԲաաաակկկկաաաալլլլաաաավվվվրրրրիիիի    կկկկրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    ծծծծրրրրաաաագգգգիիիիրրրրըըըը    ևևևև    աաաավվվվաաաարրրրտտտտաաաակկկկաաաանննն    պպպպաաաահհհհաաաաննննջջջջննննեեեերրրրըըըը    

10101010.1..1..1..1.    ՈՈՈՈււււսսսսոոոոււււմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    ծծծծրրրրաաաագգգգիիիիրրրրըըըը    

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական(ՀՍՏ), ընդհանուր 

մաթեմատիկական  և բնագիտական(ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական(ԸՄԴ) և 

հատուկ մասնագիտացման դասընթացներ(ՀՄԴ), ինչպես նաև կրթական այլ 

բաղադրիչներ(ԱԲ): Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասընթաց ունի իր 

դասիչը: Ծրագրում նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր խմբին 

հատկացված կրեդիտային միավորների գումարը, ինչպես նաև դասընթացի 

յուրաքանչյուր մոդուլին հատկացված կրեդիտային միավորը: Նշվում է նաև 

առարկայի դասավանդման կիսամյակը և նախապայմանները: 

Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը  հետևյալն է.  

    



ÎñÃ³Ù³ë         Îñ»¹ÇïÝ»ñ ¸³ëÁÝÃ³ó-
Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ և սոցիալ-
տնտեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

20 
16 

13 
 
8 
5 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և 
բնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

6 
 
4 
2 

3 
 
2 
1 

Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 
 

156 
 

24 
 

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ և 
կամընտրական դասընթացներ 

27 
 

7 
 

Կրթական այլ մոդուլներ 15 3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 66 

    
10.1.1.10.1.1.10.1.1.10.1.1.    ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    հհհհոոոոււււմմմմաաաաննննիիիիտտտտաաաարրրր ¨  ¨  ¨  ¨ սսսսոոոոցցցցիիիիաաաալլլլ----տտտտննննտտտտեեեեսսսսաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    կկկկրրրրթթթթաաաամմմմաաաասսսս    
 

Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար ¨ սոցիալ-

տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր ¨ կամընտրական, որոնք նպատակաուղղված են 

բարձրագույն կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձ¨ավորմանը: 

   ՀՀՀՀՍՍՍՍՏՏՏՏ    պպպպաաաարրրրտտտտաաաադդդդիիիիրրրր    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    
    
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով ¨ կրեդիտներով հաշվարկված հետ¨յալ մոդուլ-դասընթացները. 

ՄՄՄՄոոոոդդդդոոոոււււլլլլ----դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցց    ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ    ԼԼԼԼսսսսաաաարրրրաաաաննննաաաայյյյիիիինննն    
ժժժժաաաամմմմ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))1111    

ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաամմմմյյյյաաաակկկկ    ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտ----
մմմմաաաանննն    ձձձձևևևևըըըը    

Հայոց լեզու և գրականություն-1 2 32 (8/0 /24/ 0) 1 ստուգարք 
Հայոց լեզու և գրականություն-2 2 32 (8/ 0/24/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր-1 

2 32 (18/14/0/0) 1   
ստուգարք 

Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր-2 

2 32 (18/14/0/0) 2   
ստուգարք 

 Ռուսաց լեզու-1  4 64 (0/0/64/ 0) 1 ստուգարք 
Ռուսաց լեզու-2 4 64 (0/0/64/ 0) 2 ստուգարք 
Փիլիսոփայության 
հիմնահարցեր 

4 48 (28/0/20/ 0) 4 քննություն 

Մարմնակրթություն2    ստուգարք 
    1) դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր աշխատանք 
    2) մարմնակրթությունը դասավանդվում է 1-4 կիսամյակներում շաբաթական 2 ժամո 



   ՀՀՀՀՍՍՍՍՏՏՏՏ    կկկկաաաամմմմըըըըննննտտտտրրրրաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

   ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը կազմված է բուհական բաղադրիչից 

¨ կամընտրական առարկաներից: Բուհական բաղադրիչը (որը կարող է 

փոփոխվել) առաջարկվում է բուհի գիտխորհրդի կողմից, իսկ կամընտրական 

առարկաները` ֆակուլտետի խորհրդի կողմից, որոնցից ուսանողը 

հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը: ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների 

ցանկը պարունակում է հետ¨յալ մոդուլները. 

 

ՄՄՄՄոոոոդդդդոոոոււււլլլլ----դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցց    ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ    ԼԼԼԼսսսսաաաարրրրաաաաննննաաաայյյյիիիինննն    
ժժժժաաաամմմմ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաամմմմյյյյաաաակկկկ    ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտ----
մմմմաաաանննն    ձձձձևևևևըըըը    

Օտար լեզու-1 
 

       4 
 

 64 (0 /0/64/0) 
 
1 
 

Օտար լեզու-2 4 64 (0 /0 /64/0) 2 

Օտար լեզու-3 4 64 (0 /0 /64/0) 3 

 
 

ստուգարք 

Մշակութաբանություն 
Սոցիոլոգիա 

 
       2 

 
32 (18/14/0/0) 

 
         3 

 
ստուգարք 

Քաղաքագիտություն 
 Իրավագիտություն 
Տնտեսագիտություն 

 
2 

 
32 (18/14/0/0) 

 
4 

 
ստուգարք 

 

10.1.2.10.1.2.10.1.2.10.1.2. ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    մմմմաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն ¨  ¨  ¨  ¨ բբբբննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    կկկկրրրրթթթթաաաամմմմաաաասսսս    

       Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական ¨ 

բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը նույնպես կազմված է կրթական մոդուլների 

երկու փաթեթից` պարտադիր ¨ կամընտրական:  

 
   ԸԸԸԸՄՄՄՄԲԲԲԲ    պպպպաաաարրրրտտտտաաաադդդդիիիիրրրր    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված 

բովանդակային կառուցվածքով ¨ կրեդիտներով հաշվարկված հետ¨յալ 

մոդուլները. 

ՄՄՄՄոոոոդդդդոոոոււււլլլլ----դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցց    ԿԿԿԿրրրրեեեե----
դդդդիիիիտտտտ    

ԼԼԼԼսսսսաաաարրրրաաաաննննաաաայյյյիիիինննն    
ժժժժաաաամմմմ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաամմմմյյյյաաաակկկկ    ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտ----
մմմմաաաանննն    ձձձձևևևևըըըը    

Էկոլոգիա  և բնապահպանության 
հիմնահարցեր 

2 32 (18 /14/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղպաշտպանություն  և 
արտակարգ իրավիճակների 
հիմնահարցեր 

2 32(18 /0/14/0) 5 ստուգարք 



Կամընտրական դասընթացներ     

Բժշկագիտության հիմունքներ  
առողջության պահպանում 
Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության առաջին 
բուժօգնություն 

2 32(18 /0/14/0) 5 ստուգարք 

 

10.1.3.10.1.3.10.1.3.10.1.3. ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    մմմմաաաասսսսննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    կկկկրրրրթթթթաաաամմմմաաաասսսս    

"Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա" մասնագիտության բակալավրի 

ուսումնառության կրթական ծրագրի ԸՄԴ կրթամասը բաղկացած է կրթական 

մոդուլների մեկ փաթեթից: 

 

ՄՄՄՄոոոոդդդդոոոոււււլլլլ----դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցց    ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ    ԼԼԼԼսսսսաաաարրրրաաաաննննաաաայյյյիիիինննն    
ժժժժաաաամմմմ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաամմմմ----    
յյյյաաաակկկկ    

ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտ----
մմմմաաաանննն    ձձձձևևևևըըըը    

Մաթեմատիկական անալիզ-1 6 88 (40/0/48/0) 1 քննություն 

Մաթեմատիկական անալիզ-2 5 64 (32/0/32/0) 2 քննություն 

Մաթեմատիկական անալիզ-3 7 96 (48/0/48/0) 3 քննություն 

Մաթեմատիկական անալիզ-4 3 36 (16/0/20/0) 4 ստուգարք 

Վերլուծական 
երկրաչափություն և գծային 
հանրահաշիվ-1 

 

2 

 

30 (12/0/18/0) 

 

1 

 

ստուգարք 

Վերլուծական 
երկրաչափություն և գծային 
հանրահաշիվ-1 

 

5 

 

64 (32/0/32/0) 

 

2 

 

քննություն 

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 
հավասարումներ-1 

3 40 (16/0/24/0) 4 ստուգարք 

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 
հավասարումներ-1 

5 56 (24/0/32/0) 5 քննություն 

Կոմպլեքս փոփոխականի 
ֆունկցիաներ 

4 54 (24/0/30/0) 6 ստուգարք 

Գիտափորձի ավտոմատացում 3 40 (16/0/0/24) 5 ստուգարք 

Ֆունկցիոնալ անալիզի 
հիմունքներ 

4 38 (30/0/8/0) 6 քննություն 

Մաթեմատիական ֆիզիկայի 
հավասարուներ 

6 70 (30/0/40/0) 7 քննություն 

Հավանականությունների 
տեսություն և 
մաթեմատիկական 
վիճակագրություն 

 

4 

 

48 (24/0/24/0) 

 

5 

 

ստուգարք 

Դիսկրետ մաթեմատիկա 4 48 (24/0/20/0) 1 քննություն 



Ինֆորմատիկա 6 40 (32/0/0/40) 3 քննություն 

Ծրագրավորման լեզուներ-1 5 56 (24/0/0/32) 3 ստուգարք 

Ծրագրավորման լեզուներ-2 4 54 (24/0/0/30) 4 քննություն 

Մաթեմատիկական 
մոդելավորում և թվային 
մեթոդներ 

 

6 

 

70 (28/0/42/0) 

 

7 

 

քննություն 

Մաթեմատիկական 
տրամաբանություն և 
ալգորիթմների տեսություն 

 

3 

 

36(24/0/12/0) 

 

2 

 

ստուգարք 

Ծրագրավորման 
ժամանակակից լեզուներ 

5 72 (24/0/0/48) 6 քննություն 

Մեխանիկայի ֆիզիկական 
հիմունքներ 

5 60(24/0/24/12) 1 քննություն 

Էլեկտրականություն և 
մագնիսականություն 

6 60(24/0/24/12) 2 քննություն 

Օպտիկական երևույթների 
ֆիզիկա 

6 72(32/0/16/24) 3 քննություն 

Մոլեկուլային ֆիզիկա 6 72(32/0/16/24) 4 քննություն 

Ատոմային ֆիզիկա 6 72(32/0/16/24) 5 քննություն 

Ատոմի միջուկի և տարրական 
մասնիկների ֆիզիկա 

5 72(32/0/16/24) 6 քննություն 

Դասական մեխանիկա 6 70 (30/0/40/0) 4 քննություն 

Դասական 
էլեկտրադինամիկա 

6 70 (30/0/40/0) 5 քննություն 

 Քվանտային մեխանիկա 6 70 (30/0/40/0) 6 քննություն 

 Թերմոդ. և վիճակագրական 
ֆիզիկա 

6 70 (30/0/40/0) 7 քննություն 

Հոգեբանություն 2 32 (24/8/0/0) 4 ստուգարք 

Մանկավարժություն 2 32 (24/8/0/0) 5 ստուգարք 

ԲԲԲԲոոոոււււհհհհաաաակկկկաաաանննն    բբբբաաաաղղղղաաաադդդդրրրրիիիիչչչչ        

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի 
ներածություն 

3 38 (24/0 /20/ 0) 6 ստուգարք 

Ռադիոէլեկտրոնիկայի և 
միկրոէլեկտրոնիկայի 
հիմունքներ 

 

3 

 
38 (16/0/0/30) 

  

8 

 
ստուգարք 

 

 

 

 



        10101010.1.4.1.4.1.4.1.4 ՀՀՀՀաաաատտտտոոոոււււկկկկ    մմմմաաաասսսսննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    աաաառռռռաաաարրրրկկկկաաաաննննեեեերրրր    ևևևև    կկկկաաաամմմմըըըըննննտտտտրրրրաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

   Հատուկ մասնագիտական առարկաներ և կամընտրական դասընթացների    

ցանկը ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

ՄՄՄՄոոոոդդդդոոոոււււլլլլ----դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցց    ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ    ԼԼԼԼսսսսաաաարրրրաաաաննննաաաայյյյիիիինննն    
ժժժժաաաամմմմ ( ( ( (դդդդ////սսսս////գգգգ////լլլլ))))    

ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաամմմմյյյյաաաակկկկ    ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտ----
մմմմաաաանննն    ձձձձևևևևըըըը    

(Կիրառական ծրագրերի 
փաթեթներ) Կիրառական 
խնդիրների լուծում 
համակարգիչներով    

 

2 

 

32 (0 /0 /0/32)    

 

7 

 

ստուգարք    

Կիսահաղորդիչների և 
կիսահաղորդչ. սարքերի 
ֆիզիկա 

 

5 

 
72 (24 /0 /0/48) 

 

8 

 

ստուգարք 

Նանոհամակարգերի ֆիզիկա 
և ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներ 

 

4 

 
 64 (24 /0 /0/40) 

 

8 

 

քննություն 

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ 5 72 (24 /0 /0/48) 8 ստուգարք 

Ֆիզ. գիտափորձի 
մոդելավորում և 
համակարգչային 
վերլուծություն 

 

6 

 

80 (32 /0 /0/48) 

 

8 

 

քննություն 

կկկկաաաամմմմըըըըննննտտտտրրրրաաաակկկկաաաանննն    
դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր 

    

Համակ. տարրային հենքի 
ֆիզիկա 
Համակարգչային 
էքսպերիմենտներ 
ֆիզիկայում 

 

5 

 
 

56 (24 /0 /0/32) 

 

8 

 
 

ստուգարք 

 

10.1.5.10.1.5.10.1.5.10.1.5. ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաայյյյլլլլ    մմմմոոոոդդդդոոոոււււլլլլննննեեեերրրր    

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային 

արժեքներով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 

 

ՄՄՄՄոոոոդդդդոոոոււււլլլլ    ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ    ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաամմմմյյյյաաաակկկկ                ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտմմմմաաաանննն    
ձձձձ¨̈̈̈ըըըը    

Կուրսային աշխատանք 1 3 6 գնահատական 

Կուրսային աշխատանք 2 3 8 գնահատական 

Արտադրական  պրակտիկա  6 8 գնահատական 

Ամփոփիչ ատեստավորման 
քննություն 

3 8 քննություն 



ԲԲԲԲ. . . . ԳԳԳԳիիիիտտտտեեեելլլլիիիիքքքքննննեեեերրրրիիիի    սսսստտտտոոոոււււգգգգմմմմաաաանննն    ևևևև    գգգգննննաաաահհհհաաաատտտտմմմմաաաանննն    հհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգըըըը    

I. I. I. I. ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    դդդդրրրրոոոոււււյյյյթթթթննննեեեերրրր    

1. Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված 

աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական 

գիտակրթական) բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր 

փուլում ավելի ճկուն, դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական 

ազատություններին նպաստող ուսումնական գործընթացների կիրառմամբ: 

Մասնավորապես, ուսանողը հնարավորություն է ստանում ակտիվորեն 

մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի կազմմանը, հետևաբար և 

իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման 

այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական 

գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար 

կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և 

գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որոնք 

ենթադրում են մի շարք փոփոխություններ ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական 

ազատությանը: 

2. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասին» և 

«Բարձրագույն և  հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքների, ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ 

բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման 

մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք 

հրամանով հաստատված "Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման 

օրինակելի կարգի", "Ուսումնական ծրագրերի (պլանների) կրեդիտային հենքով 

վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման 

մեթոդական ուղեցույցի" և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական նամակների վրա: 

3. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում 

գիտխորհրդում հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է 

ճանաչվում  "Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման 



համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսանողների 

գիտելիքների ստուգման, գնահատման ու հաշվառման կանոնակարգը" 

(ընդունված գիտխորհրդում 29.10.2007թ.) : 

 

II. II. II. II. ԳԳԳԳիիիիտտտտեեեելլլլիիիիքքքքննննեեեերրրրիիիի    սսսստտտտոոոոււււգգգգմմմմաաաանննն    ևևևև    գգգգննննաաաահհհհաաաատտտտմմմմաաաանննն    հհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգըըըը    

4. Համակարգի հիմնադրույթները. 

 ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի,  մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատ¬-ման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրարկման հիմնական 

նպատակներն են` 

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ 

ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության 

համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն 

աշխատանքը և բարելավել դասահաճախումները, 

 բ) անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային 

ստուգումների (ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ 

բաղադրիչների հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և 

կարողությունների արդյունարար գնահատման արժանահա¬վատությունն ու 

օբյեկտիվությունը: 

5. Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի 

պատ¬րաստվածության մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է 

ապահովեն գիտելիքների համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի 

մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների գնահատումը` 

համաձայն մասնագիտական համապատասխան կրթական չափորոշիչի:  

6. Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և 

ստուգարքները) նպատակ ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի 

ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները, դրանց կայունությունը, 

ստեղծագործական մտածողության զարգացումը, ինքնուրույն աշխատանքի 

հմտությունների ձեռքբերումը, ստացած գիտելիքների համադրումը և դրանց 

կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ: 



7.  Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի 

ուսումնասիրված բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման 

ձև է, որի կիրառումը` 

ա) նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների 

տիրապետմանը՝ կիսամյակի   ընթացքում ուսանողի անընդհատ  և համաչափ 

աշխատանքի միջոցով,  

բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման 

գործընթացը` հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու 

մաս առ մաս,  

գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը: 

8.  Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, 

ստուգարքների և քննությունների անցկացման ժամկետները  որոշվում են   ըստ 

ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի: 

9.  Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, 

անցկացման և ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշ¬ների 

հաշվառման աշխատանքները կատարվում են համապատաս¬խան 

դեկանատների կողմից և ամփոփվում ուսումնական վարչությունում: 

10.  Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են 

հետևյալ բաղադրիչներով` 

ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

բ) գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում,                             

գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) հաշվառում և   գնահատում, 

դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների    կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ 

ստուգարքներ), 



ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական 

(սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, 

հմտությունների և կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և 

հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի (կրթական 

մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում:  

 

III. III. III. III. ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտմմմմաաաանննն    մմմմեեեեթթթթոոոոդդդդաաաաբբբբաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

11. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 

դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը 

ուսանողի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման 

գործում` դասընթացներն ըստ անփոփիչ  ստուգման կազմակերպման ձևի 

բաժանվում են 2 խմբի` 

 ա) քննությամբ ավարտվող  դասընթացներ, 

 բ)  ստուգարքով ավարտվող  դասընթացներ:     

Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից ուսանողների գիտելիքների, 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը  

ամրագրվում են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում: 

12. Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ 

ֆակուլտետի գիտամանկավարժական խորհուրդը: 

13. Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում 

անցկացվող  հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային 

քննություն) հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն(ըստ 

աշխատանքային պլանի): Ընթացիկ քննությունը կամ նրա մի մասը, որպես 

կանոն, անցկացվում է գրավոր (ուսանողների կամ տվյալ առարկայի դասախոսի 

հիմնավորված առաջարկությամբ և ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի 

որոշմամբ կարող է անցկացվել նաև գրավոր-բանավոր ձևով): 

• Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ 

ձևերը՝ հարցաշար, թեսթ, ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում 

կամ ստեղծագործական աշխատանք:  



• Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով 

գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի 

տեսքով:  

• Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր 

- բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ 

հաստատում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր 

տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար: 

14. Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ 

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով 

ամփոփվող ստուգարքով: 

15. Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, 

փոքրածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նման կարգի այլ 

հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ 

ստուգման ձևն (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը 

կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի 

ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին 

հաջորդ ուսումնական տարվա համար: 

       16. Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր 

աշխատանքների արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում 

է համապատասխան ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները 

կատարում են տվյալ դասընթացը վարող դասախոսի անմիջական 

ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:  

17. Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը 

(Գքնն.) ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`  

17.1. Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանից` Գ1  : 

17.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության 

դեպքում ուսանողը վաստակում է՝  5 միավոր - դասախոսություններին 



հաճախելու համար, իսկ 15 միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) 

աշխատանքներին հաճախելու համար(հավելված 1): 

17.1.2. Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում 

են համաձայն հետևյալ հաշվարկի. 

