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ՄԱՍ I. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

 

1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 

 

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի սահմանումները և 

դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և 

գործում են ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում: 

1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ հա-

մակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է: Այն 

կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի 

համար) և ընդհանուր: 

2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարո-

ղանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը 

զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը 

հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական 

արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ: Կրթական արդյունքը և գնահատման 

չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները: 

3. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային 

կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող ուսումնա-

ռության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման համընդունելի 

միավոր է, որը տրվում է ուսնաողին դասընթացով նախատեսված կրթական 

արդյունքների դրական գնահատումից հետո: 

4.  Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների 

հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ 

համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված 

կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

5.  Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ 

ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը մեկ ուսումնական տարում գնահատվում է 

60 ECTS կրեդիտ: Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության 

տարածքում ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, 

պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

6.  ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է 

ուսանողի լսարանային, արտալսարանմային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր 

տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 

                                            
 1Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 

աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք 

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն, 

 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնա-

հատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, 

կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա 

յուրացման որակը (գնահատականը), 

 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված 

ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց 

հետո: Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների 

լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման 

միավորների) հետ միասին, 

 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դա-

սավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է ուսանողի ուսումնական 

աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը, 

 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի` թվանշաններով գնահատմանը, իսկ 

ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշան-

ներով (գնահատման միավորներով), 

 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն 

չափվում է գնահատականներով: 

7. 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 

համառոտագրերը, նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, 

դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլ տեղեկատվություններ, 

հրապարակվում են վաղօրոք (տպագրվում և/կամ տեղադրվում են ՎՊՄԻ 

կայքէջում): 

 

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և մագիստրոսական 

ծրագրի աշխատանքային ծավալը 

 

1. ՎՊՀ-ում մագիստրոսի կրթական աստիճանում առկա ուսուցմամբ 

ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում է 30 
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կրեդիտային միավոր, ուսումնական տարվա բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային 

միավոր (տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտա-

լսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

3. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը 

գնահատվում է 1,5 կրեդիտային միավորով, ինչը կազմում է 45 ակադեմիական 

ժամ( 40 րոպե տևողությամբ պարապմունքների դեպքում` 51 ակադեմիական 

ժամ): 

4. Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով (աշնանային 

և գարնանային): Ուսումնական կիսամյակի տևողությունը կազմում է 20-շաբաթյա 

բեռնվածություն,    որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և 

պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանինֈ 

5. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային 

բեռնվածությունը կազմում է 22-24 ժամ: 

6. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում 

պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի 

շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ: 

7. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը որոշ դեպքերում 

սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 

8. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է 120 կրեդիտային միավոր: 

 

3. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 

 

1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ 

կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների նշումով: 

2.  Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ 

առանձին կրթական մոդուլների: 

3.  Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց յուրացման բնույթով   

բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից լրացական դասընթացներ, ընդհանուր 

դասընթացներ, մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ և կամընտրական 

դասընթացներ.   

ա) լրացական դասընթացները և ընդհանուր դասընթացները - ծառայում են 

մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընղհանուր հենքի ապահովմանը կամ 

համալրմանը, 

բ) մասնագիտական պարտադիր դասընթացները –  ապահովում են 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, որոնց 

յուրացումն ամրագրված է որոշակի կիսամյակներում, 
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գ) կամընտրական դասընթացներ - անհատականացված ուսուցման մասն է, 

որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման 

կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ: 

 

4. Մագիստրոսի կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները 

4.1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը 

Մագիստրոսի պատրաստման օրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կաոու– 

ցամասից՝ ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախա-

տեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսա-

մյակներում ուսումնական և հետազոտական կաոուցամասերի կրեդիտներով 

արտահայտված ծավալների հետնյալ համամասնությամբ. 
 

Կրթամաս Կրեդիտներ Դասընթաց-մոդուլեերի քանակը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Ընդհանուր կրթամաս 6 2 

Մասնագիտական պարտադիր 

կրթամաս 

44 10 

Կամընտրական դասընթացներ 22 5 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Գիտական սեմինար 12              4 

Գիտահետազոտական աշխատանք 9 3 

Գիտահետազոտական պրակտիկա 9 1 

Մագիստրոսական     ատենախոսության 
պաշտպանություն 

18 1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 120 26 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը, 

որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը ն պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝ 

քննաշրջանինֈ Ծրագրի աոաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատ 

կացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանըֈ 

 
Կիսամյակ I II III IV Ընդամենը 

Ուսումնական 27 24 21 0 72 

կաոուցամաս, կրեդիտ      

Հետազոտական 3 6 9 30 48 

կաոուցամաս, կրեդիտ      

Ընդամենը, կրեդիտ 30 30 30 30 120 

 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը, 

որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը ն պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝ 

քննաշրջանինֈ Ծրագրի աոաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատ-

կացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանըֈ 

Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5 

կրեդիտ (24 կրեղիտ / 1 6  շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի 



 7 

ժամային համարժեքը՝ 1 կրեղիտ = 30 ժամֈ Ուսանողը կիսամյակում պետք է 

ունենա 30 կրեղիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), 

իսկ մեկ ուսումնական տարում՝ 60 կրեղիտֈ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխա-

տածավալը համապատասխանում է 120 կրեղիտիֈ 

 

4.2. Ծրագրի բովանդակությունը  

4.2.1. Ուսումնական կաոուցամաս 

Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից 

լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր 

կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ. Աոաջին երկուսը ծառայում են 

մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընղհանուր հենքի ապահովմանը կամ 

համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակա-

յին էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողու-

թյունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը՝ ծրագրի անհատականացված 

ուսուցման մասն էֈ 

4.2.1. Լրացական դասընթացներ 

Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աս-

տիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտու-

թյան վտվտխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)ֈ 

Նկատի ունենալով մագիստրոսների մասնագիտական և հետազոտական աշ-

խատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն 

ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց՝ 

ծրագրում ընդգրկված է անգլերենըֈ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ել-

նելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ու-

սումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարոդ է ներառվել նաև օ– 

տար այլ լեզուֈ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախա-

տեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայությունֈ Լրացական դասընթաց-

ները կրեդիտատար չենֈ 

 

4.2.2. Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս 

Ընդհանուր կրթամաւփ աշխատածավալը 6 կրեղիտ էֈ Ընդհանուր դասըն-

թացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ 

վտխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնա– 

խնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելունֈ Այն ներառում է երկու պարտա-

դիր դասընթաց՝ "Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազո– 

տությունեերում"\ւս Մասնագիտության արդիական խնդիրները"ֈ Առանձին դեպ- 
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Թվանիշ Մաաւլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 
ժամ (դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները 
մասնագիտական 
հետազոտություններում 

3 4/0/12/0 I Ստուգարք 

 Սասնագիտության 
արդիական 
հիմնախնղիրները 

3 16/8/0/0 I Ստուգարք 

 

1 Այսուհետ՝ դ–  ոասաիտսություն, q-գործնական, ս- սեմինար պարապմունք, լ- լաբորատոր 
աշխատանքֈ   

քերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական 

պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև 

ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումըֈ 

4.2.3. Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս 

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16՝ երեք 

կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասըեթացևերֈ Կրթամասի ընդհանուր 

աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտֈ Սա մագիստրոսական 

ծրագրի պարտադիր դասընթացևերի կազմև է, որն ապահովում է տվյալ մսանա -

գիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և 

կարողությունների ձեռքբերումըֈ Դրանք մշակվում եև՝ հաշվի առնելով մաս-

նագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահաեջմունքներըֈ 
 

Թվանիշ Մոդուլ-ղասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 
ժամ (դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատման 
ձեը 

 Դեղագործական քիմիա 5 28/0/28/0 I Քննություն 

 ֆարմակոգենոմիկա 4 24/0/16/0 I Քննություն 

 Դեղորի դեղատնային 

տեխնոլոգիա 

4 34/0/16/0 II Քննություն 

 Դեղորի արտադրական 

տեխնոլոգիա 

5 36/0/34/0 II Քննություն 

 Բնածին 

միացությունների քիմիա 

4 28/0/18/0 III Քննություն 

 Դեղանյութերի 

հետազոտման 

ֆիզիկաքիմիական 

մեթոդներ 

5 26/0/26/0 I Քննություն 

 Կենսաակտիվ նյութերի 

քիմիա 

4 14/0/28/0 I Քննություն 

 Դեղագիտական անալիզ 3 24/0/18/0 I Քննություն 

 

4.2.4. Կամընտրական դասընթացներ 

Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ՎՊՀ այլ մագիստրոսական, 

ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու 

ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար 

անհրաժեշտ գիտելիքներ ե կարողություններֈ Այս դասընթացների ընդհանուր 

աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմէ 
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ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ 

տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպփ– նար 

կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների 

ցանկից՝ 2-4-րդ կիսամյակների ընթացքումֈ Տվյալ ծրագրի կամընտրական 

դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է 

կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը՝ 

պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելիֈ 

Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար 

ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հե-

տևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքըֈ 

 

Թվանիշ Մոդուլ-դասըեթաց Կրեդիտ Լսարանային 
ժամ (դ/ս/գ/լ) 

Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

 Կենսածին տարրերի 
քիմիա 

3 24/8/28/0 I Ստուգարք 

Կենսաակտիվ 
հավելուկներ 

Դեղանյութերի 
հետազոտման 
օպտիկական մեթոդներ 

 Պոլիմերները 
դեղագործությունում և 
բժշկությունում 

5 36/0/34/0 II Ստուգարք 

Քիմիական 
թունազերծման 
հիմունքները 
Կենսաթաղանթները 
դեղաբանության մեջ 

 Դեղաբանական 
(դեղագործական) 
ինֆորմատիկա 

4 24/0/22/0 III Ստուգարք 

Դեղերի որակի հսկում 
Դեղանյութերի 
կառուցվածքն ու 
հատկությունները 

 Կենսադեղաբանական 
անալիզ 

5 30/0/34/0 II Ստուգարք 

Դեղանյութերի 
թերմոդինամիկան, 
կինետիկան և 
ռեակցիոնունակությունը 

Բջջի ֆիզիոլոգիան և 
պատալոգիան 

 Բուսական դեղահումքի 
ֆոտոքիմիական 
անալիզը և 
ստանդարտացումը 

5 26/0/28/0 III Ստուգարք 

Թունաբանություն 

 

4.2.5.  հետազոտական կաոուցամաս 

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները 

գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական 
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պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական 

ատենախոսությունֈ 

Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ, 

ամբիոն, կենտրոն և այլև) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմի-

նարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստ-

րոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակովֈ Գիտակաև սեմիևարի 

ընթացքում մագիստրաևտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն 

կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություե, ձևավորվում են գի-

տական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական 

բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններֈ 

Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում է 

ուսանողի մագիստրոսական ատեեախոսության թեմայի խնդիրներով և կազմվում 

է գիտական ղեկավարի հետ համատեղֈ Այն կազմակերպվում է ուսումնառության 

2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում՝ ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալովֈ 

Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում՝ 

գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրովֈ Կարող է 

իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջա-

նակներումֈ Ունի 3 կրեղիտ աշխատածավալֈ 

Գիտամաեկավարժակաե պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րղ կիսամյա կում՝ 

գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրովֈ 

Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապ-

մունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսումֈ Այն ես ունի 3 

կրեղիտ աշխատածավալֈ 

Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը ն նրա պաշտպանությունը 

մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ վտւլն է, որն իրականացվում է 4-րղ 

կիսամյակումֈ Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության համար 

ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեղիտ աշխատածավալֈ 

 

5. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 

 5.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

1. ՎՊՀ–ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրակման 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 և ընթացիկ ստուգումների 

(քննությունների) օգնությամբ բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման 
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արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը` գիտելիքների գնահատման 

ընթացքում հաշվի առնելով ուսումնական գործընթացի մի շարք բաղադրիչների և 

դրանց կարևորության աստիճանը: 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը պարունակում են հետևյալ 

բաղադրիչները` 

 ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ, 

բ) Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) հաշվառում և գնահատում, 

գ) Գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում,  

դ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ 

ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգումներ), 

 ե) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 

քննաշրջանում, 

 զ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, 

գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցու-

թյան, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի 

(կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում: 

 

5.2.Գնահատման մեթոդաբանությունը 

 

Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների (կրթական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 

դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը 

ուսանողի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման 

մեջ` դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի` 

ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ 

բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ: 

Եզրափակիչ գնահատումով (քննությամբ) են ավարտվում ընդհանուր 

մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կրթամասների այն դասընթաց-

մոդուլները, որոնց լսարանային ժամաքանակը կիսամյակում կազմում է առնվազն 

51 ժամ (որից առնվազն 34 ժամը դասախոսություն է): Այս կրթամասերի մնացած 

բոլոր դասընթացները առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ են: 

Յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում ներառված են եզրափակիչ 
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գնահատումով մինչև 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին 

կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների առավելագույն քանակը երեքն է: 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում 

անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ 

(միջանկյալ) քննություն: Ընթացիկ քննությունները պարտադիր կերպով 

անցկացվում են գրավոր, իսկ եզրափակիչ քննության ձևը դասընթացը 

կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը: 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 4 ընթացիկ 

ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով: Ընթացիկ ստուգումներն 

անցկացվում են կարճ հարցումների, փոքրածավալ գրավոր/ստուգողական 

աշխատանքների, անհատական առաջադրանքների (ռեֆերատ, էսսե և այլն) և 

նման կարգի այլ հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: 

Ընթացիկ ստուգման ձևն ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը: 

Լաբորատոր աշխատանքներն ամփոփվում են կատարողական ստուգարքով:  

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 

 ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը 

վաստակում է 20(10) միավոր: Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին 

ուսանողի մասնակցության աստիճանը գնահատվում է հետևյալ սանդղակով. 

 Աղյուսակ1.  

Մասնակցության աստիճանը (%) Հատկացվող միավորը 

90-100 20 -10 

80-90 16 - 8 

70-80 10 -5 

60-70  4 -2 

50-60 2 -1 

< 50 0 

 

բ) Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից`Գինք., որին հատկացվում է 10 միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից են ռեֆերատը, տնային առաջադրանքները, 

հանձնարարված մասնագիտական գրականության մշակումները, արտալսարա-

նային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումները և այլն: Եթե ինքնուրույն 

աշխատանքը կատարված է նշանակված ժամանակահատվածում և ուսանողը 

խմբի ներկայությամբ կարողանում է այն բանավոր ներկայացնել, ապա նա կարող 

է ստանալ ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսած առավելագույն 
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միավորը: Առանց բանավոր ներկայացման ուսանողը ստանում է նախատեսած 

միավորների կեսը: 

 գ) Գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցությունը, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվությունը և 

հմտությունները (Գսեմ.) գնահատվում են 10(20) միավորով: Գործնական(սեմինար) 

և լաբորատոր պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն 

տարրերից են: Այդ պարապմունքների ընթացքում ուսանողի ակտիվությունը 

գնահատվում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է մատյաններում` 

յուրաքանչյուր դասաժամին հատկացված միավորներով: Նշված 

պարապմունքներին հատկացված առավելագույն միավորները ուսանողները 

կարող են ստանալ այն դեպքում, եթե պատրաստվել և ակտիվորեն մասնակցել են 

դրանց:  

դ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների արդյունքներից 

((Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 20 միավոր, 

ե) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել 

մինչև 20 միավոր: 

 Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը 

(միավորը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով 

վաստակած միավորների գումար` 

 Գարդ. = Գմաս. +Գինք +Գսեմ +(Քընթ. + Քեզր.: 

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 5 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանքը` 6 միավոր, գործնական(սեմինար) և 

լաբորատոր աշխատանքները`15 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 

ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 9 և 12 

միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 14 միավոր, ապա այդ դասընթացի 

արդյունարար գնահատականը կլինի`  

Գարդ.= 5+6+15+9+12+14 = 61: 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը (միավորը) 

(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 

ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է 

վաստակել 10 միավոր: Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն 

աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի: 

բ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից`Գինք., որին հատկացվում է 10 միավոր: 

 գ) ուսուցանվող նյութի ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 4 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից ((Սընթ.), 

որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 20 միավոր: 
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 Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը 

(միավորը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով 

վաստակած միավորների գումար` 

Գարդ = Գմաս +`Գինք+ (Սընթ: 

 Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 8 

միավոր, ինքնուրույն աշխատանքները`7 միավոր, իսկ դասընթացի համար 

նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է 

համապատասխանաբար 11, 10, 13 և 16 միավորներ, ապա այդ դասընթացի 

արդյունարար գնահատականը կլինի` 

Գարդ. = 8+7+11+10+13+16 = 65 

Դասընթացների գնահատման վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում 

են միայն մասնագիտական դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) 

գնահատման համար: Մնացած բոլոր կրթամասերի բաղկացուցիչ դասընթացների 

գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով (ստուգարք կամ 100 

միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ քննություն): 

 Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: 

Քննության գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք 

ունի այն գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ 

քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` 

երկօրյա ժամկետում դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, 

այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին: 

 

5.3. Կիրարկման ընթացակարգը 

5.3.1. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի 

բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և ժամանակացույցը, 

ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին 

տրամադրվում են նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում): 

5.3.2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում 

են ֆակուլտետներում և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի կողմից: Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ 

օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն: 

5.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսումնառության 

կիսամյակի 7-8-րդ և 15-16-րդ շաբաթներում (7-րդ և 8-րդ կիսամյակում` 5-րդ և 10-

րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննության օրը ուսանողն ազատվում է դասերից: 

5.3.4. Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են յուրաքանչյուր 4 շաբաթը մեկ 

(8-րդ կիսամյակում` յուրաքանչյուր 2 շաբաթը մեկ): Ընթացիկ ստուգումն 

անցկացվում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից` 

դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի 

ազատվում): 
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5.3.5. Եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են կիսամյակային 

քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում (7-րդ և 8-րդ կիսամյակում` 16-17-րդ 

շաբաթներում): 

 

 5.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 

5.4.1. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 

համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը 

ներկայացված է ստորև. 

Գնահատականը ըստ 5 

բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 

100 միավորանոց 

սանդղակի 

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) 66-70  C+ 

«բավարար» (3) 61-65  C 

«բավարար» (3) 56-60  C- 

«անբավարար» (2)1 40- 55  D 

«անբավարար» (2)2 մինչև 40 F 

«ստուգված« 56-100  S 

«չստուգված«1 40-55  U 

«չստուգված«2 մինչև 40 U 
 

 1) Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը  
 2) Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

 

 5.4.2. Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական 

ամփոփագրում արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում է նաև 

համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 87 («գերազանց«)): 

5.4.3. Այն դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 56-ից ցածր 

արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է «չստուգված«, կրեդիտներ չեն տրվում: 

«Ստուգված» գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ 

չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական 

գնահատականի վրա: 

 

 6. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 
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6.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու 

առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ 

շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ՎՊՀ ֆակուլտետները 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 արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական 

մոդուլների և կիսամյակների: Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած 

ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը: 

6.2. 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: 

 6.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները 

ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային 

արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և միչև ուսման տվյալ 

ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 Ծրագրային կրեդիտների (ԾԿ) քանակը 

 Գնահատման կրեդիտների (ԳԿ) քանակը 

Վարկանիշային միավորները (ՎՄ)  

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)  

6.4. Ծրագրային կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական 

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների 

գումարն է: 

6.5. Գնահատման կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը 

գնահատված է տարբերակված գնահատականներով. 

ԳԿ = (Կրեդիտ 

 6.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար 

ուսանողի ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես 

առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց 

արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար. 

 
 որտեղ Գարդ–ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար 

գնահատականն է (օրինակ, եթե 5 կրեդիտանոց դասընթացը գնահատվել է 72, 

ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է 5 կրեդիտ x 72 

=360` 500 հնարավորից): 

6.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված 

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները 
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գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01 

ճշտությամբ).  

 
6.8. Հաշվառվում են և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են 

կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար 

(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և 

ՄՈԳ-երը: 

Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, 

համաձայն բուհում գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը 

ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի 

համար: 

 

 7. Ուսման առաջադիմությունը 

7.1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են` 

առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա: 

7.2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`  

 ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածության (10% 

թույլատրելի շեղումով), 

բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված 

բոլոր պարտադիր դասընթացների կրեդիտները, 

գ) ապահովել է բակալավրի կրթական աստիճանում ուսանողի համար 

սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի 56 նվազագույն շեմը: 

7.3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի 

բավարարել նախորդ կետում նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը: 

7.4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է 

տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման 

առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան: 

7.5. Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը 

համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանին: 

7.6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է 

հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ 

կարգավիճակից: 

7.7. Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական 

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները 

համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ 

տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց վարկանիշային միավորների 

օգնությամբ: 

7.8. Ուսանողի բացարձակ առաջադիմությունը չափվում է միջին որակական 

գնահատականով: 
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 8. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը 

8.1. Դրական գնահատված դասընթացի քննության/ստուգման կրկնում 

(վերահանձնում) չի թույլատրվում: 

8.2. Հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված 

դասաժամերը հաշվի չեն առնվում դասընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանը որոշելիս, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական 

տեղեկանքը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

8.3. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի 

միայն 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դեկանատում գրանցված սահմանված 

կարգի բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի առկայության դեպքում: 

8.4. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը 

չներկայացած ուսանողն այն կարող է վերահանձնել մինչև հաջորդ ընթացիկ 

քննությունը (ստուգումը) ընկած ժամանակահատվածում` նախապես այն 

համաձայնեցնելով դեկանատի և պարապող դասախոսի հետ: 

8.5. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած 

ուսանողը դեկանատի թույլտվությամբ քննաշրջանի ընթացքում կարող է 

վերահանձնել այն: 