  ՀՄ=Դ+Գ, 

  որտեղ՝  

  ՀՄ-հաճախումներին  հատկացվող միավորը 

  Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը  միավորը  

  Գ-գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների 

մասնակցությանը  միավորը 

  17.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր 

հաճախումների դեպքում մասնակցու-թյան համար միավոր չի հատկացվում 

(տեղեկագրում գրվում է զրո):   

           17.1.4. Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների 

համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և 

համարժեք տոկոսի (հավելված 1): 

           17.1.5. Լսարանային պարապմունքներին և պրակտի¬¬կաներին 

ուսանողների հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ 

խմբի (կուրսի) ավագը այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի 

ղեկավարի) հսկողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի 

խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների արդյունքները դասամատյանում:   

  17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի 

բացակայությունների և (կամ) ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը 

յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանի 

կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի ստորագրությամբ 

գրանցվում է հաշվառման մատյանում: 

  17.1.7. Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան փաստաթղթով 

վավերացված հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար 

դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ ամբիոնը կազմակերպում է չկատարած 

լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և գործնական  (սեմինար) 

աշխատանքների խորհրդատվություն:  Այդ դասաժամերին ուսանողների 



մասնակցության դրական արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են 

լրացված:   

  17.1.8. Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների 

մասնակցությանը  համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ 

գնահատման տեղեկագրում: 

  17.2. Ինքնուրույն  կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների)   գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:  

  17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից են՝ ռեֆերատը, 

անհատական տնային առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական 

գրականության մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ 

զեկուցումների նախապատրաստումը և այլն  : 

  17.2.2. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող 

են հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:  

  17.2.3. Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհա¬տական 

առաջադրանքը)  նշանակված ժամա¬նա¬կա¬հատվածում կատարված է առնվազն 

կիսով չափ և ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել,  ապա աշխատանքը 

գնահատ¬վում է դրական (8-20 միավոր):  

  17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների 

միջինի դեպքում (8-20 միավոր) ուսանողը ստա¬նում է ինքնուրույն աշխատանքի 

համար նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն 

աշխատանքի համար միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):   

  17.2.5. Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատականները     նշանակվում են մատյանում  և   տեղեկագրում: 

  17.3. Գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների 

անցկացմանն ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում 

նրա ակտիվությունից  (Գ3), որը գնահատվում է 20 միավորով: 

  17.3.1. Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի 

կարևորագույն տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցու¬թյունը 

և ակտիվությունը գնահատվում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է 

դասամատյանում:  



  17.3.2. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման 

արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:  

  17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում 

ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում  ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից 

ցածր արդյունքի դեպքում միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո): 

  17.4. Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման 

աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) 

գնահատված քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում 

այդ միջինի բարձրացված արդյունքից (Գ4): 

  17.4.1. ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների 

միջինը հաշվի է առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) 

աշխատանքները գնահատված են դրական:   

  17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր 

միավոր ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը 

հնարավորություն է ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային 

քննության օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

  17.4.3. Բանավոր քննության  թույլատրվում են այն ուսանողները, 

որոնք գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատական¬ներով 

հանձնել են տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են 

դրական գնահատված մասերի համապատասխան գնահատականի բարձրացում 

(հանրագումարային քննության նախորդ օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը 

հանձնած ուսանողը հանրագումարային քննության չի թույլատրվում): 

  17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը  20 

միավորով: Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը 

կլորացվում է: 

  17.4.5. Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները 

գրանցվում են քննությունների տեղեկագրում: 

  17.5 Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական 

հմտություններից (Գ5), որը   գնահատ¬վում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը 

հանձնել է քննությունն ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները 



գնահատվել են 11-20 միավորներով,   դրական և ինքնուրույն կատարվող 

աշխատանքները (անհատական առաջադրանքները) գնահատվել են դրական 

(կախված դասընթացի բնույթից` ամբիոնի որոշմամբ, առաջնայինը կարող է լինել  

ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների 11-20 միավորը): 

  17.5.1. 10-ից բարձր  գնահատականի դեպքում գործնական 

կարողությունների համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար 

միավոր:   

  17.6. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում 

ուսանողի ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին 

հատկացվում է առավելագույնը 20 միավոր:  

  17.6.1. Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատ¬վում են 8-20 

միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է 

քննությունն ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանք¬¬ները 

գնահատվել են դրական և ինքնուրույն կատարվող աշխատանք¬ները 

(անհատական առաջադրանք¬ները) գնահատվել են դրական:  

  18. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը 

(գնահատականը)   հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին 

բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար` 

  Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6  

  19. Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը 

(գնահատականը) (Գստ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ 

բաղադրամասերի`   

  19.1. դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում 

ուսանողը վաստակում է 20 միավոր ( տես 14.ա կետը ):  

           19.2. ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 

14.բ կետը : 



  19.3. գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցությունից և    ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 

14.գ կետը):  

  19.4.  ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի 

ստուգման, ձեռքբերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների 

գնահատման նպատակով  անցկացվող  2-4  ընթացիկ  ստուգումների դրական  

գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4): 

  19.4.1. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  20 

բալանոց համակարգով:Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների 

տեղեկագրում: 

  19.5. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում 

ուսանողի ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) 

գնահատումից: Այս դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները 

արժևորվում են  տեսական և գործնական գիտելիքների դրական գնահատման 

դեպքում (տես 14. ե և զ կետերը): 

  20. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը 

(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին 

բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար` 

  Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6 

  21. Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող 

ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ  և(կամ) 

անհատական պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:  

  22. Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը 

կարգավորվում է "ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

կուրսային աշխատանքների կազմակերպման, կատարման և գնահատման 

կարգերով": 

  23. Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց 

սանդղակով՝ ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված 

չափանիշների: Ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկաների 

կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է "Պրակտիկայի 

կազմակերպման կանոնակարգ" -ով:  



  24. Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն  

«Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 

անցկացման մասինե կարգի (հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N    1197-Ն հրամանով): 

    

IV. IV. IV. IV. ԿԿԿԿիիիիրրրրաաաարրրրկկկկմմմմաաաանննն    ըըըըննննթթթթաաաացցցցաաաակկկկաաաարրրրգգգգըըըը    

  24. Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա 

ուսումնական նյութի բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, 

թեսթային կամ այլ առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման 

ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն 

ուսանողներին տրամադրվում են նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա  

ընթացքում): Գրավոր ստուգման տարբերակում յուրաքանչյուր հարցի համար 

պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ առաջադրանքի ծավալը 

համապատասխանի հատկացվող ժամանակահատվածին (ընթացիկ քննության 

համար` առնվազն 120 րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը պետք է 

պարունակի առնվազն 8-միավորանոց թեստային առաջադրանք: 

  25. Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու 

քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, 

ներկայացվում ուսումնական վարչություն  և հաստատվում ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից:  

  26. Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների 

համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը: 

  27. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված 

ժամանակացույցի: 

  28. Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա 

դասերից:                   

  29. Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն 

անցկացվում են ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված 

ժամանականահատվածներում: Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ 



առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից` դասացուցակով առարկային 

հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում): 

  30. Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է 

դասերից հետո` անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի 

շրջանակում` առարկան դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` 

նույն առարկան դասավանդող այլ դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող 

աշխատանքային երկու օրվա ընթացքում: 

  31. Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո 

գրանցվում են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի 

տես բոլորի): 

  32. Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի 

հարց(եր)ի գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, 

որը համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի 

քննարկումը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

  33. Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը 

կցվում է տեղեկագրին: 

  34. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, 

քննությանը) դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է 

դեկանի գրավոր կարգադրությամբ՛ ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ 

դասախոսի կամ հանձնաժողով):  

  35. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում 

չի կազմակերպվում և տեղեկագրում գրանցվում է "չներկայացած": Ուսանողը այն 

վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում: 

 

V. V. V. V. ՍՍՍՍտտտտոոոոււււգգգգաաաարրրրքքքքննննեեեերրրրիիիի    աաաամմմմփփփփոոոոփփփփոոոոււււմմմմըըըը    

  36. Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր «կիսամյակի 

ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում: 

  37. Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա 

ընթացքում իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին 

շաբաթում, ըստ հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած 

լաբորատոր, գործնական սեմինար պարապմունքները  : 



  38. Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 

կամ ավելի միավոր, ապա  տվյալ  առարկայի ստուգարքը համարվում է 

հանձնված:  

  39. 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է "Չստուգված": 

 

VI. VI. VI. VI. ՔՔՔՔննննննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրիիիի    աաաաննննցցցցկկկկաաաացցցցոոոոււււմմմմըըըը    

  40. Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 

19-20-րդ շաբաթներում՝ ըստ հաստատված ժամանակցույցի: 

  41. Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական 

խմբերի առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում 

ուսումնական վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների 

գծով պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը սկսվելուց մեկ ամիս առաջ: 

  42. Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, 

որոնք հաստատվում են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:  

  43. Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային 

տեխնիկայի միջոցով:  

  44. Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ 

գործնական առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է 

ուսանողներին ապահովել խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման 

համար անհրաժեշտ մեթոդական և  տեղեկատու ձեռնարկներով: 

  45. Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և 

հարցատոմսերն ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված 

թեմաները: 

  46. Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին 

ուսանողի անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում 

հայտարարում է, որ համաձայն չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին 

գրավոր դիմում է դեկանին, որն էլ համապատասխան ամբիոնի վարիչի 

(անհրաժեշտության դեպքում նաև քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի 

ներկայացուցչի) հետ կազմակերպում է քննության քննարկումը, որի մասին 

կազմվում է համապատասխան արձանագրություն՝ գնահատականը փոփոխելու 

կամ նույնը թողնելու վերաբերյալ:  



  47. Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ) 

ունեցող ուսանողը կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` 

պահպանելով իր  գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել 

դրական գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման: 

  48. Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները 

քննասենյակից դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:  

  49. Ուսումնական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված 

տեղեկագիրը դեկանը տրամադրում է  դասախոսին   ստուգման օրը: Տեղեկագրի 

մեջ դեկանի կողմից կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները. 

  50. "Քննության չի թույլատրված" (թանաքով), այն ուսանողների անվան 

դիմաց, որոնք քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) 

մասնակցելու թույլտվություն չունեն, 

  51. բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության 

(կամ ստուգարքի) գնահատականի նիշը և "Փոխանցվում է" գրառումը (թանաքով), 

եթե ուսանողը տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ 

բուհից տեղափոխություն, ուսանողական իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի 

ցանկանում մասնակցել այդ քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա նախօրոք 

գրավոր տեղեկացնում է դեկանին: 

  52. Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին 

ներկայացնել ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում 

է ուսանողի ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի 

պատասխանից հետո` բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո 

գրանցում է տեղեկագրում, դրական գնահատականը նաև ստուգման գրքույկում: 

Կարգի խախտման դեպքում դասախոսը ենթակա է նկատողության: 

  53. Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում 

քննության ավարտից անմիջապես հետո:  

  54. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ  օրվա ընթացքում մեկ 

ենթախմբի համար: 

    

VII.  VII.  VII.  VII.  ԳԳԳԳննննաաաահհհհաաաատտտտմմմմաաաանննն    սսսսաաաաննննդդդդղղղղաաաակկկկըըըը    ևևևև    ննննշշշշաաաագգգգրրրրոոոոււււմմմմըըըը    



  55. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 

համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը 

ներկայացված է հավելված 2-ում:  

  56. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր  

արդյունարար  միավոր  կամ գնահատվել է «չստուգված», կրեդիտներ չեն 

հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում նշում չի կատարվում: 

  57. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման 

սահմանված չափանիշների. 

  18-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական  

  7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի 

ստուգման գրքույկում): 

  58. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման 

ընթացքում ուսանողի  անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ 

այլ արգելված աղբյուրից օգտվելու դեպքում) (տե՛ս "Ակադեմիական ազնվության 

կարգը") այդ ուսանողի քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվում է և 

տեղեկագրում գրանցվում է 0 (զրո): 

 

VIII. VIII. VIII. VIII. ՈՈՈՈււււսսսսաաաաննննոոոողղղղիիիի    աաաակկկկաաաադդդդեեեեմմմմիիիիաաաակկկկաաաանննն    տտտտեեեեղղղղեեեեկկկկաաաագգգգիիիիրրրրըըըը    

     59.  Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու 

առաջադիմության  ցուցանիշներն  ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ 

ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր 

ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական 

տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի 

ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած 

կրեդիտները և ստացած հանրագումարային գնահատականներն ըստ կրթական 

մոդուլների և կիսամյակների: Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած 

ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը 

(հավելված 3): 

  60. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են 

նրա ակադեմիական  տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 



ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի 

հետագա  հնարավոր փոփոխություններից: 

  61. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները  

ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային 

արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ 

ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

  ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը 

  գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը 

  վարկանիշային միավորները (ՎՄ)  

  միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):  

  62. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի 

ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած 

բոլոր կրեդիտների գումարն է: 

  63. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն 

է, որոնք գնահատված են. 

ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ) 

  64. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և 

դրանց համապատասխանող  ECTS գնահատականների արտադրյալների 

գումարն է.  

                                                       ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ), 

   որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS 

թվային գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 

72 միավոր, ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է  5 

կրեդիտ x 72 = 360` 500  հնարավորից: 



          Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված 

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները 

գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 

0,01  ճշտությամբ).   

                                                      ՄՈԳ = ՎՄ/(  ∑▒ԳԿ) 

          65. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են 

կիսամյակային  (հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար 

(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և 

ՄՈԳ-երը: 

  66. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է,  

համաձայն բուհում  գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական 

տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի 

չավարտված մասի համար:  

  67. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ 

կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների 

անհրաժեշտ կրեդիտները (30 կրեդիտ՝ մեկ կիսամյակի համար): 

  68.  30 կրեդիտ չհավաքած  ուսանողին հնարավորություն է տրվում 

ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված 

կրեդիտները գործող կարգի համաձայն: 

    

X. X. X. X. ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    վվվվեեեերրրրաաաահհհհաաաաննննձձձձննննոոոոււււմմմմըըըը    ևևևև    կկկկրրրրկկկկննննոոոոււււմմմմըըըը    

  69. Դրական գնահատված դասընթացի քննության(ստուգման) կրկնում 

(վերահանձնում)  չի թույլատրվում: 

  70. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում 

է հարգելի՝ քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի 

ընթացքում Համալսարանի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական 

տեղեկանքի կամ բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության 

դեպքում: 



  71. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն 

անհարգելի պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը 

չհավաքած (գտնվում է 0-57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք 

լրացնելու և հանձնելու համաձայն գործող կարգի, ընդ որում՝ այս շրջանում 

ստացած դրական գնահատականներով ուսանողը չի կարող մասնակցել 

նպաստների և ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար անցկացվող 

մրցույթին:  

  72. Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական 

պարտքը  թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի 

մարման համար սահմանվում է երկու շրջան՝ ըստ ժամանակացույցի: 

  73. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների 

համար դեկանը պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է  

ժամանակացույց: 

  74. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 

ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում 

ցածր առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման 

ընդհատման հանգամանքից: 

    

XI. XI. XI. XI. ՔՔՔՔննննննննաաաաշշշշրրրրջջջջաաաաննննիիիի    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրիիիի    աաաամմմմփփփփոոոոփփփփոոոոււււմմմմըըըը    

  75. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է 

դեկանատներում և ուսումնական վարչությունում:  

  76. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական 

տարվա պլանով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի 

ներկայացմամբ և ռեկտորի հրամանով փոխադրվում են հաջորդ կուրս: 

  77. Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ 

կիսամյակում ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային 

աշխատանքներից (նախագծերից), պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 

միավորներ ("գերազանց" գնահատականներ ):  

  78. Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են 

ամբիոնների, ֆակուլտետի  ուսումնամեթոդական խորհրդի, ռեկտորատի և 

Համալսարանի գիտխորհրդի նիստերում:  



 

XIII. XIII. XIII. XIII. ԿԿԿԿրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտննննեեեերրրրիիիի    փփփփոոոոխխխխաաաաննննցցցցոոոոււււմմմմըըըը    

  79. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում 

է համաձայն "Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման 

համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգի": 

 

 

 

XIV. XIV. XIV. XIV. ՔՔՔՔննննննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրիիիի        ևևևև    սսսստտտտոոոոււււգգգգաաաարրրրքքքքննննեեեերրրրիիիի    աաաաննննցցցցկկկկաաաացցցցմմմմաաաանննն    հհհհսսսսկկկկոոոողղղղոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

  80. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ 

հսկողությունն   իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական 

վարչության և քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից: 

  81. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի 

հրամանով  և հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորին:  

  82. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի 

գիտությամբ ստուգելու ֆակուլտետում անցկացվող բոլոր տեսակի 

քննություններն ու ստուգարքները, նրանց համապատասխանությունը սույն 

կանոնակարգին և լսելու ուսանող(ներ)ի պատասխան(ներ)ը: 

  83. Քննության կամ ստուգարքի ընթացքի, դասախոսի կամ ուսանողի 

պարտականությունների կամ իրավունքների որևէ խախտում նկատելու դեպքում 

հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ)  

կանխելու նկատված խախտումը:  

  84. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն 

իրավասու են, անմիջապես գրավոր տեղյակ պահելով  բուհի ռեկտորին կան 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին, դեկանից պահանջելու 

քննության կամ ստուգարքի դադարեցում: Քննության (ստուգարքի) 

շարունակման կամ դադարեցման և նոր քննության (ստուգարքի) անցկացման 

մասին որոշումը կայացվում է Համալսարանի ղեկավարության և դեկանի կողմից: 

Հավելված 1 

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    լլլլսսսսաաաարրրրաաաաննննաաաայյյյիիիինննն    պպպպաաաարրրրաաաապպպպմմմմոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղիիիի    մմմմաաաասսսսննննաաաակկկկցցցցոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն h h h hաաաամմմմաաաարրրր    

հհհհաաաատտտտկկկկաաաացցցցվվվվոոոողղղղ    մմմմիիիիաաաավվվվոոոորրրրննննեեեերրրրըըըը    ևևևև    հհհհաաաամմմմաաաարրրրժժժժեեեեքքքք    տտտտոոոոկկկկոոոոսսսսննննեեեերրրրըըըը    



 Հատկացվող միավորը Մասնակցության աստիճանը 

մասնակցության աստիճանը % Դասախոսություն
     

Գործնական (սեմինար, 

լաբորատոր) աշխատանք    

96-100 5 15 

91-95 5 15 

86-90 4 14 

81-85 4 14 

76-80 3 13 

71-75 3 13 

66-70 2 12 

61-65 2 12 

56-60 1 11 

51-55 1 11 

0-50 0 0 

 

Հավելված 2 

Ուսումնառության արդյունքների գգնահատման   100 -միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը ըստ  5- 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ  
100- բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը ըստ  
ECTS համակարգի  

գերազանց (5) 96-100 A+ 

գերազանց  (5) 91-95 A 

գերազանց  (5) 86-90 A- 

լավ  (4) 81-85 B+ 

լավ  (4) 76-80 B 

 լավ  (4) 71-75 B- 

բավարար  (3) 67-70 C+ 

բավարար  (3) 62-66 C 

բավարար  (3) 58-61 C- 

անբավարար   0-57 D 

ստուգված 58-100 S 



չստուգված 0-57 U 

    

ԳԳԳԳ. . . . ՈՈՈՈււււսսսսոոոոււււմմմմննննաաաակկկկաաաանննն    խխխխոոոորրրրհհհհրրրրդդդդաաաատտտտոոոոււււննննեեեերրրրիիիի    ծծծծաաաառռռռաաաայյյյոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

  1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման 

գործընթացում օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում  է 

ուսումնական խորհրդատուների ծառայություն, որում ընդգրկում են 

մասնագիտության ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ: 

  2.  Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և 

հսկում իրեն կցված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց 

ուսումնառության ողջ ընթացքում:  

  3.  Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 

ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց 

համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և  անհատական 

խորհրդատվություններ: 

ԴԴԴԴ. . . . ՈՈՈՈււււսսսսաաաաննննոոոողղղղիիիի    իիիիրրրրաաաավվվվոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրնննն    ոոոոււււ    պպպպաաաարրրրտտտտաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրըըըը    

  1.  Ուսանողը պարտավոր է`    

       • ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և 

խստորեն հետևել դրա պահանջներին, 

     • կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար 

սահմանված   պահանջները, 

    • կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր 

դասընթացներին, 

  2. Ուսանողն իրավունք ունի` 

      • ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման 

համար ՎՊՀ կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական 

ծրագրի պահանջներին համապատասխան, 

      • միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության 

ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, 

ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 



    • փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության սահմանած կարգի, 

     • հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական 

տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի 

չավարտված մասի համար, 

    •  բակալավրի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը 

հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար 

ստանալու համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված (հայերեն և անգլերեն)` 

համաձայն ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշման: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

010501050105010500 00 00 00 """"    ԿԿԿԿիիիիրրրրաաաառռռռաաաակկկկաաաանննն    մմմմաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկ    ևևևև    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա" " " " մմմմաաաասսսսննննաաաագգգգիիիիտտտտոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    
տտտտեեեեղղղղեեեեկկկկաաաագգգգիիիիրրրրքքքք    

1. 1. 1. 1. ՏՏՏՏեեեեղղղղեեեեկկկկաաաագգգգրրրրքքքքիիիի    ննննպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է ֆիզիկամաթեմատիկական 

ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև 

լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ 

տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, 

այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն 

ներառում է. 

• կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող 

որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական 

արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, 

ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

• առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ 

նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման 

կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական 

լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի 

խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող 

մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ 

բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները: 

 

 

 

 

    



    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր        հհհհոոոոււււմմմմաաաաննննիիիիտտտտաաաարրրր    ևևևև    սսսսոոոոցցցցիիիիաաաալլլլ----տտտտննննտտտտեեեեսսսսաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    
    
ՊՊՊՊաաաարրրրտտտտաաաադդդդիիիիրրրր    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    
ՀՀՀՀԼԼԼԼ / / / /ԲԲԲԲ----1007 1007 1007 1007 ----    ՀՀՀՀաաաայյյյոոոոցցցց    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ    ևևևև    գգգգրրրրաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն----1 (2 1 (2 1 (2 1 (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն,24 գործնական) 1-ին կիսամյակ, 

ստուգարք 

 ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և 

բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական 

հասկացությունները, ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական 

համակարգերը,  ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական 

հասկացությունները: 

 ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, 

ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական 

յուրահատկությունները, 

2.կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, կկարողանա գրական 

հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական 

հնարները, 

3.կկարողանա  ճիշտ  գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի 

ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները, կկարողանա վարել 

երկխոսություն և բանավեճ::::    

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը. . . .     



Թեմա-1 Հայոց  լեզվի  կազմավորումը  և  զարգացման փուլերը: Հայ գրերի գյուտը 

և նրա քաղաքական, պատմական, մշակութային նշանակությունը: Թեմա-2 

Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք: Հայերենը որպես նրա առանձին ճյուղ: Հայերենի 

կետադրությունը: Կետադրական նշաններ: Թեմա-3 Ժամանակակից գրական 

հայերնի կազմավորումը: Զարգացման փուլերը: Արևելահայ և արևմտահայ 

գրական լեզուներ: Դրանց համադրական բնութագիրը: Թեմա-4 Գրական, 

ազգային, պետական, խոսակցական, մեռած  լեզուներ, ժարգոններ, բարբառներ: 

Բնիկ հայերեն բառեր:  Փոխառություններ: Թեմա-5 Հայերենի բառակազմության 

միջոցները    (ածանցում,  բառաբարդում, հապավում): Հնաբանություններ, 

օտարաբանություններ, նորաբանություններ: Թեմա-6 Իմաստաբանություն: 

Բառերի տեսակներն ըստ ձևաիմաստային դաշտերի (հոմանիշ, հականիշ, 

համանուն): Հայերենի դարձվածքները: Թեմա-7 Ձևաբանություն: Հայերենի խոսքի 

մասերը: Դասակարգման հիմունքները: Թեքվող խոսքի մասեր: Թեմա-8 Չթեքվող 

խոսքի մասեր: Թեմա-9 Շարահյուսություն: Նախադասության տեսակներն ըստ 

կազմության: Թեմա-10 Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ: 

Թեմա-11 Լեզու և ոճ:  Ոճի տեսակները: Թեմա-12 Լեզվի պատկերավորման 

միջոցները: Նրանց դերը խոսքի գեղեցկության, հուզականության գործում: Թեմա-

13 Ստուգաբանություն: Անուն, ազգանուն, կեղծանուն: Թեմա-14  Ձեռագրեր, 

գրիչներ: Մատենադարան: Հայկական տպագրություն: Միջնադարյան 

Հայաստանի համալսարանները: Թեմա-15 Հայկական տոմար: Հայկական 

դիցաբանություն: Հայ ժողովրդական տոներ: Թեմա-16 Հայերենագիտություն: 

Հայերենագիտության երախտավորներ: Սփյուռք, սփյուռքահայ կրթօջախներ: 

    

ԳԳԳԳ////բբբբ 0241 0241 0241 0241    ----    ՀՀՀՀաաաայյյյոոոոցցցց    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ    ևևևև    գգգգրրրրաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն----2 ( 2 2 ( 2 2 ( 2 2 ( 2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ) ) ) )     

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն,24 գործնական), 2-րդ 

կիսամյակ, ստուգարք    

                                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հայ գրականության պատմությունը, 

ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին, սովորեցնել 

գեղարվեստական երկի վերլուծության հմտությունները: 

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    



Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա հայ գրականության զարգացման առանձնահատկությունները 

2.կտիրապետի գեղարվեստական երկ վերլուծելու հմտություններին, 

3.կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի 

ստեղծագործություններին: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1  Գրերի ստեղծումը, Մեսրոպ Մաշտոց:  Թեմա-2  5-րդ դարի հայ 

պատմիչները: Թեմա-3  Հայ գրականությունը 10-18-րդ դարերում:  Թեմա-4  Հայ 

գրականությունը  19-րդ դարի առաջին կեսին:  Թեմա-5  Հայ գրականությունը 19-

րդ դարի 50-60-ական թվականներին: Թեմա-6  Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 

70-80-ական թվականներին: Թեմա-7  Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 90-ական 

թվականներին: Թեմա-8  Հայ գրականությունը 20-րդ դարի սկզբին: 

 

ՊՊՊՊԲԲԲԲ----0453045304530453----    ՀՀՀՀաաաայյյյոոոոցցցց    պպպպաաաատտտտմմմմոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    հհհհիիիիմմմմննննաաաահհհհաաաարրրրցցցցեեեերրրր----1 ( 2 1 ( 2 1 ( 2 1 ( 2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ ) ) ) )    

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

                                ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը. 

  Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հայոց պատմության կարևորագույն 

իրադարձություններին, ցույց տալ ՙՊատմություն՚ առարկայի կարևորությունը, 

դերն ու նշանակությունը: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.Կծանոթանա հայոց  հին և միջնադարյան պատմությանը 

2.կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց 

պատմության հին և միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին 

3.կյուրացնի հայոց պետականությունների պատմությունը 

4.կկարողանա վերլուծել հայ ազգային ազատագրական շարժման 

կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 

հանրապետությունների պատմությունը և հետևություններ անել: 

        ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    



Թեմա 1.  Հայկական լեռնաշխարհը որպես մարդկության վաղնջագույն բնօրրան, 

ՙհայ՚ և ՙարմեն՚ անունները, նրանց արմատները: Թեմա 2. Վանի թագավորությունը, 

Երվանդունիների, Արտաշեսյանների, Արշակունիների, Բագրատունիների, 

Ռուբինյանների հարստությունների պատմությունը, դրանց հետ առնչվող 

իրադարձությունները: Թեմա 3.  Հայոց եկեղեցու դերը, գործունեությունը 

պետականության անկման պայմաններում, նրա միավորիչ գործունեությունը, հայ 

եկեղեցական գործիչներ: Թեմա 4. Հայկական մշակույթի պատմությունը 

վաղնջական ժամանակներիվց մինչև մեր օրերը, հայ գրերի ստեղծումը, 

պետական դպրության կենտրոնները: Թեմա 5. Հայ ազգային ազատագրական 

շարժումների պատմությունը 5-րդ դարից մինչև մեր օրերը: Հայ ազգային 

կուսակցությունների առաջացման պատմությունը, անցումը գաղափարական 

պայքարից զինված ապստամբության, ազատագրական պայքարի գործիչների 

հերոսական արարքները:  Թեմա 6. ԼՂՀ-ի պատմությունը անկախության 

հռչակումից մինչև  միջազգային և ներքին դրություն: Թեմա 7. Հայաստանի 3 

հանրապետությունները, ներքին և արտաքին դրությունը, դիվանագիտական 

կապերը: 

 

ՊՊՊՊԲԲԲԲ----0453045304530453----    ՀՀՀՀաաաայյյյոոոոցցցց    պպպպաաաատտտտմմմմոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    հհհհիիիիմմմմննննաաաահհհհաաաարրրրցցցցեեեերրրր----2 ( 2 2 ( 2 2 ( 2 2 ( 2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ ) ) ) )    

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....        

Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մա- 

տուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում 

շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1- ին, 2-

րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:  

                        ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....        

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1.ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը, 

 2.կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևո- 

րագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրա- 

պետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված սխալներից, 



3.կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, 

հատկապես կրթական գործընթացներում:  

                        ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը  

Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատա- 

գըրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատու- 

մը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգային-ազատագրական զինված 

պայքարի փուլը (1870-ական թթ.-20-րդ դ. սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու 

կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: 

Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը 

պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: 

Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան 

հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը 

1918-1920թթ: Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հա- 

յաստանի երրորդ Հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա- 

պետությունը:  

 

ՌՌՌՌԼԼԼԼ 0081  0081  0081  0081 ----            ՌՌՌՌոոոոււււսսսսաաաացցցց    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ----1 (4 1 (4 1 (4 1 (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ռուսաց լեզվի համակողմանի ուսուցումը և  լեզվական 

համակարգի տիրապետումը ուսանողների կողմից: 

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,  

2.կկարողանա ճիշտ կազմել բանավոր խոսքը,  

3.կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների և հաղորդակցվել լեզվական 

տարբեր ոլորտներում, 

4.կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստեր: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    



Թեմա-1 Հնչյունաբանություն. հնչյունների դասակարգումը և արտաբերումը: 

Հնչերանգի առանձնահատկությունները:  Թեմա-2  Բառագիտություն: 

Բառակազմություն և բառափոխություն: Բառի ձևաբանական կազմը: Թեմա-3 

Ձևաբանության հիմնախնդիրները: Խոսքի մասերի դասակարգումը: Թեմա-4 

Շարահյուսություն: Շարահյուսական միավորները և հիմնական կարգերը: 

Նախադասության հասկացությունը: Պարզ նախադասության հիմնական 

մոդելները:    

    

    

ՌՌՌՌԼԼԼԼ 0081  0081  0081  0081 ––––        ՌՌՌՌոոոոււււսսսսաաաացցցց    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ----2 (4 2 (4 2 (4 2 (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ  (64 ժամ գործնական),  2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

                                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ռուսաց լեզվի համակողմանի ուսուցումը և  լեզվական 

համակարգի տիրապետումը ուսանողների կողմից: 

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները, 

2.կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանության համակարգին,  

3.կծանոթանա  մասնագիտական տեքստերի հատուկ շարահյուսական 

կառուցվածքներին, 

4.կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, ներկայացնել նրա սեղմ 

և ընդարձակ բովանդակությունը, 

5.կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն և 

հակառակը: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1. Բառագիտություն: Դարձվածաբանություն: Թեմա-2. Ուղղագրություն: 

Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա-3. Ձևաբանություն: Խոսքի մասերի 

հիմնական կարգերը: Թեմա-4. Շարահյուսություն: Բարդ նախադասության 

տեսակները: Բարդ նախադասության հիմնական մոդելները: Միակազմ 

նախադասություններ: Թեմա-5. Տերմինաբանություն: Մասնագիտական լեզվին 

բնորոշ նախադասության կառույցներ: 



 

 

ՓՓՓՓ////ԲԲԲԲ----0478 0478 0478 0478 ----    ՓՓՓՓիիիիլլլլիիիիսսսսոոոոփփփփաաաայյյյոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն (4  (4  (4  (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 3 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել  փիլիսոփայության 

առարկային և նրա խնդիրներին, խորացնել և ընդլայնել նրանց ընդհանուր 

տեսական գիտելիքների պաշարը: Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու 

էության, բնության և հասարակության օրենքների և    օրինաչափությունների 

մասին, օգնել տեսական գիտելիքները օգտագործել գործնականում:  Հիմք 

ստեղծել հասարակական մյուս գիտությունների հետագա ուսումնասիրության 

համար:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կարողանա ըմբռնել բնության և հասարակական օրենքների բնույթը, 

2. կտիրապետի փիլիսոփայության հետազոտության մեթոդներին, 

3. կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

4. կարողանա տարբերակել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 

առանձնահատկությունները, 

5. որպես մեթոդաբանություն փիլիսոփայությունը կարողանա կիրառել այլ 

գիությունների ուսումնառության ընթացքում: 

                            ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1. Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն: Թեմա-2. Փիլիսոփայության 

զարգացման պատմական էտապները: Թեմա-3.   Մատերիա և կեցություն: Թեմա4.  

Հոգևորի պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ: Թեմա-5.   Զարգացման հիմնախնդիրը: 

Թեմա-6.  Իմացության տեսություն: Թեմա-7.   Գիտական իմացության 

յուրահատկությունը: Թեմա-8.    Սոցիալական փիլիսոփայություն: Թեմա-9.    

Հասարակության սոցիալ-տնտեսական համակարգը: Թեմա-10.   Հասարակության 

քաղաքական համակարգը: Թեմա-11.     Մարդու հիմնախնդիրը 



փիլիսոփայության մեջ: Թեմա-12. Հասարակական գիտակցություն: Թեմա-13. 

Արժեքաբանության փիլիսոփայություն: 

 

ԸԸԸԸՖՖՖՖԴԴԴԴ    ----0876087608760876----    ՄՄՄՄաաաարրրրմմմմննննաաաակկկկրրրրթթթթոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն        

    

     Դասավանդվում է առաջին, երկրորդ,երրորդ և չորրորդ կիսամյակներում  2 

ժամով: Կրեդիտային միավոր չի հատկացվում: 

 

 

ԿԿԿԿաաաամմմմըըըըննննտտտտրրրրաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

    ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ 0121  0121  0121  0121 ––––    ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ ( ( ( (աաաաննննգգգգլլլլեեեերրրրեեեենննն) ) ) ) ----1 ( 4 1 ( 4 1 ( 4 1 ( 4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ ( 64 ժամ գործնական), 1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի (professional 

English) բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններն առարկայական 

բովանդակության տիրույթում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին 

կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի ուսուցում, երկրորդում` մասնագիտական 

լեզվի ուսուցում: 

                    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա 

հիմնական բառային ֆոնդին, 

2.ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական 

հմտություններ: 

                        ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական 

համակարգի րնդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների 

արտասանական առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: 

Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական 

միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3. Քերականություն. 

խոսքի մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը 



(ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4. Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան 

հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, 

ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ ապագա մասնագիտությունը, շրջակա 

միջավայր և նրա պահպանումը և այլն: 

 

ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ 0121  0121  0121  0121 ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ ( ( ( (աաաաննննգգգգլլլլեեեերրրրեեեենննն)  )  )  )  ––––----2222 (4  (4  (4  (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ  (64 ժամ գործնական),  2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

                        ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի (professional 

English) բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններն առարկայական 

բովանդակության տիրույթում: Ուսուցումը բաժանվում է երկու փուլի` առաջին 

կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի ուսուցում, երկրորդում` մասնագիտական 

լեզվի ուսուցում: 

                                    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտական 

բառապաշարին, 

2.կկարողանա անգլերեն լեզվով ուսումնասիրել մասնագիտական աղբյուրներ` 

(գրքեր և գիտական հոդվածներ): 

                                ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու 

խոսքի առոգանությունր, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2. 

Բաոապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական 

բաոապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում 

յուրացրած քերականական նյութի (անվանողական և բայական կարգերի) 

համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4. 

Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր 

ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: 

 

ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ    ----0000111122221111----    ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ    ((((աաաաննննգգգգլլլլեեեերրրրեեեենննն))))        ––––----3333    ((((4444    կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    



Շաբաթական 4 ժամ  (64 ժամ գործնական),  3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

       ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

 Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգլերենի 

բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդա- կության 

տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում: 

     ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել մասնագիտական ոլորտում, 

 2. կկարողանա ազատ ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքները և մտքերը 

գրավոր խոսքում:  

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը.... 

 Թեմա 1` Գրավոր խոսքի ուսուցումը ( ինչպես գրել անոտացիա, գիտական 

հոդվածներ և այլն): 

 Թեմա 2` Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քըննար- կումներ վարելու 

հմտությունների ուսուցանում:  

Թեմա 3` Մասնագիտական զեկուցում (professional presentation) պատրաստելու և 

ներկայացնելու հմտությունների ուսուցանում:  

 

ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ----0121 0121 0121 0121 ----    ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ ( ( ( (գգգգեեեերրրրմմմմաաաաննննեեեերրրրեեեենննն) ) ) ) ----1 (4 1 (4 1 (4 1 (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ ( 64 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք  

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական 

գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` 

լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական 

առանձնահատկությունները, 



2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ 

նվազագույն բառապաշարին,  

3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և 

գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական 

և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2. Քերականական կարգեր, դրանց 

արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի 

ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 

տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության 

աստիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: Թեմա 3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: 

Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է 

հետևյալ թեմաները՝ ՙԸնտանիք՚, «̔Իմ մասնագիտությունը՚, ՙՀամալսարան՚, ՙԻմ 

հանգստյան օրը՚, ՙՃանապարհորդություն՚, ՙԳերմանիա՚: 

 

ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ----0121 0121 0121 0121 ----    ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ ( ( ( (գգգգեեեերրրրմմմմաաաաննննեեեերրրրեեեենննն)  )  )  )  ----2222 (4  (4  (4  (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսոման առաջին 

փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և 

քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ 

բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան 

երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական 

այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում: 

2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը 

վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին, 



3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի մասնագիտական  տեքստերի 

թարգմանություն, վերարտադրություն, կգրի փոխադրություններ: 

    ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը. . . .     

Թեմա 1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: 

Հոգնակի թվի կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական 

գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների 

կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2. Բայերի ձևաբանական և 

իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: 

Անցողական և անանցական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 

3. Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: 

Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: 

Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է ՙԳերմանիայի մեծ քաղաքները՚, 

ՙԸնկերական շրջապատում՚, ՙՏնտեսություն և քաղաքականություն՚, ՙԻմ զբաղմունքը՚, 

ՙԻմ ուսումը՚, ՙՀայաստանի պատմությունից՚, ՙՀամագործակցություն՚ և այլն: 

 

ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ----0121  0121  0121  0121  ----    ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ ( ( ( (ֆֆֆֆրրրրաաաաննննսսսսեեեերրրրեեեենննն)  )  )  )  ----1 (4 1 (4 1 (4 1 (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական 

գիտելիքները ֆրանսերեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` 

լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերեն հնչյուններն ու դրանց 

տառադարձման նշանները, 

2. կկարողանա ճիշտ հնչերանգով ձևակերպել հաստատական, հարցական, 

բացականչական և հրամայական նախադասությունները,  

3. կիմանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և 

նախադասությունը: 



ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Ռիթմիկ խմբեր: Շեշտ: Enchancement. Liaison. Թեմա 2. Հատուկ և 

հասարակ գոյականներ: Գոյականի սեռը, թիվը: Սեռի արտահայտությունը հոդերի 

և ածանցների միջոցով: Թեմա 3. Որոշյալ և անորոշ հոդ: Մասնական հոդը որպես 

անորոշ քանակ արտահայտելու միջոց: Միաձուլված հոդ: Հոդը չօգտագործելու 

դեպքերը: Թեմա 4. Ցուցական, ստացական, հարցական և բացականչական, 

անորոշ ածականներ: Ածականի համաձայնությունը գոյականի հետ: Թեմա 5. 