8.6. Եզրափակիչ քննությունից «անբավարար» (8 միավորից փոքր) 

գնահատական ստացած կամ անհարգելի պատճառներով դրան չմասնակցած 

ուսանողը ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում կարող է 

վերահանձնել այն, եթե տվյալ դասընթացից նրա արդյունարար գնահատականը 

ցածր է «բավարար» գնահատականից (գտնվում է 40-55 միջակայքում): 

8.7. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն անհարգելի 

պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 56 միավորը չհավաքած 

ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և հանձնելու ակադեմիական 

պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, սակայն չեն կարող վաստակել ավելի, 

քան անցողիկ 56 միավորը: 

8.8. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 

ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում 

ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման հանգամանքից: 

8.9. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր 

պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի կողմից 

կիսամյակը ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը: 

 

 

9. Ծրագրի եզրափակիչ ատեստավորումը 
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9.1. Ուսանողի կողմից ծրագրի ընդհանուր կրթական արդյունքներին 

համապատասխան կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը 

հաստատվում է ավարտական աշխատանքի (նախագիծ, ատենախոսություն և 

այլն) կատարումով և պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո 

կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում 

կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների 

գնահատումները: 

9.2. Ավարտական աշխատանքի թեման ընտրվում և հաստատվում է առաջին 

ուսումնական տարվա առաջին 2 շաբաթների ընթացքում: Աշխատանքը 

կատարվում է ավարտական ուսումնական տարվա ընթացքում: 

9.3. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար 

հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց ընթացքում 

նախատեսվում է. 

ա) Աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի 

(ամբիոնի) քննարկմանը: Աշխատանքի հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի 

կարծիքը, որը ներառում է կատարած աշխատանքի վերաբերյալ դրական 

եզրակացություն: 

բ) Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող 

ամբիոնում` աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ: Էական դիտողություն-

ների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը պարտավոր է 

երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և լրացուցիչ քննարկման 

ներկայացնել այն: Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի 

կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության: 

գ) Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից 

աշխատանքը գրախոսման ուղարկելու կազմակերպում: 

դ) Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն պետական քննական 

հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհում: 

9.4. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական 

ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է 5.4.1. կետում ներկայացված 100 

միավորանոց սանդղակով: 

9.5. Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական 

չափանիշների համար սահմանված են գհահատման միավորների հետևյալ 

չափաքանակները. 

 

 

Թիվ Չափանիշ Առավելագույն միավորը 

1 Ներկայացման որակը 30 

2 Ձևակերպման որակը 20 

3 Կատարման ինքնուրույնության 30 
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աստիճանը 

4 Արդիականությունը(նորույթը) 20 

 Ընդամենը` 100 

 

 10. Կրեդիտների փոխանցումը  

10.1. Այլ բուհերից ՎՊՀ մագիստրոսի կրթական ծրագիր կրեդիտները 

փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ 

ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով: Փոխանցումը կատարվում է 

ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` 

ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ: 

10.2. Այլ ուսումնական ծրագրից ՎՊՀ մագիստրոսի ուսումնական ծրագիր 

կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե` 

 ա) դրանց բովանդակությունները միանման են, 

 բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ, 

 գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական  

 կրթական արդյունքները համարժեք են: 

10.3. Այլ բուհում ՎՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի 

(կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի 

ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` 

ուսանողի, ՎՊՀ-ի և ընդունող/հյուրընկալող բուհի միջև: 

10.4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական 

փոխանակման գործընթացների կազմակերպման համար ՎՊՀ-ին ունի ECTS 

բուհական համակարգող: 

 

 11. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը 

11.1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման 

գործընթացում օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում է 

ուսումնական խորհրդատուների (թյութորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են 

մասնագիտության ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ: 

11.2. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական 

ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և 

հսկում իրեն կցված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը` առաջինից միչև 

ավարտական կուրս: 

11.3. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 

ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց 

համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական 

խոհրդատվություններ: 

 

 12. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 
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12.1. 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, 

12.2. Ուսանողն իրավունք ունի` 

- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 

ՎՊՀ-ի 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:  

 

 

Մաս II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

 1. Տեղեկագրքի նպատակը 

 Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է կենսաբանաքիմիական 

ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, 

ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է 

ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների 

ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և 

ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է. 

- կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող 

որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական 

արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, 

ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 
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- 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: 

  

2. 053101.02.7 – «Դեղագգործական քիմիա» մասնագիտության 

տեղեկագիրք 

2.1.  Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 

կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ  / 90 ժամ՝4 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական, 

74 ժամ ինքնուրույն /  

1-ին կիսամյակ, ստուգարք  

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մոտ ձևավորել պատկերացում 

տվյալների հենքերի և WEB - կայքերի մասին և սովորեցնել աշխատել տվյալների 

հենքերի հետ ACCESS համակարգի, իսկ WEB - կայքերի հետ՝ հիպերտեքստերի 

նշագրման HTML լեզվի օգնությամբֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը . 

1. կիմանա ինչ է տվյալների հենքը, դրա դերը իր մասնագիտության մեջ, 

2. կծանոթանա տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգին, 

3. կկարողանա ACCESS-ով ստեղծել տվյալների հենքեր և օգտագործել այն, 

4. կծանոթանա ինտերևետայիե կայքերի ստեղծման սկզբունքների հետ, 

5. կծանոթանա հիպերտեքստերի նշագրման HTML լեզվին, 

6. կկարողանա HTML-ով ստեղծի իր ինտերնետային կայքը և տեդադրի 

Ինտերնետումֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Տվյալների հենքեր, նրանց կաոուցվածքը, աղյուսակներ,բանալի ղաշտֈ 

Թեմա 2. Տվյալների հենքերի ղեկավարման ACCESS համակարգ, աղյուսակ, ձև, 

հարցում, հաշվետվությունֈ Թեմա 3 .Ծանոթություն INTERNET - միջավայրի հետ, 

WEB-կայքեր: Թեմա Հձիպերտեքստերի նշաղրման HTML լեզու, WEB-էջի 

ստեղծում, խմբագրում, ցուցակների, աղյուսակների ե նկարների ընդգրկում WEB-

էջում, WEB-էջերի կապակցում հղումների միջոցովֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գևահատմաև չափանիշեերը. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկը անցկացվում է գրավոր 

աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, 

յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքովֈ հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

Եզրափակիչ քեեռւթյռւն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 Մասնագիտությաև արդիակաև հիմևախնղիրևերը (3 կրեղիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ  / 90 ժամ՝16 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 66 

ժամ ինքնուրույն /  

1-ին կիսամյակ, ստուգարք  

Նպատակը. 

Դասըեթացի ևպատակև է ուսանողների մոտ ձևավորել քիմիական ռեակ-

ցիաների մեխանիզմների, դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտների, նախակլի– 

նիկական թեստավորման անցկացման և նոր միացությունևերի կլինիկական 

փորձարկումների, բնապահպանակաե և կեևսաբաևակաև օբյեկտների անալիզի 

ժամանակ կիրառվող մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքներֈ 

Կրթական արդյունքևերը. 

Դասըևթացի հաջող ավարտին ուսանողը . 

1. կիմանա քիմիական ոեակցիաեերի դասակարգումը, բնապահպանական և 

կեևսաբաևակաև օբյեկտների անալիզի ժամաեակ նմուշառման և 

նմուշապատրաստման նոր եղաեակները, 

2. կհասկանա քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմեերը, 

3. կկարողանա կատարել օրգաեական, անօրգանական և կեևսաբաևակաև 

ևյութերի ժամանակակից անալիզը, 

4. հասկանալ դեղամիջոցների ֆարմակոկինետիկայի հիմեական օրինա– 

չաւիությունները, դրանց ազդեցության թաղանթա-ռեցեպտորային 

մեխանիզմները, կողմնորոշվել դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտների ն 

նոր դեղամիջոցների հետազոտությունների փուլերի հետ կապված 

հարցերումֈ  

Բովանդ ակություեը. 

Թեմա 1 Քիմիական ռեակցիաների մեխանիզմի բացահայտման կարևո-

րությունըֈ Թեմա 2 Ռեակցիայի մեխանիզմի ոաումնասիրության մեթոդները– 

Թեմա 3 Անալիտիկ քիմիայի առավել արդիական խնդիրներըֈ Թեմա 4 Շրջակա 

միջավայրի զլոբալ աղտոտման բացասական հետևանքներըֈ Թեմա 5 Անօր-

գանական և օրգանական քիմիայի զարգացման հիմնական փուլերըֈ Թեմա 6 

Քիմիական գիտության կապը այլ բնագավառների հետ և նրա նշանակությունը 

բժշկութ]ան,դեղաբանության և տեխնիկայի որոշ ճյուղերի զարգացման գործումֈ 
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Թեմա 7 ՝  Դեղամիջոցների կողմնակի ազդեցությունըֈ Թեմա 8՝ Ապացուցողա– կան 

բժշկության հիմունքներըֈ Թեմա 9 ՝  Նոր դեղամիջոցների դեղաբանական 

ակտիվության սպեկտրի, ընտրողականության և անվտանգության գնահատումֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի 

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման 

վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Եզրափակիչ քեեռւթթւն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

2.2. Մասնագիտական պարտադիր դասրնթացներ 

 

    Դեղագործխական քիմիա  (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3,5ժամ  / 150 ժամ՝ 28 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական,94 

ժամ ինքնուրույն /  

     1-ին կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել դեղագետի գործունեությանը 

դեղամիջոցներից ն օժանդակ նյութերից դեղաձեերի ստացման տեսական 

հիմունքների հիման վրա, ձևավորել գիտելիքների համակարգ, կարողություններ և 

հմտություններ դեղատանը կիրառվող ախտահանման մեթոդների, ստերիլ և 

ասեպտիկ դեղաձևերի պատրաստման, ինյեկցիոն դեղաձեերի (լուծույթներ, 

կախույթներ, էմուլսիաներ) դեղատնային պատրաստման, պահպանման, որակի 

հսկման կանոների մասինֈ Օֆտամոլոգիայում 

- 23 4կիրառվող ղեղաձեերի (աչքի կաթիլներ, իրիգացիոն լուծույթներ, աչքի 

քսուքներ) դեղատնային պայմաններում պատրաստման 

առանձնահատկություններֈ Դեղատան պայմաններում պատրաստվող ինֆուզիոե 

լուծույթներ, պահանջները, որակի հսկումֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1 .  կիմանա ասեպտիկ պայմաններում դեղերի պատրաստման, որակի 

գնահատման մասին, 

2. կիմանա ինյեկցիոն ղեղաձեերում կիրառվող ոչ ջրային լուծիչների 

բուսական ճարպայուղերի, սպիրտների (էթանոլ, բենզիլ սպիրտ, 

գլիցերին) կիրառման առանձնահատկությունների մասին, 

3. կիմանա աչքի կաթիլների ն քսուքների ասեպտիկ պատրաստման, աչքի 

կաթիլների և ինյեկցիոն լուծույթների ստերիլության, կայունության, 

իզոտոնիկության ապահովման մասին, 
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4. կկարողանա աշխատել դեղատան ասիստենտական բաժնում, 

կատարել պատրաստվող դեղերի որակի ստուգում, 

5. կկարողանա դեղատուն մուտք գործած դեղատոմսերով պատրաստել 

դեղեր ասեպտիկ պայմաններումֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Դեղատանը կիրառվող ախտահանման մեթոդներ, ստերիլ և ասեպտիկ 

ղեղաձեերի պատրաստում, ինյեկցիոն ղեղաձեերի (լուծույթներ, կախույթներ, 

էմուլսիաներ) դեղատնային պատրաստում, պահպանում, որակի հսկումֈ Թեմա 2 ՝  

Օֆտամոլոգիայում կիրառվող ղեղաձեերի (աչքի կաթիլներ, իրիգացիոն 

լուծույթներ, աչքի քսուքներ) դեղատնային պայմաններում պատրաստման 

առանձնահատկություններֈ Թեմա 3 ՝  Աչքի կաթիլների ե ինյեկցիոն լուծույթների 

համեմատական բնութագիրըֈ Թեմա 4՝ Դեղատան պայմաններում պատրաստվող 

ինֆուզիոն լուծույթներ, պահանջներր, որակի հսկումֈ Քննությունների 

անցկացման ձնը ն գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ £արցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 

միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

            Ֆարմակոգենոմիկա (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2,5 ժամ  / 120 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական,80 

ժամ ինքնուրույն /  

     1-ին կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել անհատական ազ-

դեցության դեղամիջոցների ստեղծման մոտեցումների և ուղիների հետֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մարղու գենոմի կաոուցվածքի և առանձնահատկությունների մա ։  

սին, 

2. կիմանա ղեղերի համար նոր թիրախների հայտնաբերման մեթոդների մասին, 

3. կիմանա դեղերի ստեղծման ժամանակակից մոտեցումների մասին, 

4. կկարողանա օգտվել գեների ե սպիտակուցների բանկերում տեղադրված 

ինֆորմացիայից, կիրառել այդ ինֆորմացիան պոտենցիալ դեդամիջոցների 

ստացման և հետազոտման գործընթացումֈ 

Բովանդակությունը. Թեմա Г Մարդու գենոմի կառուցվածքը ե 

առանձնահատկություններըֈ Գենետիկական պոլիմորֆիզմը, հապլոտիպերֈ Թեմա 
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2 ՝  Գենոմի ուսումնասիրումը անհատական դեղամիջոցների ստեղծման ն 

կիրառման նպատակովֈ Թեմա 3՝ Գենոմիկայի, պրոտեոմոկայի և 

կենսաինֆորմատիկայի դերը ֆար– մակոգենոմիկայի զարգացման գործումֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 

միավոր առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-

քանչյուրը՝ 1 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քեեռւթյռւե 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

         Դեղերի դեղատնային տեխնոլոգիա (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ  / 120 ժամ՝ 34 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական,70 

ժամ ինքնուրույն /  

     2-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքների համակարգ, 

կարողություններ և հմտություններ տարբեր դեղերի և դեղաձևերի դեղատնային 

պատրաստման առանձնահատկությունների, ֆիզիկական, քիմիական, 

դեղաբանական անհամատեղելիությունների կանխման ուղիների մասինֈ 

Ֆիտոպատրաստուկների և բուժ-կոսմետիկ դեղաձևերի դեղատնային 

պատրաստման առանձնահատկությունների մասինֈ 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1 .  կիմանա դեղերի պատրաստման,   հումքի, կիսաֆաբրիկատների և պատ- 