Քանակական և դասական թվականներ: Քանակական թվականի գործածությունը: 

Թեմա 6. Անձնական անշեշտ դերանուններ, դրանց գործածությունը որպես 

ենթակա, ուղիղ և անուղղակի խնդիր: Անձնական շեշտված դերանուններ: 

 

ՕՕՕՕԼԼԼԼԲԲԲԲ----0121 0121 0121 0121 ----    ՕՕՕՕտտտտաաաարրրր    լլլլեեեեզզզզոոոոււււ ( ( ( (ֆֆֆֆրրրրաաաաննննսսսսեեեերրրրեեեենննն)  )  )  )  ----2 (4 2 (4 2 (4 2 (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական) 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսոման առաջին 

փուլում ձեռք բերած գիտելիքները ֆրանսերենի ձևաբանության և քերականության 

բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել 

այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի 

վերարտադրման նպատակով: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերենի հնչյունները, ճիշտ 

արտասանությամբ ձևակերպել նախադասությունը,  

2. կկարողանա լսելով հասկանալ և վերարտադրելմասնագիտական  տեստեր, 

որոնք պարունակում են յուրացված բառապաշարը և քերականական նյութը: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ. Les 

funerailles, les entrailles. Բաղադրյալ գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը (des 

coux-fleurs, des casse-croute և այլն): Թեմա 2. Ածականի իմաստի փոփոխությունը` 

կախված նրա դիրքից. սո homme grand - սո grand homme. Անորոշ 



դերանվանական ածականներ: Թեմա 3. Հարաբերական դերանուններ, դրանց 

ձևերը և գործածությունը նախադասության մեջ qui, que, dont, ou, lequel և այլն 

(դասակարգում): Թեմա 4. Պայմանական եղանակ, կազմությունը և 

գործածությունը համադաս և ստորադասական նախադասություններում: 

Ըղձական եղանակ: Աահմանական եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում: 

 

 

 

ՓՓՓՓ////ԲԲԲԲ----0479047904790479----ԻԻԻԻրրրրաաաավվվվաաաագգգգիիիիտտտտոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն (2  (2  (2  (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))  

Շաբաթական 2 ժամ (18 դասախոսություն 14 ժամ գործնական), 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական 

կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտե- 

լիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև 

իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։ 

 ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը.... 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1.կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, 

հայեցակարգերը,  

2. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,  

3. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման 

հիմունքները, 

 4. ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և 

հմտություններ։ 

 ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....  

Թեմա 1`Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3` 

Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 

4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինա- 

կանություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7`Կոռուպցիայի 

դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական իրա- 



վունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 11- 

16` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18` 

Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20` Քրե- ական 

իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` Միջազ- գային 

իրավունք։  

 

 

 

ՓՓՓՓ////ԲԲԲԲ----0476 0476 0476 0476 ----ՔՔՔՔաաաաղղղղաաաաքքքքաաաագգգգիիիիտտտտոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն (2  (2  (2  (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (18 դասախոսություն 14 ժամ գործնական), 

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք  

                                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը. . . .     

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության 

ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգո- 

րիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական 

տիրույթին, ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության 

վերլուծության գործնական հմտություններ: 

                                    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը. . . .     

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսա- կան և 

կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին, 

 2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի ու 

մեթոդաբանության մասին,  

3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար 

ունակություններ, 

 4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահար- 

ցերի մեկնաբանման հարցերում։ 

         ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը. . . .     

Թեմա 1` Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը։ 

Թեմա 2` Քաղաքականությունը որպես սոցիալական երևույթ. բնորոշ գծերն ու 

առանձնահատկությունները։ Թեմա 3` Քաղաքական իշխանության էությունն 



ու կառուցվածքը։ Թեմա 4` Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 

6՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ 

Թեմա 7՝ Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։ 

Թեմա 8՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 9՝ Քաղաքական 

գաղափարախոսություններ: Թեմա 10` Կոռուպցիան և նրա դրսևորման 

տեսակները, նրա դեմ պայքարի ձևերն ու մեթոդները: 

 

 

    ՏՏՏՏԲԲԲԲ----1255 1255 1255 1255 ----    ՏՏՏՏննննտտտտեեեեսսսսաաաագգգգիիիիտտտտոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    հհհհիիիիմմմմոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրր (2  (2  (2  (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

4-րդ կիսամյակ,ստուգարք 

                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության 

մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսությյան բովանդակության, 

սեփականատիրական հարաբերությունների, միկրոտնտեսական և 

մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունների, պետական բյուջեի ու 

պետության տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության 

բարձրացման մասին պատկերացումներ:  

                        ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,  

2.պատկերացում կունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, կատեգորիաների, 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին: 

                    ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1   Տնտեսագիտության տեսության ծագումն ու զարգացումը: 

Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները:   Թեմա-2  Արտադրության 

բնութագիրը:  Թեմա-3  Շուկայական էկոնոմիկայի տեսության հիմունքներ: 

Արժեքի տեսություններ: Թեմա-4  Շուկայական հարաբերությունների էությունը, 

կառուցվածքն ու  ֆունկցիաները: Թեմա-5  Տնտեսական համակարգի 

ինքնակառավարումը: Շուկայական հավասարակշռվածություն: Թեմա-6  Ֆիրման 

շուկայական հարաբերությունների համակարգում: Թեմա-7    



Ձեռնարկատիրական կապիտալի ձևավորումը: Թեմա-8  Ծախքերի էությունը: 

Արտադրություն և ծախքեր:  Թեմա-9  Շահույթ և շահութաբերություն: Տնտեսական 

շահույթ, ձեռնարկատիրական եկամուտ, աշխատավարձ: Թեմա-10 Ագրո-

արդյունաբերական համալիր: Ռենտայի տեսություն:  Թեմա-11  

Մակրոտնտեսական քաղաքականության նպատակներն ու հասնելու ուղիները: 

Թեմա-12 Կուտակում, սպառում և խնայողություններ: Թեմա-13 Տնտեսական աճ: 

Տնտեսական զարգացման փուլայնությունը: Թեմա-14 Աշխատանք, 

զբաղվածություն և գործազրկություն Մարդկային կապիտալի տեսությունը: 

Թեմա-15 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Արժեզրկում: Թեմա-16. 

Ֆինանսական համակարգ և  ֆինանսական քաղաքականություն: Թեմա-17. 

Պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը: Թեմա-18. 

Համաշխարհային տնտեսությունը և զարգացման օրինաչափությունները: 

 Թեմա-19.  Միջազգային արժույթային և  ֆինանսական համակարգեր: 

    

 

2.2 2.2 2.2 2.2 ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    մմմմաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    ևևևև    բբբբննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

ՊՊՊՊաաաարրրրտտտտաաաադդդդիիիիրրրր    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

    

ԿԿԿԿ0913091309130913----    ԷԷԷԷկկկկոոոոլլլլոոոոգգգգիիիիաաաա    ևևևև    բբբբննննաաաապպպպաաաահհհհպպպպաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    հհհհիիիիմմմմննննաաաահհհհաաաարրրրցցցցեեեերրրր (2  (2  (2  (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ) ) ) )     

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնապահպանության 

և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցերին, օգնել նրանց հասկանալու արդի 

ժամանակաշրջանի բնապահպանական հիմնախնդիրները, ճիշտ կողմնորոշվել 

արտակարգ իրավիճակներում: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կկարողանա ձեռք բերել համակարգված գիտելիքներ բնության, մարդու և 

հասարակության էկոլոգիական փոխհարաբերությունների, ժամանակակից 

էկոլոգիական հիմնախնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ: 



2.կսովորի բնությանը վերաբերվել որպես կարևորագույն կենսական և 

բարոյա-գեղագիտական արժեքի, կդրսևորի էկոլոգիապես նպատակահարմար 

վարք և գործունեություն,  

3.կկարողանա վերլուծել  էկոլոգիական իրավիճակների առաջացման 

պատճառները, ընտրել  էկոլոգիական հիմնախնդիրների լուծման 

այլընտրանքային եղանակներ: 

 ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1 Բնապահպանության մեթոդոլոգիան և գիտական հիմունքները: 

Բնապահպանության և բնօգտագործման օրենքներն ու կանոնները, հիմնական 

սկզբունքները: Հասկացություն կենսոլորտի մասին: Թեմա-2 ՀՀ-ան հողային 

ռեսուրսները և օգտագործումը: Հողերի պահպանումը էրոզիայից, աղակալումից, 

ճահճացումից, քիմիական աղտոտումից: ՀՀ-ան ջրային ռեսուրսները և 

օգտագործումը: Ջրային ռեսուրսների աղտոտման աղբյուրները և պահպանման 

միջոցառումները: Հոսքաջրերի մաքրման մեթոդները: Թեմա-3 Բուսականության 

պահպանման և արդյունավետ օգտագործման խնդիրները: Հայաստանի 

բուսականության ՙԿարմիր գիրքը՚: Կենդանական աշխարհի պահպանության և 

վերարտադրության խնդիրները: Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական 

աղբյուրները: Թեմա-4 Արտակարգ իրավիճակներ: Բնութագրումը, 

դասակարգումը և կանխարգելման ուղիները: Էկոլոգիական աղետները:  

Բնաէկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա: 

Էկոլոգիական մոնիտորինգ: Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգ: Շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը և թափոնների հիմնախնդիրը: Մաքուր ջրի 

հիմնախնդիրը: Կենսաբազմազանության կորուստը: Մարդու առողջության  

էկոլոգիական հիմնախնդիրը: 

 

ՔՔՔՔԲԲԲԲ----0875087508750875----    ՔՔՔՔաաաաղղղղպպպպաաաաշշշշտտտտպպպպաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    ևևևև    աաաարրրրտտտտաաաակկկկաաաարրրրգգգգ    իիիիրրրրաաաավվվվիիիիճճճճաաաակկկկննննեեեերրրրիիիի    հհհհիիիիմմմմննննաաաահհհհաաաարրրրցցցցեեեերրրր (2  (2  (2  (2 

կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))  

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար), 5-րդ կիսայակ, 

ստուգարք 

 ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    



Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել  հակառակորդի 

հարձակման ժամանակակից միջոցներին, սովորեցնել  բնական աղետների և 

վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության եղանակները, արտակարգ 

իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ տնտեսության օբյեկտների 

գործունեության կայունության բարձրացման ուղիները և եղանակները, խոցման 

օջախում և բնական աղետների ու վթարների հետևանքների վերացման ժամանակ 

վթարա-փրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների կազմակերպման և 

կատարման հիմունքները: 

                            ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա բնակչության և քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքները, 

2.կտիրապետի հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցներից, բնական 

աղետներից և վթարներից բնակչության պաշտպանության եղանակներին ու 

միջոցներին, 

3.կկարողանա պարապմունքներ կազմակերպել և իրականացնել 

հանրակրթական դպրոցների ցածր դասարանների աշակերտների հետ: 

                        ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1. Արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ բնակչության 

պաշտպանության կառավարման պետական միասնական համակարգը, 

իրավական նորմատիվ բազան: Թեմա-2. Արտակարգ իրավիճակները, նրանց 

դասակարգումը, բնութագրերը, կանխարգելման և բնակչության 

պաշտպանության ուղիները: Թեմա-3. Հարձակման ժամանակակից զանգվածային 

և սովորական միջոցները: Թեմա-4. Քիմիական վարակման օջախները և 

քիմիական իրադրության գնահատման մեթոդները: 

 Թեմա-5. Ճառագայթային վարագման օջախները և ճառագայթային իրադրության 

գնահատումը: Թեմա-6. ԱԻ և պատերազմի ժամանակ բնակչության 

պաշտպանության հիմնական եղանակները, ձևերը և միջոցառումների 

կազմակերպումը: Թեմա-7. ԱԻ ռիսկի գնահատումը: Թեմա-8. ԱԻ և ՔՊ պլանների 

կազմման հարցերը: Թեմա-9. ԱԻ օպերատիվ միջոցառումների կազմակերպումը: 

 

 



ԿԿԿԿաաաամմմմըըըըննննտտտտրրրրաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

ԿԿԿԿ0876087608760876    ----ԲԲԲԲժժժժշշշշկկկկաաաագգգգիիիիտտտտոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    հհհհիիիիմմմմոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրր    ևևևև    աաաառռռռոոոողղղղջջջջոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    պպպպաաաահհհհպպպպաաաաննննոոոոււււմմմմ        

(2 (2 (2 (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական), 

 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

                                                        ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

 Դասընթացի նպատակն  է ուսանողներին գիտելիքներ տալ, որոնք 

անհրաժեշտ են հիվանդին (տուժածին) առաջին օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես 

նաև առողջ ապրելակերպի համար: Առարկան նպատակ ունի ուսանողներին 

գիտելիքներ տալ հիվանդի հետազոտության մեթոդների, սիրտ-անոթային, 

շնչառական, մարսողական, միզասեռական, ներզատիչ համակարգերի առավել 

հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և որոշ ին ֆեկցիոն հիվանդությունների ու 

ին ֆեկցիայի կանխարգելման միջոցառումների, ինչպես նաև տարբեր 

վնասվածքների ու թունավորումների մասին: 

                                ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

2.կտիրապետի հիվանդի (տուժածի) հետ վարվեցողության կանոններին 

(տեղափոխում, խնամք, անձնական հիգիենա), 

3.կկարողանա չափել մարմնի ջերմաստիճնը, պուլսը, զարկերակային ճնշմումը: 

4.կարողանա ճանաչել և գնահատել արտակարգ իրավիճակներ, 

5.կսովորի ճիշտ և արագ գործել շտապ դեպքերում, ժամանակին ձեռնարկել 

հմուտ գործողություններ: 

                ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա-1. Օրգանիզմի հիմնական օրգան համակարգերի կառուցվածքը և 

 ֆունկցիաները: Հասկացություն հիվանդության մասին:  Թեմա-2. Հիվանդների 

քննության մեթոդները: Հիվանդի անհատական հիգիենան:  Հիվանդի խնամքի 

նշանակությունը:  Թեմա-3. Մարմնի ջերմության չափման եղանակները: Պուլսի 

չափումը: Զարկերակային ճնշման չափումը: Դեղամիջոցների օգտագործման 

եղանակները: Օրգանիզմի ռեակցիան դեղամիջոցների կրկնակի օգտագործման 



դեպքում: Թեմա-4. Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ` 

ստենոկարդիա, սրտամկանի ին ֆարկտ, հիպերտոնիկ հիվանդություն: Թեմա-5. 

Սուր սիրտ-անոթային անբավարարություն, ուշագնացություն, կոլլապս` մինչ 

բժշկական օգնությունը: Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով 

հիվանդների խնամքը: Թեմա-6. Շնչառական համակարգի հիվանդություններ` 

բրոնխիտ, թոքաբորբ, պլևրիտ, բրոնխիալ ասթմա: Շնչառական համակարգի 

հիվանդություններով հիվանդների խնամքը: Շնչառության տեսակները:  Թեմա-7. 

Մարսողական համակարգի հիվանդություններ` գաստրիտ, ստամոքսի և 

տասներկու մատնյա աղու խոցային հիվանդություն: Ստամոքսի լվացում, 

հոգնաներ: Մարսողական համակարգի հիվանդությունով հիվանդի խնամքը: 

Թեմա-8. Հասկացություն արյան խմբերի և ռեզուս գործոնի մասին: 

Արյունահոսության տեսակները, դադարեցման եղանակները: Թեմա-9.  

Վնասվածքներ, դասակարգումը: Բաց վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: Փակ 

վնասվածքներ` սալջարդ, հոդախախտ, առաջին օգնությունը: Միզասեռական 

համակարգի հիվանդություններ` ցիստիտ, նե ֆրիտ, միզաքարային 

հիվանդություն: Միզասեռական համակարգի հիվանդությունով հիվանդի 

խնամքը: Թեմա-10. Ներզատական համակարգի հիվանդություններ` շաքարային 

դիաբետ, էնդեմիկ խպիպ: Արյան շրջանառության վրա ներգործող միջոցներ:  

Թեմա-11. Առաջին օգնությունը սուր փսիխոզի, հիստերիայի և էպիլեպսիայի 

նոպայի ժամանակ: ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ:  Թեմա-12. Կենցաղային թունավորումներ, 

առաջին օգնությունը: Օձի և կարիճի խայթոցներ, առաջին օգնությունը: Բուժքրոջ 

(եղբոր) պարտականությունները: Թեմա-13. Գլխի, պարանոցի և ողնաշարի 

վնասվածքներ: Թեմա-14. Կրծքավանդակի վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: 

Որովայնի և կոնքի խոռոչի վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: Թեմա-15. 

Կոմբինացված և համակցված վնասվածքներ, առաջին օգնությունը: 

Վնասվածքային շոկ, հակաշոկային միջոցառումներ: Թեմա-16. Վերքային 

ին ֆեկցիա: Պայքարի միջոցները: Հականեխություն և աննեխություն: 

Վիրակապություններ: Թեմա-17. Այրվածքներ: Ցրտահարում: Էլեկտրահարում: 

Ջրահեղձում: Առաջին օգնությունը այդ վնասվածքների ժամանակ: Թեմա-18. 

Վերակենդանացում և ցավազրկում: Երկարատև ճնշման համախտանիշ, առաջին 



օգնությունը: Թեմա-19. Ոսկրերի կոտրվածքներ, առաջին օգնությունը: 

Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

 

ԿԿԿԿ0876087608760876----ԱԱԱԱրրրրտտտտաաաակկկկաաաարրրրգգգգ    իիիիրրրրաաաավվվվիիիիճճճճաաաակկկկննննեեեերրրրոոոոււււմմմմ    բբբբննննաաաակկկկչչչչոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    աաաառռռռաաաաջջջջիիիինննն    բբբբոոոոււււժժժժօօօօգգգգննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն (2(2(2(2    

կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))  

Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական), 

 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայման- ներում 

(երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորի 

կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) 

մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում: 

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը.... 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ 

պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, 

ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, 

վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն: 

                ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը.... 

 Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 

2` Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ- ների 

պայմաններում: Թեմա 3` Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 4` 

Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 5` Վնասվածքներ և սուր 

վիրաբուժական հիվանդություններ:  

 

 

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    մմմմաաաասսսսննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցննննեեեերրրր    

ՄՄՄՄ////բբբբ----1366136613661366 ՄՄՄՄաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    աաաաննննաաաալլլլիիիիզզզզ    1 (6 1 (6 1 (6 1 (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ)               )               )               )                   

Շաբաթական  5 ժամ ( 40 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ գործնական),  1-ին 

կիսամյակ, քննություն 

                ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Մաթեմատիկական անալիզի նպատակն է փոփոխական մեծությունների և 

երևույթների որակական և քանակական ուսումնասիրությունը, նրանց միջև  

կապերի հետազոտումը և լուծումը, սահմանի, լրիվության, անընդհատության և 

ածանցյալի գաղափարների ծանոթացումը և նրանց կիրառությունը բնագիտական 

տարբեր խնդիրների լուծման ժամանակ:   

                                    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կկարողանա հաշվել սահմաններ, ազատվել անորոշություններից  

2.կկարողանա գործողություններ կատարել անվերջ փոքրերի և մեծերի հետ, 

հասկանալ անընդհատությունը, դասակարգել խզման կետերը: 

3.կկարողանա հաշվել ածանցյալ, դիֆերենցիալ և հաշվումներ կատարել Թեյլորի 

բանաձևով 

4.կկարողանա կատարել ֆունկցիայի լրիվ հետազոտում, կառուցել գրաֆիկներ, 

գտնել ֆունկցիայի գրաֆիկի շոշափողը, նորմալը, կորի երկարության 

դիֆերենցիալը, կորության շառավիղը 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Անալիզի ներածություն:  Թեմա 2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի 

դիֆերենցիալ հաշիվ: Թեմա 3. Անորոշ ինտեգրալ: 

 



ՄՄՄՄ////բբբբ----1367136713671367- ՄՄՄՄաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    աաաաննննաաաալլլլիիիիզզզզ 2 (5  2 (5  2 (5  2 (5 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ)               )               )               )                   

Շաբաթական  4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական), 2-րդ 

կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

  Դասընթացի  նպատակն է  ներմուծել նախնականի գաղափարը, անորոշ և 

որոշյալ ինտեգրալների հասկացությունները, պարզել նրանց իմաստը, 

ուսանողների մոտ ձևավորել կարողություններ ինտեգրալների, շատ 

փոփոխականների դիֆերենցիալ հաշվի   կիրառությունների վերաբերյալ 

էքստրեմալ խնդիրների  լուծումների ինչպես նաև ֆունկցիայի աստիճանային 

շարքի վերլուծման, շարքերի հավասարաչափ զուգամիտության նկատմամբ: 

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

1.Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.կկարողանա հաշվել անորոշ 

ինտեգրալներ, կիրառել Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևը որոշյալ ինտեգրալի միջոցով  

հաշվելու մակերեսներ, ծավալներ, ծանրության կենտրոններ, իներցիայի 

մոմենտներ 

2.կկարողանա հաշվել շատ փոփոխականի ֆունկցիաների ածանցյալներ, 

դիֆերենցիալներ, լուծել էքստրեմումի խնդիրներ Լագրանժի մեթոդով, գտնել 

շոշափող հարթության և նորմալի հավասարումները, մակերևույթի Գաուսի 

գործակիցները 

3.կկարողանա ուսումնասիրել դրական անդամներով և նշանափոխ թվային 

շարքերի զուգամիտությունը Դալամբերի, Կոշու ինտեգրալի և Լայբնիցի 

հայտանիշների միջոցով 

4.կկարողանա գտնել աստիճանային շարքերի զուգամիտության շարքերը, 

կհասկանա շարքի հավասարաչափ և պայմանական զուգամիտությունը  

5.կկարողանա ինտեգրել և դիֆերենցել ֆունկցիոնալ շարքերը 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Որոշյալ ինտեգրալ: Թեմա 2. Թվային շարքեր: Թեմա 3. Ֆունկցիոնալ 

շարքեր: Թեմա 4.  Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ: 

 

ՄՄՄՄ////բբբբ----1368136813681368 ՄՄՄՄաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    աաաաննննաաաալլլլիիիիզզզզ 3 (7  3 (7  3 (7  3 (7 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    



Շաբաթական  5 ժամ ( 48 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ գործնական), 3-րդ 

կիսամյակ, քննություն 

                                            ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

 Դասընթացի նպատակն է պարզաբանել, կրկնակի, եռակի, մակերևույթային 

և կորագիծ ինտեգրալների մաթեմատիկական իմաստը, նրանց գոյության 

պայմանները և իրար հետ կապի ձևերը: Ուսանողների մոտ ձևավորել նշված 

ինտեգրալների ֆիզիկական և երկրաչափական կիրառությունների 

կարողություններ:  

                                                                    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կկարողանա կատարել փոփոխականի փոխարինումներ կրկնակի, եռակի, 

մակերևույթային և կորագիծ ինտեգրալներում, հաշվել յակոբյանը, անցնել 

բևեռային և գլանային կոորդինատների 

2.կկարողանա արտածել Գրինի, Օստրոգրադսկու, Գաուսի, Ստոքսի բանաձևերը 

և կիրառել այն ֆիզիկայի խնդիրների լուծման նկատմամբ 

3.կկարողանա ինտեգրմամբ որոշել մակերևույթի մակերեսը, կորի երկարությունը, 

ծանրության կենտրոնի կոորդինատները և կիրառել Գալդենի թեորեմը 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

1. Թեմա 1. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ: Թեմա 

2. Կրկնակի և եռակի ինտեգրալներ: Թեմա 3. I և II սեռի կորագիծ 

ինտեգրալներ: Թեմա 4. I և II սեռի մակերևույթային ինտեգրալներ : 

 

ՄՄՄՄ////բբբբ----1369 1369 1369 1369 ՄՄՄՄաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    աաաաննննաաաալլլլիիիիզզզզ 4 (3  4 (3  4 (3  4 (3 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական  2 ժամ ( 16 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական), 4-րդ 

կիսամյակ,  ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

  Մաթեմատիկական անալիզի նպատակը փոփոխական մեծությունների և 

երևույթների որակական և քանակական ուսումնասիրությունն է, նրանց միջև 

գոյություն ունեցող կապերի հայտնագործումը և լուծումը, գիտական 

հիմնավորումը բոլոր այն փաստերի և գաղափարների, որոնք անցնում են 

դպրոցական դասընթացում:  



ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա թվային և ֆունկցիանալ շարքերի սահմանումները, 

զուգամիտության հատկությունները. 

2.կհասկանա թվային և ֆունկցիանալ շարքերի սահմանումները, 

զուգամիտության հատկությունները  . 

3.կկարողանա թվային և ֆունկցիանալ շարքերը կիրառել մոտավոր 

հաշվումներում:  

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Պարամետրից կախված ինտեգրալներ: Թեմա 2. Թվային շարքեր 

Թեմա 3. Ֆունկցիոնալ շարքեր:  Թեմա 4. Ֆուրյեի շարքեր 

 

ՄՄՄՄ////բբբբ----1370 1370 1370 1370 ՎՎՎՎեեեերրրրլլլլոոոոււււծծծծաաաակկկկաաաանննն    եեեերրրրկկկկրրրրաաաաչչչչաաաափփփփոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    ևևևև    գգգգծծծծաաաայյյյիիիինննն    հհհհաաաաննննրրրրաաաահհհհաաաաշշշշիիիիվվվվ    ----1,21,21,21,2    

 (7  (7  (7  (7 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ) ) ) )                                                                 

Շաբաթական 2 ժամ ( 12ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական), 1-ին 

կիսամյակ, ստուգարք 

Շաբաթական 4 ժամ ( 32ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական), 2-րդ 

կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վերլուծական 

երկրաչափության և գծային հանրահաշվի ուսումնասիրման մեթոդներին, 

դասընթացում ուսումնասիրվող հիմնական  հարցերին, որը ուսանողներին 

հնարավորություն կտա խորությամբ յուրացնելու մասնագիտական և հարակից 

առարկաները (վեկտորական և թենզորական անալիզ, մաթեմատիկական 

անալիզ, մեխանիկա, ֆիզիկա և հարակից մասնագիտական  այլ առարկաներ)     

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի 

ուսումնասիրման մեթոդները, բովանդակության հարցերը: 

2. կհասկանա ինչպես կիրառել  վեկտորական և կոորդինատային մեթոդները 



 խնդիրներ լուծելիս երկրաչափության բաժինը ուսումնասիրելու ընթացքում 

ինչպես նաև գծային հավասարումների համակարգերի լուծումները գտնելու 

մեթոդները: 

1. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը, վեկտորական և խառը 

արտադրյալները, II, III կարգի դետերմինանտներ: Թեմա 2. 

Երկրաչափությունը հարթության վրա և տարածության մեջ: Ուղղի և 

հարթության երկրաչափությունը: Թեմա 3.  II կարգի կորերի կանոնական 

տեսությունը: Կորի ընդհանուր հավասարման պարզեցումը: II կարգի 

մակերևույթների կանոնական տեսությունը, շոշափող հարթությունները: 

Թեմա4. Կոմպլեքս թվերի տեսությունը:Գծային հավասարումների 

համակարգերի լուծումը և հետազոտումը: Մատրիցները, դետերմինանտներ: 

Կրամերի կանոնը: Գծային տարածություններ: Գծային օպերատորներ: Գծային 

օպերատորի սեփական արժեքները և վեկտորները: 

 

ՄՄՄՄ////բբբբ----1370 1370 1370 1370     ԴԴԴԴիիիիֆֆֆֆեեեերրրրեեեեննննցցցցիիիիաաաալլլլ    ևևևև    իիիիննննտտտտեեեեգգգգրրրրաաաալլլլ    հհհհաաաավվվվաաաասսսսաաաարրրրոոոոււււմմմմննննեեեերրրր---- 1,2 (8  1,2 (8  1,2 (8  1,2 (8 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))               

Շաբաթական  3 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական), 4-րդ 

կիսամյակ,ստուգարք 

Շաբաթական  4 ժամ ( 24 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական), 5-րդ 

կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի  նպատակն է դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների 

լուծման մեթոդների ուսումնասիրությունը և նրանց կիրառումը բնագիտական, 

մասնավորապես ֆիզիկայի որոշակի խնդիրների լուծման նկատրամբ: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի  դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման 

մեթոդները 

2. կկարողանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումները կիրառել 

խնդիրների լուծման նկատմամբ: 



ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Մետրիկական տարածություն: Լրիվություն: Անընդհատ 

ֆունկցիաների C տարածությունը: Բանախի թեորեմը սեղմող 

արտապատկերման մասին: Դիֆերենցիալ հավասարումներ: Լուծման 

գոյության և միակության թեորեմը: Թեմա 2. Առաջին կարգի դիֆերենցիալ 

հավասարումներ: Թեմա 3. Հաստատուն գործակիցներով երկրորդ կարգի 

գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 4. Հաստատուն գործակիցներով 

երկրորդ կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումներ: Թեմա 5. Դիֆերենցիալ 

հավասարումների նորմալ համակարգեր: Թեմա 6. Ինտեգրալ 

հավասարումներ: Ֆրեդհոլմի, Վոլտերայի և Աբելի ինտեգրալ 

հավասարումները: 

    

ՄՄՄՄ////բբբբ----1374  1374  1374  1374  ԿԿԿԿոոոոմմմմպպպպլլլլեեեեքքքքսսսս    փփփփոոոոփփփփոոոոխխխխաաաակկկկաաաաննննիիիի    ֆֆֆֆոոոոււււննննկկկկցցցցիիիիաաաաննննեեեերրրր ( ( ( (4 4 4 4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))               

Շաբաթական  4 ժամ ( 24 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական) 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

                        ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել թվի գաղափարը ուսանողների մոտ, 

պարզաբանել  անալիտիկ ֆունկցիաների առանձնահատկությունները և ցույց 

տալ նրանց կապը  մեխանիկայի և ֆիզիկայի խնդիրների հետ, կիրառել 

կոմպլեքս անալիզի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքները և 

ունակությունները հիդրո և աէրո դինամիկայի, առաձգականության 

էլեկտրադինամիկայի խնդիրներում: 

 

                            ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա նույն կոմպլեքս թիվը տարբեր տեսքերով արտահայտելը, 

2.կհասկանա և գաղափար կունենա կոմպլեքս փոփոխականի տարրական 

ֆունկցիաներով իրականացվող արտապատկերումների մասին , 

3.կկարողանա օգտագործել մնացքների տեսությունը ինտեգրալների 

հաշվման մեջ, ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում` խնդիրների լուծման ժամանակ: 



ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Կոմպլեքս թվեր և կոմպլեքս փոփոխականի տարրական 

ֆունկցիաներ: Թեմա 2. Անալիտիկ ֆունկցիաներ և դրանցով իրականացվող 

արտապատկերումներ: Թեմա 3. Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիայի 

ինտեգրալ: Թեմա 4. Անալիտիկ ֆունկցիաների շարքեր: 

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՏՏՏՏՄՄՄՄ////բբբբ0682068206820682----ԳԳԳԳիիիիտտտտաաաափփփփոոոորրրրձձձձիիիի    աաաավվվվտտտտոոոոմմմմաաաատտտտաաաացցցցոոոոււււմմմմ (3  (3  (3  (3 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ)               )               )               )                   

Շաբաթական  4 ժամ ( 16 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Առարկայի նպատակն է ուսանողներին     ծանոթացնել խնդիրների լուծման 

քայլերի այն հաջորդականությանը, որը կոչվում է ծրագրային ապահովման 

մշակման մեթոդիկա: Այս մեթոդիկան իրենից ներկայացնում է ծրագրային 

լուծումների ստեղծման ստրատեգիա` LABVIEW –ի օգնությամբ: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը        պպպպեեեետտտտքքքք    էէէէ    իիիիմմմմաաաաննննաաաա....    

1. կառուցել առաջադրված խնդրի ալգորիթմը խնդրի լուծման ճշգրիտ 

նպատակին հասնելու համար, 

2. մոդելավորել խնդիրները: 

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը        պպպպեեեետտտտքքքք    էէէէ    կկկկաաաարրրրոոոողղղղաաաաննննաաաա....    

1. կառուցել առաջադրված խնդրի ալգորիթմը խնդրի լուծման ճշգրիտ 

նպատակին հասնելու համար, 

2. մոդելավորել խնդիրները, 

3. ծրագրավորել խնդիրներ LABVIEW –ի օգնությամբ: 

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը        պպպպեեեետտտտքքքք    էէէէ    տտտտիիիիրրրրաաաապպպպեեեետտտտիիիի....    

1. LABVIEW –ի ծրագրի հնարավորություններին,  

2. վիտուալ սարքավորումների ստեղծման  հմտություններին: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 1 1 1 1՝՝՝՝    Գիտափորձի ավտոմատացման ներածություն: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 2 2 2 2՝՝՝՝    Բայթեր: 

Երկուական, ութական, տասնվեցական համակարգեր: Փոխարկումներ մի 

հաշվանքի համակարգից մյուսին: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա    3333`̀̀̀Անալոգային և թվային ազդանշաններ: 



ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 4 4 4 4՝՝՝՝    Հիմնական տեղեկություններ  LABVIEW-ի աշխատանքի մասին: 

Գրաֆիկական ծրագրավորում: Վիրտուալ սարքավորումների ստեղծումը 

LABVIEW-ում: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 5 5 5 5՝՝՝՝    Centronics և RS-232 պորտերի ծրագրավորում LABVIEW-

ում: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 6 6 6 6՝՝՝՝    Հիմնական ղեկավարող կառուցվածքները  LABVIEW-ում: 

 

 

ՄՄՄՄԱԱԱԱ 52  52  52  52 ----    ՖՖՖՖոոոոււււննննկկկկցցցցիիիիոոոոննննաաաալլլլ    աաաաննննաաաալլլլիիիիզզզզիիիի    հհհհիիիիմմմմոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրր  (4   (4   (4   (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ)   )   )   )       

Շաբաթական  3 ժամ ( 42-ժամ դասախոսություն, 8-սեմինար) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Ֆունկցիոնալ անալիզը հանդիսանում է մաթեմատիկական կրթության 

անհրաժեշտ տարր: Ներկա դասընթացը նվիրված է մետրիկական, գծային – 

տոպոլոգիական, նորմավորված, հիլբերտյան և այլ տարածությունների, ինչպես 

նաև նրանցում գծային ֆունկցիոնալների, օպերատորների առավել ընդհանուր 

տեսություններին` (մասնավորապես անալիզի երեք կարևորագույն 

սկզբունքներին) Բանախի տարածությունում լիովին անընդհատ օպերատորներով 

գծային հավասարումների վերաբերյալ Ռիսի տեսությունը: 

                            ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա ֆունկցիոնալ տարածությունները և նրանց մեջ տրվող 

ֆունկցիոնալները և օպերատորները. 

2.կհասկանա ֆունկցիոնալների և օպերատորների հատկությունները 

ֆունկցիոնալ տարածություններում 

3.կկարողանա կիրառել ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդները դիֆերենցիալ 

հավասարումների, ինտեգրալ հավասարումների, մաթեմատիկական ֆիզիկայի 

հավասարումների տեսության մեջ: 

                            ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Մետրիկական տարածություններ: Թեմա 2. Գծային 

տարածություններ: Թեմա 3. Գծային նորմավորված տարածություններ:  

Թեմա 4. Կոմպակտ բազմություններ գծային նորմավորված 

տարածությունում: Թեմա 5. Հիլբերտյան տարածություններ: Թեմա 6. Գծային 



ֆունկցիոնալներ գծային նորմավորված տարածություններում: Թեմա 7. 

Գծային օպերատորներ գծային նորմավորված տարածություններում: Թեմա 8. 

Գծային անալիզի երեք հիմնական սկզբունքները: Թեմա 9.  Հակադարձ 

օպերատորի գոյության վերաբերյալ բավարարության թեորեմներ: Թեմա 10.   

Լիովին անընդհատ օպերատորներ գծային նորմավորված 

տարածություններում: 

 

ՄՄՄՄ////բբբբ----1376 1376 1376 1376 ----    ՄՄՄՄաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաայյյյիիիի    հհհհաաաավվվվաաաասսսսաաաարրրրոոոոււււմմմմննննեեեերրրր  (6   (6   (6   (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))               

Շաբաթական 5 ժամ ( 30 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ գործնական) 

7-րդ կիսամյակ, քննություն 

                    ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

 Դասընթացի նպատակն է ֆիզիկայի  մաթեմատիկական ապարատի յուրացումը և 

կիրառումը հիդրոմեխանիկայի, առաձգականության տեսության, 

էլեկտրադինամիկայի, ջերմահաղորդականության, տատանողական շարժման 

խնդիրների լուծման նկատմամբ: 

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա արտածել  լարի տատանման և ջերմահաղորդականության 

հավասարումները, 

2. կկարողանա մաթֆիզ հավասարումները դասակարգել էլիպտական, 

հիպերբոլական և պարաբոլական տեսքերի 

3. կկարողանա լուծել  լարի տատանման հավասարումը Դալամբերի և 

Ֆուրյեի մեթոդներով 

4. կհասկանա հարմոնիկ ֆունկցիաների իմաստը, նրանց հատկությունները, 

մաքսիմումի սկզբունքը, Պուասոնի կորիզը, Գրինի կորիզը, լուծել Դիրիխլեի և 

Նեյմանի խնդիրները  շրջանում և գնդում 

5. կկարողանա լուծել ջերմահաղորդականության հավասարումը ուղղի և 

հարթության վրա  

6. կտիրապետի մաթֆիզ հավասարումների լուծման համակարգչային Matlab 

ծրագրային մեթոդին: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    



Թեմա 1. Մասնական ածանցյալներով II կարգի հավասարումների 

դասակարգում: Թեմա 2. Հիպերբոլական տեսակի հավասարումներ: Թեմա 

3. Պարաբոլական տեսակի հավասարումներ: Թեմա 4. Էլիպսային տեսակի 

հավասարումներ: 

 

ՄՄՄՄ////բբբբ----1377 1377 1377 1377 ՀՀՀՀաաաավվվվաաաաննննաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրիիիի    տտտտեեեեսսսսոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    ևևևև    մմմմաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    

վվվվիիիիճճճճաաաակկկկաաաագգգգրրրրոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն (4  (4  (4  (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ)         )         )         )             

Շաբաթական  3 ժամ ( 24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական) 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Ուսումնասիրել  մասսայական պատահական երևույթների հավանական 

օրինաչափությունները,  ծանոթացնել վիճակագրական տեղեկությունների 

հավաքման և խմբավորման մեթոդներին, նախապատրաստել 

ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ կատարելու 

հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության 

մեթոդներով: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կյուրացնի հավանականության  տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության հասկացությունները, օրինաչափությունները, կհասկանա 

առանձնահատկությունները 

2.կտիրապետի  հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության հետազոտության մեթոդներին 

3. կկարողան հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ 

                                                ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Հավանականության սահմանումը, հիմնական թեորեմները: Թեմա 2. 