րաստի դեղերի որակի գնահատման մասին, 

2. կիմանա   դեղերի   պատրաստման   բարդ   դեպքերի,    թվացող   անհա- 

մատեղելիությունների, անհամատեղելիությունների դասակարգման մասին, 

3 .  կկարողանա աշխատել դեղատան ասիստենտական բաժնում, պատրաստել 

դեղաձևեր և կատարել պատրաստվող դեղերի որակի ստուգում, 

4. կկարողանա դեղատուն մուտք գործած դեղատոմսերով պատրաստել դեղեր 

հաշվի առնելով բաղադրամասերի համատեղելիությունը, 

5. կկարողանա   տարբերակել   դեղատոմսերում   առկա       դեղաբանական, 

ֆիզիկական և քիմիական անհամատեղելիությունները և կանխման հնարա– որ 

ուղիները, 

6. կկարողանա իրականացնել հետազոտություններ դեղաձևերի կատարելա– 

գործման ուղղությամբ ե աշխատել ընտանեկան բժիշկների հետ համատեղ 

տեղեկացնելով նրանց ղեղերի ն նրանց ռացիոնալ կիրառման մասինֈ 

Բովանդակությունը.  
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Թեմա Г   Դեղերի պատրաստման դժվար դեպքեր ն անհամատեղելիություններֈ 

Թեմա 2՝  Թվացող և իրական անհամատեղելիություններ, դասակարգում,  

բացահայտում  և վերացման  հնարավոր  եղանակներֈ  Թեմա 3՝ 2յւմեոպաթիկ 

դեղերի ներդեղատնային պատրաստում, սկզբունքները, պատրաստման 

մասնավոր տեխնոլոգիանֈ Թեմա 4 ՝  Ֆիտո ն բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկներ, 

պատրաստման մասնավոր տեխնոլոգիանֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 

միավոր առավելագույն արժեքովֈ £արցատոմսը պարուեակում է 4 հարց, յուրա-

քանչյուրը ՝ 1 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քեեռւթյռւե 

Եզրափակիչ քևեություևը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

քայլը 0,5 էֈ 

 

Դեղերի արտադրական տեխնոլոգիա (5 կրեղիտ) 

Շաբաթական 4,5 ժամ  / 150 ժամ՝ 36 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական,80 

ժամ ինքնուրույն /  

     2-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով դեղերի գործարանային 

արտադրության  վերաբերյալ 

2 գաղափար կազմել  դեղագործական գործարանի վերաբերյալ 

3 գաղափար կազմել  գործարանային արտադրության 

նորարարությունների մասին 

4 իմանալ գործարանային աշխատանքի անվտանգության կանոնները 

5 գաղափար կազմել  գործարանային արտադրության դեղաձևերի 

կիրառման կանոնների և պահպանման եղանակի մասին  

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 կարողանան պահպանել գործարանային արտադրության 

անվտանգության կանոնները 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օշարակներ 
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Թեմա 2. Մանանեխի ծեփուկ: Սպեղանիներ 

Թեմա 3. Բժշկական օճառ 

Թեմա 4. Եփուկներ: Հանուկներ 

Թեմա 5. Նորգալենային  պրեպարատներ 

Թեմա 6. Բիոգեն  ստիմուլյատորներ 

Թեմա 7. Վիտամիններ:Վիտամինանման դեղամիջոցներ 

Թեմա 8. Վիրակապման  միջոցներ 

 

                Բնածին միացությունների քիմիա (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ  / 120 ժամ՝ 28 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական,74 

ժամ ինքնուրույն /  

     3-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դեղամիջոցների եւս։ 

խակլինիկական թունաբանական հետազոտությունների մեթոդներինֈ 

 Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա բավարար գիտելիքներ դեղերի անբարենպաստ ազդեցության և 

վտանգի քանակական գնահատման վերաբերյալ, որը թույլ կտա կիրառել 

գործնական աշխատանքում կանխագուշակելու մարդու համար դեղերի 

վտանգավորության աստիճանը, 

2. կկարողանա   օգտագործել  դեղաբանական   թունաբանության   նախա– 

կլինիկական հետազոտությունների առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա գնահատել դեղերի ընդհանուր և հեռավոր անբարենպաստ 

ազդեցությունը, 

4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման - 

դանակներֈ  

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Դեղամիջոցների վտանգավորության դասակարգումը, թունավոր և 

անվտանգ դեղաչափերֈ Թեմա 2՝ Դեղերի ներմուծման ուղիները ե կախված դրանից 

թունաբանական վտրձաքննությունների մոդելավորման ա– 

ռաննահատկություններըֈ Թեմա 3 ՝  Քիմիական կառուցվածքը, թունավոր ազ-

դեցության բնույթը (այդ թվում հեռավոր՝ հոնադոտոքսիկ և այլ) և թունազերծման 

մեթոդներըֈ 

Քննությունների անցկացման ձնը ն գնահատման չափանիշները. Նախատեսված 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն 

արժեքովֈ հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորֈ 

Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

      Դեղանյութերի հետազոտման ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ (5 կրեդիտ) 

  Շաբաթական 3,5 ժամ  / 150 ժամ՝ 26 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական,80 

ժամ ինքնուրույն /  

     1-ին կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղերի 

արտադրությանը ներկայացվող միջազգային պահանջներին, դրան վերաբերվող 

աոանձին ասպեկտներին՝ որակի հսկմանը, որակի կառավարմանը, 

վալիդացիային, փաստաթղթավորմանը, անձնակազմին, շինություններին և այլն, 

ներկայացվող պահանջներին, ՊԱԳ ներդրման կարևորությանը դեղերի 

արտադրության ոլորտումֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա բավարար գիտելիքներ ՊԱԳ ընդհանուր սկզբունքների, ոչ ստերիլև 

ստերիլ դեղերի արտադրության ժամանակ ՊԱԳ պահանջների, 

արտադրության, որակի հսկման, որակի կառավարման, փաստա– 

թղթավորման պատշաճ գործունեության մասին, 

2. կունենա ընդհանուր պատկերացումներ վալիդացիայի, ՊԱԳ սարքա-

վորումների, շինությունների, համակարգերի, անձնակազմի մասին, 

3. կկարողանա տարբերել արտադրությանը, որակի հսկմանը, սարքավո-

րումներին, շինություներին, համակարգերին, փաստաթղթավորմանը 

վերաբերվող ՊԱԳ և ոչ ՊԱԳ գործընթացները, 

4. կկարողանա որոշել ստերիլ և ոչ ստերիլ դեղերի արտադրության 

ւիուլերում ռիսկային (կրիտիկական) կետերը, 

5. կկարողանա գնահատել արտադրության, որակի հսկման, պահեստա- 

վորման գործընթացների, ինչպես նաև ջրի, ջեռուցման, օդորակման, 

օդաւիոխման համակարգերի արդյունավետությունը, 

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Արտադրության և որակի հսկման Պատշաճ գործունեություններֈ 

Թեմա 2՝ Որակի կառավարումֈ Թեմա 3 ՝  Պատշաճ փաս– տաթղթավորումֈ Թեմա 4՝ 

Սանիտացիա և հիգիենաֈ Թեմա 5 ՝  ՊԱԳ շինություններ, սարքավորումներֈ Թեմա 

6՝ Դեղագործական նպատակով օգտագործվող ջուրֈ Թեմա 7 ՝  Ջեռուցման, 

օդաւիոխման և օդորակման (ԶՕՕ) համակարգերֈ Անձնակազմֈ Թեմա 8 ՝  Ստերիլ 

դեղագործական արտադրանքներֈ Թեմա 9՝ 4ալրդացիաֈ Թեմա 10՝ Բողոքներ և 

հետկանչերֈ Ինքնատեսչակաե ստուգում և որակի ստւդիտներֈ Թեմա 1 1 ՝  ՊԱԳ 

տեսչական ստուգման գործընթացը 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. Նախատեսված 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն 