Պատահական մեծություններ, պատահական մեծությունների 

հավանականությունների բաշխման ֆունկցիաները: Թեմա 3. Բաշխման 

պարամետրերի վիճակագրական գնահատականները: Թեմա 4. Կոռելյացիայի 



տեսության տարրերը: Թեմա 5. Վիճակագրական հիպոթեզների վիճակագրական 

ստուգումը: 

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 63  63  63  63 ––––    ԴԴԴԴիիիիսսսսկկկկրրրրեեեետտտտ    մմմմաաաաթթթթեեեեմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաա  ( 4   ( 4   ( 4   ( 4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 5  ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական) 

1-ին  կիսամյակ, քննություն 

                        ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Առարկայի  դասավանդման  նպատակն  է  ուսանողներին  ծանոթացնել  

դիսկրետ  մաթեմատիկայի  հիմնական  բաժինների և նրանց  կիրառությունների  

հետ: Բոլոր  բաժիններում  կարևորված է դիսկրետ  մաթեմատիկայի  խնդիրների  

լուծման  ալգորիթմների  կառուցումը:Պրակտիկ ունակություններ ձեռք բերելու 

համար տեսական պարապմունքներն ուղեկցվում են գործնական 

պարապմունքների անցկացմամբ և համապատասխան  խնդիրների լուծմամբ: 

Դասընթացն անց է կացվում  “Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա” 

մասնագիտության գծով  առաջին կուրսում: 

                                                ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Առարկայի  ուսումնասիրության  արդյունքում  ուսանողը  պետք  է ձեռք բերի 

գիտելիքներ  կոմբինատորիկայի,  գրաֆների տեսության, բուլյան  

ֆունկցիաների, ֆունկցիոնալ  տարրերով  սխեմաների վերաբերյալ և 

կարողություններ դրանց կիրառությունների համար: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1.Կոմբինատորիկայի տարրեր: 

Թեմա 2.Վերջավոր գրաֆներ 

Թեմա 3.Բուլյան ֆունկցիաներ 

Թեմա 4.Ֆունկցիոնալ տարրերով սխեմաներ 

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 61  61  61  61 ----        ԻԻԻԻննննֆֆֆֆոոոորրրրմմմմաաաատտտտիիիիկկկկաաաա (6  (6  (6  (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական  6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 40 ժամ լաբորատոր) 

3-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    



1.Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ինֆորմատիկայի հիմունքների, այլ 

գիտությունների հետ նրա կապերի  ու  կիրառության բնագավառների 

վերաբերյալ: 

2.Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական ու պրակտիկ 

գիտելիքները ԷՀՄ ու ինֆորմատիկայի վերաբերյալ: 

3.Ուսանողներին գաղափար տալ ժամանակակից ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի, ԷՀՄ-երի ու նրանց աշխատանքի 

սկզբունքների ու մարդու հասարակական  գործունեության  տարբեր 

բնագավառներում նրանց կիրառության վերաբերյալ: 

4.Ինֆորմատիկայի ու հաշվողական տեխնիկայի բնագավառներում ձեռք 

բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ: 

5.Ինֆորմատիկան ժամանակակից ամենատարածված գիտական 

ուղղություններից մեկն է, որի միջոցների արդյունավետ օգտագործումը 

հնարավորություն է տալիս հասնել նոր նվաճումների հասարակական 

գործունէության տարբեր բնագավառներում(ժողովրդական տնտեսություն, 

կրթություն, գիտություն, սոցիալական կյանք և այլն): 

                                                    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը  

1.կյուրացնի ինֆորմացիայի մշակման ու կարգավորման տարբեր եղանակներ, 

2.կկարողանա ինֆորմացիայի մշակման ու հաշվողական տարբեր պրոցեսների 

իրականացման և խնդիրների լուծման համար կիրառել գծային, ճյուղավորվող և 

ցիկլիկ կառուցվածքի տարբեր ալգորիթմներ, կազմել համապատասխան ծրագրեր 

ու կատարել տարբեր հաշվարկներ ԷՀՄ-երի վրա: 

3.Կազմել տվյալներ ու գիտելիքների բազաների ստեղծման ծրագրեր: 

    ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Ինֆորմատիկա առարկան և նրա դերը ժամանակակից կյանքում: Հիմնական 

գաղափարներ:Գաղափար  ինֆորմացիայի մասին, նրա չափումը, մշակումը, 

կոդավորումը և տեսակավորումը:Տվյալների կազմակերպումը և մշակումը: 

Տվյալների տիպերը: Պարզ և բարդ տիպեր:  Տվյալների մոդելներ` ռելյացիոն, 

հիերարխիկ, ցանցային: Գաղափար տվյալների բազաների մասին: 



ԱԱԱԱԼԼԼԼԳԳԳԳՈՈՈՈՐՐՐՐԻԻԻԻԹԹԹԹՄՄՄՄՆՆՆՆԵԵԵԵՐՐՐՐ    

Ալգորիթմի գաղափարը,  նրա հատկություններն ու տեսակներն ըստ իրենց 

ներքին կառուցվածքի: 

Ալգորիթմների տրման եղանակները: Բլոկ սխեմաներ և կառուցվածքայնացված 

գրելաձևեր: Ռեկուրսիվ և իտերացիոն ալգորիթմներ: Օրինակներ 

ԳԳԳԳԱԱԱԱՂՂՂՂԱԱԱԱՓՓՓՓԱԱԱԱՐՐՐՐ    ԷԷԷԷՀՀՀՀՄՄՄՄ----    իիիի    ՄՄՄՄԱԱԱԱՍՍՍՍԻԻԻԻՆՆՆՆ    

Էլեկտրոնային Հաշվիչ մեքենաներ, նրանց  ճարտարապետությունն ու 

աշխատանքի սկզբունքները 

ԷՀՄ-ի կառուցվածքը և կառուցվածքային սխեման, հիմնական 

հարմարանքներն(Պրոցեսոր, Հիշողություն, Մուտքի-ելքի հարմարանքներ) ու 

աշխատանքի սկզբունքները 

Գաղափար ծրագրի մասին: Ծրագրով ղեկավարման սկզբունք: Ծրագրավորման  

տեխնոլոգիաները և նրանց տեսակները:  

ԷՀՄ-երի Ծրագրային ապահովում: Համակարգային և Կիրառական ծրագրային 

ապահովում: Ծրագրավորման ավտոմատացման միջոցներ 

    

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 62 62 62 62    ––––    ԾԾԾԾրրրրաաաագգգգրրրրաաաավվվվոոոորրրրմմմմաաաանննն    լլլլեեեեզզզզոոոոււււննննեեեերրրր----1,2 ( 9 1,2 ( 9 1,2 ( 9 1,2 ( 9 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4  ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ լաբորատոր) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Շաբաթական 4  ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր) 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները ծրագրավորման 

լեզուներից` ուսուցանելով նրանց Պասկալ ծրագրավորման լեզուն: 

Ծրագրավորման Պասկալ լեզվի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները 

կիրառել պրակտիկ ծրագրավորման մեջ: 

                                ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա. 

1.Կազմել գծային, ճյուղավորվող և ցիկլիկ ալգորիթմով տարբեր բնույթի 

խնդիրների ծրագրեր 



2.Կազմել ենթածրագրեր ֆունկցիաների և պրոցեդուրաների տեսքով և 

օգտվել դրանցից 

3.Ձևավորել ֆայլեր և աշխատել դրանց հետ: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Գաղափար Ալգորիթմական լեզուների մասին: Նրանց դասակարգումը: 

Թարգմանիչ ծրագրեր, նրանց տեսակները (Տրանսլյատորներ, 

կոմպիլյատորներ և ինտերպրետատորներ, նրանց աշխատանքի 

սկզբունքները) 

ԲԵՅՍԻԿ Ալգորիթմական լեզուն 

Բեյսիկ լեզվի հիմնական գաղափարները(այբուբեն, տիպ, 

արտահայտություն, ստանդարտ ֆունկցիա) 

Բեյսիկ լեզվի հիմնական օպերատորները(ներմուծման, արտածման, 

վերագրման, ընտրության և կրկնության և այլն) 

Գաղափար զանգվածների մասին: Միաչափ և բազմաչափ զանգվածներ: 

Տեքստային և գրաֆիկական ինֆորմացիայի մշակումը Բեյսիկ լեզվում: 

Հաջորդական և կամայական մուտքով ֆայլերը Բեյսիմ լեզվում: 

Ենթածրագրերը, ֆունկցիաները և պրոցեդուրները Բեյսիկ լեզվում: 

PASCAL ալգորիթմական լեզուն 

Pascal լեզվի  առանձնահատկությունները որպես կառուցվածքային լեզվի, 

հիմնական գաղափարները 

Տիպերը Պասկալ լեզվում 

Օպերատորները Պասկալ լեզվում :Վերագրման և  ներածման ու 

արտածման  օպերատորներ 

Անցման  և Ցիկլի օպերատորներ 

Զանգվածներն ու գրառումները Պասկալ լեզվում 

Ֆայլեր և գործողություններ նրանց հետ 

Մոդուլային ծրագրավորում:  Պրոցեդուրները, ֆունկցիաները և մոդուլները 

Pascal լեզվում 

C++(ՍԻ++) ալգորիթմական լեզուն  

C++(ՍԻ++) ալգորիթմական լեզվի հիմնական գաղափարները (այբուբեն, 

լեքսեմներ, հաստատուններ և արմատական բառեր) 



Տվյալների տիպերը C++ լեզվում: Ծրագրի կառուցվածքը: 

Տվյալների ներմուծումը և արտածումը C++(ՍԻ) լեզվում 

Գործողությունները C++  լեզվում 

Օպերատորները C++  լեզվում` ընտրության և կրկնության  օպերատորներ 

Զանգվածները C++   լեզվում 

Ֆունկցիաները C++  լեզվում 

Ցուցանակները և հղումները C++  լեզվում 

Կառուցվածքներն ու դասերը  C++  լեզվում, հիմնական գաղափարներ: 

Ածանցված դասեր 

Տողային տիպը  C++  լեզվում 

Հոսքերը  C++  լեզվում 

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 64  64  64  64 ––––    ՄՄՄՄաաաաթթթթ....մմմմոոոոդդդդեեեելլլլաաաավվվվոոոորրրրոոոոււււմմմմ    ևևևև    թթթթվվվվաաաայյյյիիիինննն    մմմմեեեեթթթթոոոոդդդդննննեեեերրրր  ( 6   ( 6   ( 6   ( 6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 5  ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 42 ժամ լաբորատոր) 

7-րդ  կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Թվային մեթոդներ առարկայի դասավանդման նպատակն է ուսանողներին տալ 

գիտելիքներ մաթեմատիկական մոդելավորման, մաթեմատիկայի տարբեր 

բաժինների խնդիրների լուծման թվային մեթոդների և նրանց կիրառությունների 

վերաբերյալ: Առարկայի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը պետք է 

ստանա գիտելիքներ մաթեմատիկական մոդելավորման և ֆունկցիաների 

մոտարկման, թվային ինտեգրման, թվային դիֆերենցման, էմպիրիկ բանաձևերի 

կառուցման, ոչ գծային հավասարումների լուծման, գծային հավասարումների 

համակարգի լուծման, դիֆերենցյալ հավասարումների լուծման մեթոդների 

վերաբերյալ: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Մաթեմատիկական մոդելավորում: Համակարգեր: Մոդել: Մոդելավորում: 

Մոդելների տիպերը և իրական համակարգի հետ նրանց նմանության ձևերը: 

Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելներ: Մոդելների օրինակներ: Խնդիրների 

լուծման հաշվողական փորձարկության մեթոդը: Սխալների պատճառները և 

տիպերը: Ֆունկցիաների մոտարկում 



       Մոտարկման խնդիրների դրվածքը: Լագրանժի ինտերպոլացիոն բազմանդամ: 

Լագրանժի ինտերպոլացիոն բազմանդամը հավասարահեռ հանգույցների համար  

Նյուտոնի ինտերպոլացիոն բազմանդամ: Ինտերպոլացիայի զուգամիտություն 

Թվային ինտեգրում:     Քառակուսացման և ուղղանկյունների բանաձևերը: 

Նյուտոն-Կոտեսի քառակուսացման բանաձևեր: Սեղանի բանաձևը: Սիմպսոնի 

բանաձևը: Էմպիրիկ բանաձևեր: Հիմնական գաղափարներ: Գծային 

կախվածություն: Քառակուսային կախվածություն: Հավասարեցման մեթոդը: 

Ընտրած կետերի մեթոդը: Էմպիրիկ բանաձևի պարամետրերի որոշում: 

Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը: Գծային հանրահաշվական 

հավասարումների համակարգի լուծման մեթոդներ:     Գծային հանրահաշվական 

հավասարումների համակարգի լուծման մեթոդների դասակարգում: Գաուսի 

մեթոդ: Գլխավոր տարրի ընտրությամբ սխեմաներ: Իտերացիայի մեթոդը, նրա 

զուգամիտության բավարար պայմանը և սխալի գնահատականը: 

Ոչ գծային հավասարումների լուծման մեթոդներ: Արմատների առանձնացում և 

ճշգրտում: Լարերի մեթոդ: Շոշափողների մեթոդ: Համակցման և 

Կրկնատեղադրման մեթոդներ: Դիֆերենցյալ հավասարումների լուծման թվային 

մեթոդներ: Թվային դիֆերնցման հիմնական գաղափարները:Հաջորդական 

մոտավորությունների մեթոդը: Էյլերի և ձևափոխված մեթոդները:  Ռունգե-

Կուտտի մեթոդը: Ռունգե-Կուտտի մեթոդը դիֆերենցյալ հավասարումների 

համակարգի լուծման համար: 

    

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 6 6 6 64444    ––––    ՄՄՄՄաաաաթթթթ....տտտտրրրրաաաամմմմաաաաբբբբաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    ևևևև    աաաալլլլգգգգ....տտտտեեեեսսսսոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն  ( 3   ( 3   ( 3   ( 3 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 3  ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական) 

2-րդ  կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

Դասընթացը նպատակ ունի  

• ներկայացնել ասույթների տրամաբանությունը, որն ուսումնասիրում է 

պարզագույն ասույթներից որոշակի կանոններով սահմանված  

տրամաբանական շաղկապների միջոցով բարդ ասույթներ կազմելու 

օրինաչափությունները, 



• ներկայացնել ասույթների և պրեդիկատների հաշիվների հիմնական 

գաղափարները, 

• ներկայացնել Թյուրինգի մեքենաների աշխատանքի սկզբունքները, 

նրանց միջոցով ալգորիթմական շատ հիմնախնդիրների լուծումները, 

• ներկայացնել ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ տեսության հիմնական 

գաղափարները, նրանց միջոցով ալգորիթմական շատ 

հիմնախնդիրների լուծումները, 

• ամրացնելուսանողների մեջ ալգորիթմական մտածողությունը: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Դասընթացը ընթացքում ուսանողը կծանոթանա մաթեմատիկական 

տրամաբանություն և ալգորիթմների տեսության հիմնական գաղափարներին, 

կուսումնասիրի հաշվարկելի ֆունկցիաների ներակայացման տեսական 

լեզուների օրենքները, նրանցում աշխատանքի սկզբունքները: Գործնական 

պարապմունքներին ուսանողները կսովորեն տեսական գիտելիքները կոնկրետ 

ալորիթմներ մշակելու համար օգտագորշելու սկզբունքները: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

1. Ասույթների տրամաբանություն 

2. Ասույթների հաշիվ 

3. Պրեդիկատների տրամաբանություն 

4. Թյուրինգի մեքենա 

5. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաների տեսություն 

6.  

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 64  64  64  64 ––––    ԾԾԾԾրրրրաաաագգգգրրրրաաաավվվվոոոորրրրմմմմաաաանննն    ժժժժաաաամմմմաաաաննննաաաակկկկաաաակկկկիիիիցցցց    լլլլեեեեզզզզոոոոււււննննեեեերրրր  ( 5   ( 5   ( 5   ( 5 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4  ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ լաբորատոր) 

6-րդ  կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ժամանակակից 

ծրագրավորման լեզուների հետ, այլ գիտություններում նրանց  

կիրառության բնագավառների վերաբերյալ: 



2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական ու 

պրակտիկ գիտելիքները ինֆորմատիկայի ու ծրագրավորման լեզուների 

վերաբերյալ: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ ժամանակակից ծրագրավորման 

լեզուների ու նրանց աշխատանքի սկզբունքների ու մարդու 

հասարակական  գործունեության  տարբեր բնագավառներում նրանց 

կիրառության վերաբերյալ: 

4. Ժամանակակից ծրագրավորման լեզուների բնագավառում ձեռք 

բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 

5. Ինֆորմատիկան ժամանակակից ամենատարածված գիտական 

ուղղություններից մեկն է, որի միջոցների արդյունավետ օգտագործումը 

հնարավորություն է տալիս հասնել նոր նվաճումների հասարակական 

գործունէության տարբեր բնագավառներում(ժողովրդական տնտեսություն, 

կրթություն, գիտություն, սոցիալական կյանք և այլն): 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել  

պրակտիկ խնդիրներ լուծելիս, 

2. տիրապետեն  ինֆորմատիկայի ու հաշվողական տեխնիկայի 

բնագավառներում ծրագրավորման լեզուների կիրառմամբ 

հետազոտություններ կատարելու մեթոդներին, 

3. կարողանան ծրագրավորման լեզուների կիրառմամբ ԷՀՄ-երի վրա 

կատարել ինֆորմացիայի մշակման, տարբեր պրոցեսների մոդելավորման 

ու հաշվողական պրոցեսներ, 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Ծրագրավորման լեզուների ներկա մակարդակն ու հետագա զարգացման 

հիմնական  ուղղությունները:  

TP, C++, PROLOG, Visual Basic,  Visual C++, C#, Java և այլն  լեզուների 

համեմատական վերլուծություն 



Visual Basic ծրագրավորման լեզվի հիմնական հասկացությունները  (օբյեկտներ, 

ձևեր, ղեկավար տարրեր, տիպեր` պարզ և կառուցվածքայնացված, 

օպերատորներ, մոդուլներ և այլն) 

C++ և Visual C++ ծրագրավորման լեզուների հիմնական հասկացությունները 

(օբյեկտներ, ձևեր, ղեկավար տարրեր, տիպեր` պարզ և կառուցվածքայնացված, 

օպերատորներ, մոդուլներ և այլն):  

Գաղափար C#  ծրագրավորման լեզվի մասին, նրա հիմնական 

հասկացությունները:  

Visual Basic, Java, Visual C++ և  C#  լեզուների ցանցային միջոցներն ու նրանց 

կիրառությունը: 

 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ----1386138613861386    ----ՄՄՄՄեեեեխխխխաաաաննննիիիիկկկկաաաայյյյիիիի    ֆֆֆֆիիիիզզզզ. . . . հհհհիիիիմմմմոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրր (5  (5  (5  (5 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական, 12 ժամ 

լաբորատոր), 1-ին կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացի նպատակն է մեխանիկական երևույթների և նրանց նկարագրող 

օրինաչափությունների ուսուցումը: Առարկայի շարադրման մեթոդները 

հետագայում կարևոր հիմք են հանդիսանում ընդհանուր ֆիզիկայի հաջորդող 

դասընթացների համար: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը    

1. կծանոթանա մեխանիկական երևույթների հետ և կկարողանա 

օրենքների միջոցով բացատրել այն 

2. կծանոթանա տարածության և ժամանակի հատկություններին, 

ինչպես նաև նրանց  հետ կապված պահպանման օրենքներին 

3. կնախապատրաստվի հետագայում տեսական ֆիզիկայի տեսական և 

քվանտային մեխանիկայի  ուսումնասիրման համար: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Նյութական կետի և պինդ մարմնի կինեմատիկա: Թեմա 2. Նյութական 

կետի դինամիկա: Թեմա 3. Նյութական կետերի համակարգի դինամիկան: Թեմա 4. 



Պահպանման օրենքները: Թեմա 5. Պինդ մարմնի դինամիկա: Թեմա 6. Շարժումը 

գրավիտացիոն դաշտում: Թեմա 7. Ոչ իներցիալ համակարգեր: Թեմա 8. 

Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը: Թեմա 9. Տատանումներ և 

ալիքներ: Թեմա 10. Հեղուկների և գազերի դինամիկան: 

 

  

ՖՖՖՖ////բբբբ----1387138713871387----    ԷԷԷԷլլլլեեեեկկկկտտտտրրրրաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    ևևևև    մմմմաաաագգգգննննիիիիսսսսաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն (4  (4  (4  (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական, 12 ժամ 

լաբորատոր), 2-րդ կիսամյակ, քննություն 

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    ննննպպպպաաաատտտտաաաակկկկնննն    էէէէ....    

Ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրամագնիսական երևույթներին, 

փոխազդեցություններին, նրանց փորձարարական հիմունքներին և 

համապատասխան տեսական օրինաչափություններին: Այն ընդհանուր 

 ֆիզիկայի հիմնական դասընթացներից է և հատկապես կարևորվում է 

ուսումնասիրվող երևույթների, փոխազդեցութունների տարածվածությամբ 

և բազմաբնույթ դրսևորումներով:   

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը    

1. կծանոթանա էլեկտրմագնիսական երևույթներին և կիմանա այն 

նկարագրող  հիմնական օրինաչափությունները 

2. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել, մեկնաբանել և կիրառել 

հիմնական օրենքները, նրանց  հավասարումները գործնական խնդիրների 

լուծման նկատմամբ, կատարել ուսումնասիրություններ, գիտամեթոդական 

հետազոտություններ 

3. նախապատրաստված կլինի ընդհանուր  ֆիզիկայի հաջորդ 

դասընթացների, ինչպես նաև դաշտի տեսության տեսական դասընթացի 

ուսումնասիրությանը: 

Բովանդակությունը 

Թեմա  1. Էլեկտրական դաշտը վակուումում:Թեմա  2.Հաղորդիչներն 

էլեկտրա¬կան դաշտում:  Թեմա 3. Էլեկտրական դաշտը դիէլեկտրիկներում: 

Թեմա 4. Էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիան: Թեմա 5. Հաստատուն 



հոսանք:  Թեմա  6. Պինդ մարմինների էլեկտրահաղորդականությունը: 

Թեմա 7. Ջերմաէլեկտրո¬նային առաքում և կոնտակտային երևույթները 

մետաղներում,  կիսահաղոր¬դիչներում: Թեմա 8. Էլեկտրական հոսանքը 

էլեկտրոլիտներում: Թեմա9. Էլեկտրական հոսանքը գազերում: Թեմա 10. 

Հաստատուն մագնիսական դաշտ: Թեմա 11. Էլեկտրամագնիսական 

ինդուկցիա: Թեմա12. Էլեկտրամագնիսական դաշտ: Թեմա 13. Նյութի 

մագնիսական հատկությունները: Թեմա 14. Քվազի¬ստա¬ցիոնար 

հոսանք: Թեմա 15. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: 

        

ՖՖՖՖ////բբբբ----1388138813881388    ----    ՕՕՕՕպպպպտտտտիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    եեեերրրրևևևևոոոոււււյյյյթթթթննննեեեերրրրիիիի     ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա        (6 (6 (6 (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 24 ժամ 

լաբորատոր), 3-րդ կիսամյակ, քննություն 

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    ննննպպպպաաաատտտտաաաակկկկնննն    էէէէ....    

Ուսանողին տալ գիտելիքներ օպտիկական (լուսային) երևույթների և 

օրենքների մասին: Ցույց տալ օպտիկայի յուրահատուկ  դերը 

ժամանակակից գիտության զարգացման և տեխնիկայի բնագավառներում: 

Առարկայի թեմատիկ նյութերն ավելի խորը ըմբռնելու համար անհրաժեշտ 

է   առավելագույն չափով մեծացնել ցուցադրական, ռեալ ու վերտուալ 

լաբորատոր աշխատանքների և փորձերի քանակը:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը    

1. կիմանա օպտիկական երևույթների հիմնական օրենքները, 

փորձարական տվյալները և նրանց ֆիզիկական իմաստը 

2. կկարողանա կատարել ինքնուրույն գիտահետազոտական և 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ 

Բովանդակությունը. 

ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա1.1.1.1. Լույսի  ֆիզիկական բնույթը: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 2. Մի քանի պարզագույն 

գաղափարներ և օրինաչափություններ: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա3333. Պլանկի հաստատուն 

(հավասարակշիռ ճառագայթման բացատրությունը): ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա4.4.4.4. Լույսի 

արագություն: Հարաբերականության հատուկ տեսության փորձարարական 

հիմունքները: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա    5555.... Ֆոտոնը` որպես տարրական մասնիկ: Տարրական 



մասնիկների ֆիզիկական բնութագրերը: Թեմա 6. Lույսի փոխազդեցության 

տարրական պրոցեսները: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 7. 7. 7. 7. Լույսի ճառագայթումը և կլանումը 

ատոմների կողմից: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 8. 8. 8. 8. Լույսը միջավայրում: Թեմա 9. Երկու 

միջավայրերի բաժանման սահմանում ընթացող երևույթներ: ԹԹԹԹեեեեմմմմաաաա 10 10 10 10. Մեծ 

ինտենսիվություններ: Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ: 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ----13861386138613869999----    ՄՄՄՄոոոոլլլլեեեեկկկկոոոոււււլլլլյյյյաաաարրրր    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա (6  (6  (6  (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 5 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 24 ժամ 

լաբորատոր), 4-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացի նպատակն է մակրոսկոպիկ մարմինների և նրանց 

համակարգերի մոլեկուլային կինետիկ և ջերմադինամիկ հատկությունների  

ուսումնասիրությունը ելնելով նյութի  ատոմամոլեկուլային կառուցվածքի 

առանձնահատկություններից: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը    

1. կծանոթանա նյութի ատոմամոլեկուլային կառուցվածքին և նրանց 

միջև գործող փոխազդեցության ուժերին 

2. կհասկանա, որ մակրոսկոպիկ մարմինների մոլեկուլային կինետիկ 

հատկությունները պայմանավորված են նրանց ատոմամոլեկուլային 

կառուցվածքի առանձնահատկություններով և փոխազդեցություններով: 

3. կկարողանա ջերմադինամիկայի վիճակագրական ֆիզիկայի 

օրենքները, հասկացությունները կիրառել կինետիկայի և 

ջերմադինամիկայի խնդիրների լուծման նկատմամբ: 

    ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Իդեալական գազերի կինետիկ 

տեսությունը: Թեմա 3. Ջերմության կինետիկ տեսությունը: Թեմա 4. 

Փոխադրման երևույթներ: Թեմա 5. Իրական գազեր: Թեմա 6. 

Ջերմադինամիկայի տարրեր: Թեմա 7. Հեղուկների հատկությունները: 

Թեմա 8. Ցածր ջերմաստիճաններ: Թեմա 9. Պինդ մարմինների 

հատկությունները: 



 

ՖՖՖՖ////բբբբ----1390139013901390----    ԱԱԱԱտտտտոոոոմմմմաաաայյյյիիիինննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա (6  (6  (6  (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ) ) ) )     

Շաբաթական 4,5 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 24 

ժամ լաբորատոր), 5-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    

   Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ատոմների 

կառուցվածքի, ատոմային համակարգերում ընթացող պրոցեսների և 

գոյություն ունեցող օրինաչափությունների մասին և նախապատրաստել 

հետագայում քվանտային և միջուկային ֆիզիկայի ուսումնասիրությանը:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

1. կկարողանա  տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում. 

2. պատրաստ կլինի ուսումնասիրելու քվանտային մեխանիկան, 

հետագայում` նաև միջուկային ֆիզիկան. 

3. կկարողանա որոշ հետազոտական հարցերի վերաբերյալ հանդես 

բերել ինքնուրույնություն: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

 Թեմա 1. Ատոմների և ատոմական համակարգերի յուրօրինակ 

օրինաչափությունները, դասական օրենքների անկիրառե¬լիու¬թյունը, 

դասընթացի ոլորտը և հիմնական խնդիրները:  Թեմա 2.  Դասական 

պատկերացումներ ատոմի  կառույցի մասին: Թեմա 3. Քվանտային 

պատկերացումների զարգացումը: Թեմա 4 

Ալկալիական մետաղների սպեկտրները: Թեմա 5. Ատոմն արտաքին 

դաշտերում: Թեմա 6. Բազմաէլեկտրոն ատոմներ: Թեմա 7. Ռենտգենյան 

ճառագայթման սպեկտրներ: Թեմա 8. Մասնիկների ալիքային 

հատկությունները:  

 

ՖՖՖՖ////բբբբ----1391139113911391----    ԱԱԱԱտտտտոոոոմմմմիիիի    մմմմիիիիջջջջոոոոււււկկկկիիիի    ևևևև    տտտտաաաարրրրրրրրաաաակկկկաաաանննն    մմմմաաաասսսսննննիիիիկկկկննննեեեերրրրիիիի    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա (5 (5 (5 (5կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 24 ժամ 

լաբորատոր), 6-րդ կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    



Ուսանողին ծանոթացնել միջուկային  ֆիզիկայի զարգացման հիմնական 

փուլերին, միկրոաշխարհի քվանտամեխանիկական օրինաչափությունների  

առանձնահատկություններին և նրանց կիրառական բնագավառներին:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը    

1. կիմանա տարրական մասնիկների դասակարգումը և նրանց հետ տեղի 

ունեցող երևույթները, 

1. կհասկանա միջուկի կառուցվածքը 

2. կկարողանա միջուկային ֆիզիկայի հասկացությունները և 

օրինաչափությունները կիրառել որոշակի խնդիրների լուծման նկատմամբ  

ԱԱԱԱռռռռաաաարրրրկկկկաաաայյյյիիիի    բբբբոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը            

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Միջուկի կառուցվածքը: Թեմա 3. Միջուկային 

ուժեր: Թեմա 4. Միջուկի սպին: Թեմա 5. Անկայուն միջուկներ: Թեմա 6. Միջուկի 

մոդելներ: Թեմա 7. Միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 8. Տարրական մասնիկների 

ֆիզիկա: 

 

ԸԸԸԸՄՄՄՄԴԴԴԴ    ԲԲԲԲոոոոււււհհհհաաաակկկկաաաանննն    բբբբաաաաղղղղաաաադդդդրրրրիիիիչչչչ    

ՖՖՖՖ////բբբբ0705070507050705    ––––    ՊՊՊՊիիիիննննդդդդ    մմմմաաաարրրրմմմմննննիիիի    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաայյյյիիիի    ննննեեեերրրրաաաածծծծոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն   (2    (2    (2    (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական  2 ժամ (22 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական) 

  7-րդ   կիսամյակ ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

1. ՈՒսանողին տալ գիտելիքներ բյուրեղային պինդ մարմինների 

կառուցվածքի և պինդ մարմիններում գոյություն ունեցող համաչափությունների 

մասին:  

2. ՈՒսումնասիրել էլեկտրոնային կապերի տեսակները բյուրեղներում և 

պարզ բյուրեղային կառուցվածքների բյուրեղային ցանցերը: 

3. ՈՒսումնասիրել բյուրեղային ցանցի դինամիկան և պինդ մարմինների 

ջերմունակության, էլեկտրա- և ջերմահաղորդականության տեսությունները:  

4. Ծանոթացնել պինդ մարմինների համար Շրեդինգերի հավասարման մեջ 

կատարվող մոտավորություններին և լուծման մոտավոր մեթոդներին: 



5. Պարզաբանել պինդ մարմիններում թույլատրված և արգելված էներգետիկ 

գոտիների առաջացումը և ըստ հաղորդականության նյութերի բաժանումը 

մետաղների, մեկուսիչների և կիսահաղորդիչների: 

6. Նկարագրել կետային և գծային արատները պինդ մարմիններում և նրանց 

առաջացրած խառնուրդային մակարդակները: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

1. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն առարկայի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողը  պետք է 

2. Կարողանա  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում; 

3. Պատրաստված լինի ուսումնասիրելու կիսահաղորդիչների և 

կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկան, հետագայում` նաև միկրոէլեկտրոնիկան: 

4. Կարողանա որոշ հետազոտական հարցերի վերաբերյալ հանդես բերել 

ինքնուրույնություն: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1.Բյուրեղագիտության էլեմենտներ 

Թեմա 2.Պարզ բյուրեղային կառուցվածքներ 

Թեմա 3.Բյուրեղային ցանցի դինամիկան 

Թեմա 4.Պինդ մարմինների ջերմունակության,  էլեկտրա- և 

ջերմահաղորդականության տեսությունները 

Թեմա 5.Շրեդինգերի հավասարումը բյուրեղի համար: Կատարվող  

մոտավորություն-ները: Բլոխի թեորեմը:Արգելված և թույ¬լատրված գոտիներ: 

Թեմա 6.Մետաղներ և մեկուսիչներ: Կիսահաղորդիչներ: 

Թեմա 7.Էլեկտրոնի արդյունարար զանգվածը, նրա ֆիզիկական իմաստը: 

Խոռոչներ: Ծանր և թեթև խոռոչներ: 

    

ՖՖՖՖ////բբբբ0705070507050705    ----    ՌՌՌՌաաաադդդդիիիիոոոոէէէէլլլլեեեեկկկկտտտտրրրրոոոոննննիիիիկկկկաաաայյյյիիիի    հհհհիիիիմմմմոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրր   (2    (2    (2    (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական  2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ լաբորատոր) 

  7-րդ   կիսամյակ քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կապի, հեռակառավարման 

և էլեկտրոնիկայի բնագավառում տեխնիկական միջոցների կիրառությանը և 



օգտագործմանը: Առանց ռադիոէլեկրոնիկայի և նրա փորձարարական 

կիրառությունների անհնար է ժամանակակից գիտատեխնիկական  առաջընթացը 

ժողովրդական տնտեսության, ռազմական արդյունաբերության, բժշկության մեջ և 

կենցաղում: Ռադիոէլեկտրոնիկան ուսումնասիրում է գծային և ոչ գծային 

համակարգեր, ուժեղացուցիչներ, գեներատորներ, ռադիոէլեկտրոնային սարքերի 

տարրր, թվային ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմունքները:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

1. կիմանա գծային և ոչ գծային համակարգերի մասին տեղեկություններ, 

ուժեղացուցիչների, գեներատորների, ռադիոէլեկտրոնային սարքերի տարրերի և 

թվային ռադիոէլեկտրոնիկայի հիմունքների վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ. 

2.   կհասկանա ուժեղացուցիչների, գեներատորների, ռադիոէլեկտրոնային 

սարքերի /տրանզիստորներ, դիոդներ, տրիոդներ, տետրոդներ և այլն/ 

աշխատանքի սկզբունքը և ֆիզիկական առանձնահատկությունները. 

3. կկարողանա հավաքել շղթաներ, կատարել չափումներ և որոշել     

ռադիէլեկտրոնային սարքերի որոշ պարամետրեր: 

                                        ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Կենտրոնացված պարամետրերով գծային 

համակարգեր: Թեմա 3. Բաշխված պարամետրերով գծային համակարգեր:  

Թեմա 4. Ռադիոէլեկտրոնային սարքերի տարրեր: Թեմա 5. Ոչ գծային 

համակարգեր (ազդանշանների ոչ գծային և պարամետրական 

ձևափոխություններ):Թեմա6.Էլեկտրոնային ուժեղացուցիչներ: Ուժեղացուցիչների 

դասակարգումը և հիմնական բնութագրերը:  Թեմա 7. Տատանումների 

գեներացիա: Թեմա 8. Աղմուկներ: Թեմա 9. Թվային ռադիոէլեկտրոնիկայի 

հիմունքներ: 

 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ1392139213921392    ----    ՏՏՏՏեեեեսսսսաաաակկկկաաաանննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա  (  (  (  (ԴԴԴԴաաաասսսսաաաակկկկաաաանննն    մմմմեեեեխխխխաաաաննննիիիիկկկկաաաա ) (6  ) (6  ) (6  ) (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն , 40 ժամ գործնական), 4-րդ  

կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը....    



Դասընթացի նպատակն է նոր գաղափարների և մաթեմատիակական 

մեթոդների հիման վրա ուսանողին խորը գիտելիքներ տալ տեսական 

 ֆիզիկայի սկզբունքների վերաբերյալ, որը կնպաստի հաջորդող 

դասընթացների ուսումնասիրմանը և ֆիզիկայի ուսուցչի պրոֆեսիոնալ 

պատրաստվածությանը:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը        

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը    

1. կտիրապետի ՙՏեսական  ֆիզիկա՚ դասընթացի    առաջին բաժինը 

հանդիսացող դասական մեխանիկայի սկզբունքներին և մաթեմատիկական 

մեթոդներին, 

2. կտիրապետի այնպիսի մաթեմատիկական գիտելիքներին, որոնք 

հնարավորություն են տալիս ՙԸնդհանուր  ֆիզիկա՚ առարկայից հայտնի 

երևույթների և փորձերի արդյունքները բացատրել ընդհանուր տեսությամբ 

և մեթոդական նոր մոտեցումներով 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Թեմա 1. Հիմնական հասկացություններ: Լագրանժի հավասարումներ: 

Թեմա 2. Շարժման ինտեգրալներ: Թեմա 3. Շարժման հավասարումների 

ինտեգրում: Թեմա 4. Համիլտոնյան ֆորմալիզմը: Թեմա 5. Շարժումը ոչ 

իներցիալ հաշվանքի համակարգում: Թեմա 6. Փոքր տատանումներ: Թեմա 

7. Պինդ մամնի շարժումը: Թեմա 8. Վարիացիոն սկզբունքը: Թեմա 9. 

Համիլտոն-Յակոբի հավասարումը: Փոփոխականների անջատումը: Թեմա 

10. Ինվարիանտ մեծություններ: 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ1393139313931393    ----    ՏՏՏՏեեեեսսսսաաաակկկկաաաանննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա  (  (  (  (ԴԴԴԴաաաասսսսաաաակկկկաաաանննն    էէէէլլլլեեեեկկկկտտտտրրրրաաաադդդդիիիիննննաաաամմմմիիիիկկկկաաաա ) (6  ) (6  ) (6  ) (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն , 40 ժամ գործնական), 5-րդ  

կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացի նպատակն է տեսականորեն ընդհանրացնել և խորացնել 

էլեկտրամագնիսականության ընդհանուր դասընթացից ուսանողների 

ստացած գիտելիքները էլեկտրամագնիսական դաշտի հավասարումների, 



նրա հատկությունների, դաշտի տարածման և ճառագայթման հիմնական 

օրինաչափությունների վերաբերյալ: 

                                ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

    ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

1. կյուրացնի , կընդանրացնի և տեսականորեն կհիմնավորի ընդհանուր 

 ֆիզիկայի էլեկտրամագնիսականութուն դասընթացում ուսումնասիրվող 

երևույթներին ու նրանց նկարագրող հիմնական օրինաչափություններին 

վերաբերվող հավասարումները. 

 2. կկարողանա  դասական էլեկտրադինամիկայի հիմնական 

օրինաչափությունները, հավասարումները ինքնուրույն    մեկնաբանել և  

կիրառել դաշտի  տեսության որոշակի հետաքրքրություն, կարևորութուն 

ներկայացնող հարցերի խնդիրների պարզաբանման, լուծման նկատմամբ: 

3. կկարողանա մոդելավորել և համակարգչային մեթոդների, միջոցների   

օգտագործմամբ լուծել էլեկտրադինամիկայի որոշ, հատկապես 

կիրառական բնույթի խնդիրներ: 

                                            ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1.Էլեկտրամագնիսական  դաշտը վակուումում: Թեմա 2. 

Էլեկտրադինամի¬կայի հիմնական հավասարումների փորձարարական   

հիմունքները: Թեմա 3.  Էլեկտրադինամիկայի հիմնական խնդիրը:Թեմա4. 

էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիան: Թեմա 5. Էլեկտրամագնիսական 

դաշտի պոտենցիալները: Թեմա 6. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Թեմա 

7. Ստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտ:  Թեմա8. Ստացիոնար 

էլեկտրական դաշտ:  Թեմա9. Ստացիոնար մագնի¬սական  դաշտ: Թեմա 10. 

Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթումը:  

Թեմա 11.Դասական էլեկտրադինամիկայի  քառաչափ ձևակերպումը: 

Թեմա 12. Էլեկտրամագնիսական դաշտը միջավայրում: Թեմա13. 

Ստացիոնար էլեկտրա¬կան  և մագնիսական դաշտերը միջավայրում: 

Թեմա 14. Քվազիստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտ: Թեմա 15. 

Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում: 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ1111333399994444    ----    ՏՏՏՏեեեեսսսսաաաակկկկաաաանննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա        ((((ՔՔՔՔվվվվաաաաննննտտտտաաաայյյյիիիինննն    մմմմեեեեխխխխաաաաննննիիիիկկկկաաաա    ))))    ((((6666    կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    



  Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն , 40 ժամ գործնական),  

6-րդ  կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել քվանտային մեխանիկայի  ֆիզիկական 

հիմունքները, մաթեմատիկական ապարատը և պարզագույն օրինակների վրա 

ցույց տալ նրա կիրառությունը ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում` պինդ մարմնի 

տեսությունում, ատոմային և մոլեկուլային ֆիզիկայում, քվանտային 

էլեկտրադինամիկայում,  քիմիայում և օպտիկայում:  

    ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

    ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

կիմանա  միկրոաշխարհում տեղի ունեցող երևույթները բացատրող 

օրինաչափությունները,կհասկանա միկրո և մակրո երևույթների և    նրանց 

օրինաչափությունների  առանձնահատկությունները, կկարողանա կիրառել ձեռք 

բերած գիտելիքները կոնկրետ խնդիրների լուծման նկատմամբ 

                                            ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա 1. Քվանտային մեխանիկայի մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 2. 

Սեփական արժեքների և սեփական ֆունկցիաների պրոբլեմը:      Ստանդարտ 

պայմաններ: Սեփական ֆունկցիաների և սեփական արժեքների: Թեմա 3. 

Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը: Թեմա 4. Վիճակի 

փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 5. Միաչափ շարժում: Թեմա 6. 

Շարժման քանակի մոմենտ: Թեմա 7. Ռելյատիվիստական քվանտային 

մեխանիկայի հիմունքները: Թեմա 8. Մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 9. Շարժումը 

կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա10. Ատոմներ: Թեմա 11. Ճառագայթման 

դաշտի և մասնիկների փոխազդեցության կիսադասական    տեսությունը: Թեմա 

12. Մոլեկուլներ: Թեմա 13. Բախումների տեսություն: 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ1395139513951395    ----    ՏՏՏՏեեեեսսսսաաաակկկկաաաանննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա  (  (  (  (ԹԹԹԹեեեերրրրմմմմոոոոդդդդիիիիննննաաաամմմմիիիիկկկկաաաա    ևևևև    վվվվիիիիճճճճաաաակկկկաաաագգգգրրրրաաաակկկկաաաանննն    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա) (6 ) (6 ) (6 ) (6 

կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

                    Շաբաթական 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ,40  ժամ գործնական), 7-

րդ  կիսամյակ, քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    



 Դասընթացի նպատակն է վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական 

հասկացությունները և դրույթները, մեթոդները  կիրառել մակրոսկոպիկ 

համակարգերի նկատմամբ միկրոսկոպիկ և ֆենոմոնոլոգիական 

մոտեցումների օրգանական միավորման մեջ, ինչը հնարավորություն է 

տալիս պարզ և հասկանալի որոշել համակարգի վիճակը, վիճակագրական 

բաշխման և էնտրոպիայի հասկացությունները:  

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

1. կիմանա վիճակագրական ֆիզիկայի  հիմնական սկզբունքները և 

օրենքները. 

2. կհասկանա  կիրառության տիրույթները և սահմանափակումները. 

3. կկարողանա կիրառել տարրական խնդիրային իրավիճակներում: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը....    

Թեմա1. Հավանականության տեսության տարրերը և կիրառությունները 

մոլեկուլային-կինետիկ -տեսության մեջ: Թեմա 2. Վիճակագրական 

ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները: Թեմա 3. 

Վիճակագրական թերմոդինամիկայի օրենքները: Թեմա 4. 

Թերմոդինամիկական ֆունկցիաներ, դրանց հաշվումը կանոնիկ 

բաշխմամբ: Թեմա 5. Իդեալական և իրական գազեր: Թեմա 6. Իդեալական 

գազերի քվանտային վիճակագրությունը: Թեմա7. Ֆլուկտուացիաներ և 

բրոունյան շարժում: Թեմա 8. Փուլային հավասարակշռություն և փուլային 

անցումներ: Թեմա 9. Անհավասարակշիռ թերմոդինամիկայի որոշ հարցեր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 2.4 2.4 2.4 ՀՀՀՀաաաատտտտոոոոււււկկկկ    մմմմաաաասսսսննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    աաաառռռռաաաարրրրկկկկաաաաննննեեեերրրր    ևևևև    կկկկաաաամմմմըըըըննննտտտտրրրրաաաակկկկաաաանննն    

դդդդաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցց    

ՖՖՖՖ////բբբբ----0707070707070707        ----    ԿԿԿԿիիիիսսսսաաաահհհհաաաաղղղղոոոորրրրդդդդիիիիչչչչննննեեեերրրրիիիի    ևևևև    կկկկիիիիսսսսաաաահհհհաաաաղղղղոոոորրրրդդդդ. . . . սսսսաաաարրրրքքքքեեեերրրրիիիի    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա        

(5 (5 (5 (5 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն , 48 ժամ լաբորատոր), 7-րդ  

կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

  ՈՒսանողին գիտելիքներ տալ կիսահաղորդիչների և նրանցում ընթացող 

կինետիկական երևույթների մասին:  

 ՈՒսումնասիրել կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկան:  

 ՈՒսումնասիրել կիսահաղորդչային սարքերի կառուցվածքը և կիսահաղորդչային 

սարքերի կիրառությունների բազմազան ոլորտները:  

 ՈՒսանողին ծանոթացնել համակարգչային տեխնիկայում կիրառվող 

կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնային սարքերին: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

1. Կկարողանա  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում; 

2. Պատրաստված լինի ուսումնասիրելու միկրոէլեկտրոնիկան և 

սխեմատեխնիկան: 



3. Կարողանա որոշ հետազոտական հարցերի վերաբերյալ հանդես բերել 

ինքնուրույնություն: 

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 63  63  63  63 ––––    ՕՕՕՕպպպպտտտտիիիիմմմմիիիիզզզզաաաացցցցիիիիաաաայյյյիիիի    մմմմեեեեթթթթոոոոդդդդննննեեեերրրր  (2   (2   (2   (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական 5 ժամ (32 դասախոսություն, 48  լաբորատոր) 8-րդ 

կիսամյակ, ստուգարք 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Ուսանողներին նախապատրաստել տարբեր բնագավառներում 

առաջացած խնդիրների օպտիմալ լուծման մեթոդների  տիրապետմանը:   

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

Առարկայի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի 

համապատասխան գիտելիքներ՝ ձևակերպելու  օպտիմիզացիայի խնդիրներ 

և  ընտրելու նրանց լուծման համապատասխան մեթոդներ:  

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն....    

Մաթեմատիկական ծրագրավորում 

Մաթեմատիկական ծրագրավորման ընդհանուր խնդիր: Ուռուցիկ 

բազմություններ: Քառակուսային, ուռուցիկ և սեպարաբել ծրագրավորման 

խնդիրներ: Մաթեմատիկական ծրագրավորման տարրերը: Հնարավոր 

ուղղություններ: Էքստրեմալ հատկությունները ուռուցիկ բազմությունների 

վրա: Օպտիմիզացիայի բավարար պայմանը: Կունի-Տակկերի տեսությունը: 

Գծային ծրագրավորում 

Գծային ծրագրավորման խնդիրը և նրա երկրաչափական 

մեկնաբանությունը. Սիմպլեքս մեթոդ: Երկակիության տեսությունը:   Պլանի  

հաջորդաբար լավացման մեթոդի տեսական 

հիմունքները:Վերասերվածություն: Սկզբնական հենման պլանի ալգորիթմը: 

Հաջորդական իտերացիաների պարամետրերի միջև եղած կապը: Պլանի 

հաջորդաբար լավացման մեթոդի երկրորդ ալգորիթմը: Ալգորիթմների 

համեմատական գնահատականը: Ընթացիկ հենման պլանի որոշման 

հաշվողական սխեմաներ: Երկակի սիմպլեքս–մեթոդի կիրառումը: Ուղիղ և 

երկակի խնդիների միաժամանակյա լուծման մեթոդ:  



Անհարիրությունների հաջորդաբար կրճատման մեթոդ: Վերջավոր 

մեթոդներ և Գծային ծրագրավորման խնդիրը ցանկացած տեսքի գրելաձևով: 

Վերջավոր մեթոդների դասակարգումը: Ամբողջարժեք գծային 

ծրագրավորում: Մոտավոր լուծման մեթոդներ 

Ոչ գծային և դինամիկ  ծրագրավորում 

Գրադիենտային մեթոդ: Պայմանական և անպայման օպտիմալացման 

խնդիրներ: Տուգանային ֆունկցիաների մեթոդ: Զուգամիտությունը: Կոռեկտ և 

ոչ կոռեկտ խնդիրներ: Ճշգրիտ սահմանափակումներով խնդիրներ: 

Կարգավորման մեթոդ: Զուգամիտությունը: Կարգավորման մեթոդը 

ընդհանուր դեպքում: Ֆիբոնաչիի մեթոդը: Պարաբոլային մեթոդ: 

Խորանարդային մոտարկման մեթոդ: Շոշափողների մեթոդ: 

Դինամիկ ծրագրավորման խնդիր: Օպտիմալության սկզբունք: 

Ֆունկցիոնալ հավասարումներ: Ղեկավարման տեսության տարրեր: 

Պոնտրյագինի տեսության տարրեր: 

 

 

 

ԹԹԹԹԵԵԵԵՄՄՄՄԱԱԱԱ 12 Տրամաբանական գործողություններ ու շղթաներ: 

Տրամաբանական շղթայի կառուցում մեկ- և երկուբիթանի 

գործողությունների միջոցով: 

ԹԹԹԹԵԵԵԵՄՄՄՄԱԱԱԱ 13  Դոյչի սկզբունքներ: Ունիվերսալ համակարգչի 

տեսության զարգացումը ֆիզիկայի օրենքների հիման վրա: 

ԹԹԹԹԵԵԵԵՄՄՄՄԱԱԱԱ 14  Ինֆորմացիայի դասական տեսությունից դեպի 

քվանտայինը: Նանոհամակարգիչներ: Քվանտային վիճակ և քուբիթներ: 

Քվանտային հաշվարկների պարալելիզմ: 

ԹԹԹԹԵԵԵԵՄՄՄՄԱԱԱԱ 15 15 15 15  Փորձեր քվանտային հաղորդակցությունից /քվանտային 

ծածկագրություն, քվանտային տելեպորտացիա/  ու քվանտային 

պրոցեսորներից:    

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 17  17  17  17 ––––    ԿԿԿԿիիիիրրրրաաաառռռռաաաակկկկաաաանննն    ծծծծրրրրաաաագգգգրրրրաաաայյյյիիիինննն    փփփփաաաաթթթթեեեեթթթթննննեեեերրրր (2  (2  (2  (2 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական   2 ժամ  (32 ժամ լաբորատոր), 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 



ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով գիտության, տեխնիկայի ու 

հասարակական գործունեության տարբեր բնագավառներում կիրառական 

ծրագրային փաթեթների  կիրառության վերաբերյալ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական ու 

պրակտիկ գիտելիքները ԷՀՄ-երի ու կիրառության վերաբերյալ: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ տարբեր նշանակության 

ժամանակակից կիրառական ծրագրային փաթեթների ու նրանց 

աշխատանքի սկզբունքների և մարդու հասարակական  գործունեության  

տարբեր բնագավառներում նրանց կիրառության վերաբերյալ: 

4. Կիրառական ծրագրային փաթեթների վերաբերյալ ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը....    

1. կարողանան ձեռք բերած պրակտիկ գիտելիքները կիրառել  տարբեր 

թեմատիկ ուղղվածության խնդիրներ լուծելիս, 

2. տիրապետեն  տեքստային խմբագիրների, էլեկտրոնային 

աղյուսակների ու տվյալների բազաների հետ աշխատանքի 

հմտություններին, 

3. կարողանան ԷՀՄ-երի վրա կատարել տեքստերի ձևավորման, 

ախյուսակային ինֆորմացիայի մշակման տարբեր պրոցեսների 

ինֆորմացիոն մոդելավորման ու հաշվողական պրոցեսներ, 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

Համառոտ տեղեկություններ  Windows, Unix,Lenux, Vista օպերացիոն 

համակարգերի մասին 

Windows օպերացիոն համակարգի աշխատանքային սեղանն ու գլխավոր 

մենյուն 

Ֆայլերի ու թղթապանակների հետ աշխատանքը  Windows համակարգում 

Windows համակարգի kazmy, պիտույքները, օժանդակ ծրագրերը  և  

պարամետրերի տեղակայումը(Settings, Conrol panel  և այլն) 

MS Word MS Word MS Word MS Word խխխխմմմմբբբբաաաագգգգիիիիրրրր    ծծծծրրրրաաաագգգգիիիիրրրրըըըը    

Տեքստերի հավաքումը ու ձևավորումը  MS Word փաթեթում 



WordArt  գործիքաշարի ֆունկցիաներն ու կիրառությունը 

Draw  գործիքաշարի ֆունկցիաներն ու կիրառությունը 

Գրաֆիկական պատկերների ու նկարների հետ աշխատանքը Word 

ծրագրում 

Աղյուսակների  հետ աշխատանքը Word ծրագրում 

MS Excel MS Excel MS Excel MS Excel ԷԷԷԷլլլլեեեեկկկկտտտտրրրրոոոոննննաաաայյյյիիիինննն    աաաաղղղղյյյյոոոոււււսսսսաաաակկկկըըըը        

Ֆայլի,  բջիջի, թերթի ու միջակայքի գաղափարները, նրանց ստեղծումն ու 

անվանակոչումը 

MS Excel Էլեկտրոնային աղյուսակի ստանդարտ ֆունկցիաները 

Տվյալների տեսակավորումն ու զտումը MS Excel Էլեկտրոնային 

աղյուսակում 

Բանաձևերն ու նրանց տեղակայումը բացարձակ ու հարաբերական 

հասցեներով բջիջներում 

Գծապատերներն(դիագրամները) ու նրանց  նախագծումը  

Մակրոսները ու նրանց նախագծումը MS Excel Էլեկտրոնային աղյուսակում 

MS Access MS Access MS Access MS Access տտտտվվվվյյյյաաաալլլլննննեեեերրրրիիիի    բբբբաաաազզզզաաաանննն    

Ընդհանուր գաղափարներ: MS Access փաթեթի հիմնական օբյեկտները 

Աղյուսակների հետ աշխատանքը , նրանց նախագծումն ու  ստեղծումը 

Ձևերը ու նրանց հետ աշխատանքը MS Access փաթեթում 

Հարցումները, նրանց  նախագծումն ու ստեղծումը 

Հաշվետվությունները, նրանց նախագծումն ու ստեղծումը  

Մակրոսները, նրանց ստեղծումն ու նախագծումը: 

 

ԻԻԻԻՏՏՏՏՄՄՄՄՄՄՄՄ 17  17  17  17 ----    ՖՖՖՖիիիիզզզզիիիիկկկկաաաակկկկաաաանննն    գգգգիիիիտտտտաաաափփփփոոոորրրրձձձձիիիի    մմմմոոոոդդդդեեեելլլլաաաավվվվոոոորրրրոոոոււււմմմմ    ևևևև    հհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգչչչչաաաայյյյիիիինննն    

վվվվեեեերրրրլլլլոոոոււււծծծծոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն  (6   (6   (6   (6 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական   5  (32 դասախոսություն, 48  լաբորատոր), 8-րդ կիսամյակ, 

քննություն 

ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել ԷՀՄ-ի կառուցվածքի, 

ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերի, գերմեծ ինտեգրալային սխեմաների, 



վիրտուալ օսցիլոգրաֆի, գեներատորի ստեղծման մասին: Ծանոթացնել 

LABVIEW-ի աշխատանքին: 

ԿԿԿԿրրրրթթթթաաաակկկկաաաանննն    աաաարրրրդդդդյյյյոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    հհհհաաաաջջջջոոոողղղղ    աաաավվվվաաաարրրրտտտտիիիինննն    ոոոոււււսսսսաաաաննննոոոողղղղըըըը....    

1. կծանոթանա ԷՀՄ-ի կառուցվածքին, ինֆորմացիայի ներկայացման 

ձևերին  

2. կտիրապետի համակարգչային մեթոդներին 

3. կծանոթանա  LABVIEW-ի աշխատանքին: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    

Թեմա 1. Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացման ներածություն, 

տվիչներ: Թեմա 2. ԷՀՄ-ի կառուցվածքի: Ինֆորմացիայի ներկայացումը 

ԷՀՄ-ում: Բայթեր: Երկուական, ութական, տասնվեցական համակարգեր: 

Փոխարկումներ մի հաշվանքի համակարգից մյուսին: Թեմա 3. Անալոգային 

և թվային էլեկտրոնային սխեմաներ: Տրամաբանական տարրեր: Տրիգերներ, 

հաշվիչներ, դեշիֆրատորներ: Բարձր ինտեգրացիայի էլեկտրոնային 

միկրոսխեմաներ: Միկրոպրոցեսորային համալիրներ գերմեծ 

ինտեգրալային սխեմաների հիման վրա: Միկրոկոնտրոլերենր: Թեմա 4. 

Համակարգչի ստանդարտ կոմպոնենտներ: Սիստեմային բլոկ: ISA 

մագիստրալ: Մագիստրալի ազդանշաններ: Ժամանակային դիագրամներ: 

Centronics և RS-232 հանգույցներ: Թեմա 5. Հիմնական տեղեկություններ  

LABVIEW-ի աշխատանքի մասին: Կառուցվածքային տարրերը LABVIEW-

ում: Գրաֆիկական ծրագրավորում: Վիրտուալ սարքավորումների 

ստեղծումը LABVIEW-ում: Թեմա 6. Պորտերի կցանները: Զուգահեռ 

պորտերի ղեկավարումը: Պորտում գրանցումը և ընթերցումը: Արտաքին 

սարքերի միացում և կառավարում Centronics ներանցիչ/արտանցիչ 

հանգույցի միջոցով:  Թեմա 7. Ցիկլ While. Ցիկլ For.Shift registers-ի 

կիրառությունը: Հաջորդականություններ: Ընտրության կառուցվածքներ: 

Թեմա 8. Մուլտիկարտայի ծրագրավորման հիմունքները: Թվա-

անալոգային ձևաձոխիչի դրայվերի ստեղծում: Ընտրություն: Անալոգա-

թվային ձևափոխիչի դրայվերի ստեղծում: Վիրտուալ օսցիլոգրաֆի 

ստեղծում: Վիրտուալ գեներատորի ստեղծում: Զանգվածներ: Քլաստերներ: 



Գրաֆիկներ: Դիոդի վոլտ-ամպերային բնութագրիչի դուրս բերում: 

Ջերմաստիճանային չափումներ: Ղեկավարում քայլային շարժիչով: 

Կիսահաղորդչային օպտիկական ճառագայթիչների պարամետրերի 

ուսումնասիրում: 

 

ՖՖՖՖ////բբբբ----0694069406940694––––ՆՆՆՆաաաաննննոոոոհհհհաաաամմմմաաաակկկկաաաարրրրգգգգեեեերրրրիիիի    ֆֆֆֆիիիիզզզզիիիիկկկկաաաա    ևևևև    ժժժժաաաամմմմաաաաննննաաաակկկկաաաակկկկիիիիցցցց    տտտտեեեեխխխխննննոոոոլլլլոոոոգգգգիիիիաաաաննննեեեերրրր    

(4 (4 (4 (4 կկկկրրրրեեեեդդդդիիիիտտտտ))))    

Շաբաթական   3 ժամ  (24 դասախոսություն, 40  լաբորատոր), 

 8-րդ կիսամյակ, քննություն 

            ՆՆՆՆպպպպաաաատտտտաաաակկկկըըըը    

ԴԴԴԴաաաասսսսըըըըննննթթթթաաաացցցցիիիի    ննննպպպպաաաատտտտաաաակկկկնննն    էէէէ....    

Ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կիսահաղորդչային 

նանոէլեկտրոնիկայի հիմքը հանդիսացող ֆիզիկական երևույթների և 

նրանց բացատրման համար կառուցված տեսությունների հետ, ինչպես նաև 

նանոհամակարգերի կիրառության հիմնական ուղղությունների հետ: 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.Կիմանա չափային քվանտացման երևույթի և ցածր չափայնության 

կիսահաղորդչային կառուցվածքների մասին 

2.Կհասկանա ցածր չափայնության համակարգերի գոտիական 

կառուցվածքը ուսումնասիրելու համար ստեղծված տեսությունները և 

մոտավորությունները; 

3.Կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել տարբեր տիպի և ձևի 

կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների էներգիական սպեկտրները: 

ԲԲԲԲոոոովվվվաաաաննննդդդդաաաակկկկոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննն    

Թեմա 1.Քվազիերկչափ համակարգեր  

Թեմա 2.Քվազիմիաչափ համակարգեր  

Թեմա 3.Զրո չափանի համակարգեր  

Թեմա 4.Օպտիկական անցումները նանոհամակարգերում  

 

 



2.5.   2.5.   2.5.   2.5.   ԱԱԱԱյյյյլլլլ        բբբբաաաաղղղղաաաադդդդրրրրիիիիչչչչննննեեեերրրր    

1. Կուրսային աշխատանք ( 6 կրեդիտ),6-րդ, 8-րդ կիսամյակ 

2. Արտադրական պրակտիկա( 6 կրեդիտ),8-րդ կիսամյակ 

3. Ամփոփիչ ատեստավորման քննություն ( 3 կրեդիտ) 

 

    