արժեքովֈ հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորֈ 

Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանս^ բար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

         Կենսաակտիվ նյութերի քիմիա (4 կրեդետ) 

Շաբաթական 2,5 ժամ  / 120 ժամ՝ 14 ժամ դասախոսություն, 28 ժամ գործնական,78 

ժամ ինքնուրույն /  

     1-ին կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կինսա-ին։ 

ֆորմատիկայի տեսության սկզբունքներին, կենսաբանական համակարզերում 

ինֆորմացիոն պրոցեսների վերլուծությանըֈ Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ 

գիտելիքներ կենսաբանական պրոցեսները նկարագրելու նպատակով համա-

կարգչային ծրագրերի օգտագործման վերաբերյալֈ  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կենսաբանական համակարգերում ինֆորմացիայի ծավալի 

գնահատման, մակրո և միկրո ինֆորմացիաները տարանջատելու մասին, 

2. կկարողանա իրականացնել կենսաբանական պարզագույն պրոցեսների 

համակարգչային մոդելավորում, 

3. կկարողանա իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրա– 

դրական տարբեր հարցեր լուծելու համար օգտագործել ստացած գիտե-

լիքները, 

4. կկարողանա իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ ակա-

դեմիական ն կլինիկական ոլորտներումֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Ինֆորմացիայի տեսության հիմունքներըֈ Թեմա 2 ՝  Կենսա– 

ինֆորմատիկայի հիմնական դրությները, խնդիրներըֈ Թեմա 3՝ Կենդանի համա-

կարգերում ինֆորմացիայի պահպանում ն վտխանցումֈ Թեմա 4 ՝  Ֆերմենտայիե 

փոխազդեցությամբ ռեակցիաների շղթաների մոդելավորումֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը ն գնահատման չափանիշները. Նախատեսված 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն 

արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորֈ 

Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քեեռւթյռւե 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

        Դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրություն (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4ժամ /150 ժամ՝ 30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական,90 

ժամ ինքնուրույն /  

     2-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենսա-

տեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատկություններին, տարբեր դասի 

դեղանյութերի՝ հակաբիոտիկների, վիտամինների, սպիտակուցային, ֆերմենտ– 

ային, իմունոբիոլոգիական և այլ դեղապատրաստուկների կենսատեխնոլոգիական 

արտադրության տեխնոլոգիաներինֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կենսատեխնոլոգիայի հիմնական արտադրական մեթոդների և 

պրոցեսների, մանէաբանական, կենսատրանսֆորմացիայի և այլ հարակից 

տեխնոլոգիաների մասին, 

2. կիմանա որոշ դասի դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության 

մասին, 

3. կկարողանա վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի շտամ-արտադ– 

րիչների ստացման գենետիկասելեկցրոն և գենինժեներային մեթոդների 

առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել շտամ– 

արտադրիչների ստացման հարմար եղանակ կոնկրետ դասի դեղա-

պատրաստուկների արտադրության համար, 

4. կկարողանա վերլուծել և գնահատել կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների 

առավելությունները, հնարավորություններն ու սահմանափակումները 

դեղապատրաստուկների արտադրության գործընթացներումֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Կենսատեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատ-

կությունները, կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների տեսակները՝ ըստ բիո– 

օբյեկտի առանձնահատկությունների և նպատակային արգասիքների կիրառման 

ոլորտներիֈ Թեմա 2 ՝  Դեղանյութերի շտամ-արտադրիչների ստացում գենե– 

տիկական սելեկցիայի և գենային ինժեներիայի եղանակներովֈ Թեմա 3 ՝  

Դեղանյութերի կենսասինթեզի տեխնոլոգիա, տեխնոլոգիական պարամետրերի 

օպտիմալացումֈ Թեմա 4 ՝  Կենսասինթեզի արյունքում առաջացած կուլտուրալ 

հեղուկներից նպատակային դեղանյութերի անջատման, մաքրման և գերմաքրման 

տեխնոլոգիաներֈ Թեմա 5 ՝  Տարբեր ղասի դեղանյութերի կենսատեխնոլոգիական 

արտադրություններ՝ վիտամինների, ամինաթթվայիե պատրաստուկների 
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(պոլիամիններ), հակաբիոտիկների, իմունոբիոլոգիական վակցինային 

պատրաստուկների, ֆերմանտային պատրաստուկների, թօքս– ինների ե 

անատօքսինների, գենինժեներային ինսուլինի, ինտերֆերոնի ե այլևֈ Թեմա 6՝ 

Դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության ժամանակ կոե– տամինատների 

դեմ պայքարի և ասեպտիկության պահպանման մեթոդներ, արտադրութան 

էկոլոգիայի և սանիտարահիգեեիկ պայմանների ապահովման միջոցառումներֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը ե գնահատման չափանիշները. Նախատեսված 

2 ընթացիկ քննություններր գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն 

արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորֈ 

Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ բեեռւթյռւե 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

 Թունաբանական քիմիա (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ,5ժամ  /120 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական,78 

ժամ ինքնուրույն /  

     3-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն Է ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները դեղերի 

շրջանառության կարգավորման գործառույթների, իրավական հիմքերի, պա-

տասխանատու կառույցների գործունեության վերաբերյալ Կրթական արդյունք-

ները. 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դեղաշրջանառությաև կարգավորման գործառույթների մասին, 

2. կիմանա ՀՀ ԱՆ, դեղերի վտրձագիտական կենտրոնի  կառուցվածքի, 

գործառույթներիի, գործավարության կարգի մասին, 

3. կիմանա 22,-ում գործող դեղագրքերի, ստանդարտների, ուղեցույցների 

մասին, 

4. կկարողանա գնահատել նորակտիվ նյութ պարունակող, վերարտադրված 

(գեներիկ), կենսատեխնոլոգիական ծագման, բուսական, ռադիո– 

դեղագործական արտադրանքի, հոմեոպաթային դեղերի որակը, արդյու-

նավետության ն անվտանգության տվյալները, 

5. կկարողանա հայտնաբերել  կեղծ դեղեր, վերլուծել և գնահատել դեղերի 

մասին տեղեկատվությունը ն գովազդային նյութը, տարբերակել գովազդը ե 

տեղեկատվությունը, 

6. կկարողանա իրականացնել   դեղի որակի, անվտանգության և արդյու- 

նավետության գնահատում 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա Г Դեղի յուրահատկությունը, որպես ապրանքֈ Դեղերի կարգավորման 

անհրաժեշտությունըֈ Թեմա 2 ՝  Դեղային քաղաքականությունֈ Թեմա 3՝ Դեղերի 

շրջանառության կարգավորման վարչական տարրերը՝ օրենսդրություն, դեղերի 

շրջանառությունը կարգավորող կազմակերպությունֈ Թեմա 4 ՝  Դեղերի 

շրջանառության կարգավորման տեխնիկական տարրերը՝ ստանդարտներ, 

դեղագրքեր, ուղեցույցներֈ Թեմա 5 ՝  Դեղերի շրջանառության կարգավորումը՝ ըստ 

կենսացիկլի. դեղերի ստեղծումը, դեղերի նախա– կլինիկական 

հետազոտություններր, դեղերի կլինիկական հետազոտությունները դեղերի 

արտադրությունը, դեղերի արժևորումը և գրանցումը, դեղերի մեծածախ իրացումը, 

դեղերի մանրածախ իրացումը, դեղերի մասին տեղեկատվությունը, դեղերի 

գովազդըֈ Թեմա 6՝ Դեղերի կեղծումը և դրա դեմ պայքարի միջոցներըֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 

միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

      Դեղագիտական անալիզ (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ  /120 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական,78 

ժամ ինքնուրույն /  

     3-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենսա-

տեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատկություններին, տարբեր դասի 

դեղանյութերի՝ հակաբիոտիկների, վիտամինների, սպիտակուցային, ֆերմենտ– 

ային, իմունոբիոլոգիական և այլ դեղապատրաստուկների կենսատեխնոլոգիական 

արտադրության տեխնոլոգիաներինֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

5. կիմանա կենսատեխնոլոգիայի հիմնական արտադրական մեթոդների և 

պրոցեսների, մանէաբանական, կենսատրանսֆորմացիայի և այլ հարակից 

տեխնոլոգիաների մասին, 

6. կիմանա որոշ դասի դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության 

մասին, 

7. կկարողանա վերլուծել և հասկանալ դեղանյութերի շտամ-արտադ– 

րիչների ստացման գենետիկասելեկցրոն և գենինժեներային մեթոդների 

առավելություններն ու թերությունները, գնահատել և ընտրել շտամ– 
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արտադրիչների ստացման հարմար եղանակ կոնկրետ դասի դեղա-

պատրաստուկների արտադրության համար, 

8. կկարողանա վերլուծել և գնահատել կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների 

առավելությունները, հնարավորություններն ու սահմանափակումները 

դեղապատրաստուկների արտադրության գործընթացներումֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Կենսատեխնոլոգիական արտադրության առանձնահատ-

կությունները, կենսատեխնոլոգիական պրոցեսների տեսակները՝ ըստ բիո– 

օբյեկտի առանձնահատկությունների և նպատակային արգասիքների կիրառման 

ոլորտներիֈ Թեմա 2 ՝  Դեղանյութերի շտամ-արտադրիչների ստացում գենե– 

տիկական սելեկցիայի և գենային ինժեներիայի եղանակներովֈ Թեմա 3 ՝  

Դեղանյութերի կենսասինթեզի տեխնոլոգիա, տեխնոլոգիական պարամետրերի 

օպտիմալացումֈ Թեմա 4 ՝  Կենսասինթեզի արյունքում առաջացած կուլտուրալ 

հեղուկներից նպատակային դեղանյութերի անջատման, մաքրման և գերմաքրման 

տեխնոլոգիաներֈ Թեմա 5 ՝  Տարբեր ղասի դեղանյութերի կենսատեխնոլոգիական 

արտադրություններ՝ վիտամինների, ամինաթթվայիե պատրաստուկների 

(պոլիամիններ), հակաբիոտիկների, իմունոբիոլոգիական վակցինային 

պատրաստուկների, ֆերմանտային պատրաստուկների, թօքս– ինների ե 

անատօքսինների, գենինժեներային ինսուլինի, ինտերֆերոնի ե այլևֈ Թեմա 6՝ 

Դեղերի կենսատեխնոլոգիական արտադրության ժամանակ կոե– տամինատների 

դեմ պայքարի և ասեպտիկության պահպանման մեթոդներ, արտադրութան 

էկոլոգիայի և սանիտարահիգեեիկ պայմանների ապահովման միջոցառումներֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը ե գնահատման չափանիշները. Նախատեսված 

2 ընթացիկ քննություններր գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն 

արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորֈ 

Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ բեեռւթյռւե 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

          2.3.Կամընտրական դասընթացներ  

       Կենսածին տարրերի քիմիա (3 Կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ  /90 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 58 ժամ 

ինքնուրույն /  

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կլինիկական կեն-

սաքիմիայի   հիմնական   դրույթներին,   տարբեր   հիվանդությունների   կան-

խորոշման, կանխարգելման, ախտորոշման ե բուժման արդյունավետության 

գնահատման ժամանակակից մեթոդներինֈ Կրթական արդյունքները. 
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 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կլինիկական կենսաքիմիայի հիմնական ուղղությունների, առավել 

ինֆորմատիվ ախտորոշման ժամանակակից մեթոդների և բուժման առավել 

արդյունավետ մեթոդների հիմնահարցերի մասինֈ 

2. կիման հիվանդությունների զարգացման մոլեկուլային-կենսաքիմիական 

ախտածնային մեխանիզմների մասին, 

3. կկարողանա վերլուծել ե գնահատել հիվանդությունների ախտորոշման և 

դիֆերենցիալ ախտորոշման տվյալները, 

4. կկարողանա վերլուծել ախտաբանական պրոցեսների զարգացման 

ախտածնային մեխանիզմները և հիվանդությունների կանխարգելման 

հնարավոր ուղիները, 

5. կկարողանա լաբորատոր պրակտիկայում իրականացնել լյարդի, 

երիկամների, սիրտ-անոթային համակարգի, էնդոտոքսիկոզի ե այլ 

հիվանդությունների ախտորոշումըֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 ՝ Ֆերմենտաբանության արդիական պրոբլեմները բժշկագիտության 

մեջֈ Ֆերմենտների ակտիվության փովտխությունները և նրանց ղերը տարբեր 

հիվանդությունների ախտածնության, ախտորոշման ու բուժման գործումֈ Թեմա 2՝ 

Լիպիդների, ածխաջրերի, սպիտակուցների և ամինաթթուների, նուկլեոտիդների 

վւոխանակության ե միզաթթվի սինթեզի խանգարումները, ջրաաղային 

փոխանակության և մոլեկուլային խանգարումներըֈ Թեմա 3՝ Լյարդի 

(հեպատիտներ), երիկամների (սուր և քրոնիկական անբավարարություն), 

սիրտանոթայիե համակարգի (աթերոսկլերոզ, սրտի ինֆարկտ) և ժառանգական 

հիվանդությունների, արյան լեյկոզներիի, ճառագայթային հիվանդության, 

էնդոտոքսիկոզի, իմունային անբավարարության, շաքարային դիաբետի 

ախտորոշման ն բուժման ժամանակակից մեթոդներըֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գևահատմաև չափանիշեերը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարուեակում է 4 հարց, յուրա– քանչյուրը՝ 

1 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քնեություեը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքաեչյուրը՝ համապատասխանաբար4, 

3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

      Կենսաակտիվ հավելուկներ (3 կրեդիտ)  

Շաբաթական 2 ժամ  /90 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 58 ժամ 

ինքնուրույն /  

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նոր արոմատիկ 

կաոուցվածքով դեղերի ստեղծման ավանդական ն ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին, ինչպես նան ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական 

հեռանկարային հայացք դեղանյութերի անվանակարգման, ֆիզիոլոգիական 

ակտիվ նյութերի ստացման և ուսումնասիրման մասինֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արոմատիկ դեղանյութերի   ստեղծման   ժամանակակից հիմնա– 

դրույթների, հիմնական ստացման եղանակեերի մասին, 

2. կունենա բավարար գիտելիքներ դեղանյութերի անվանակարգման, ֆիզիո- 

լոգիական ակտիվ նյութերի ստացման և ուսումնասիրման մասին, 

3. կկարողանա կիրառել դեղագիտական քիմիայի նոր արոմատիկ դեղա- 

նյութերի ստեղծման ավանդական և ժամանակակից հիմնադրույթները, 

զարգացման խնդիրներըֈ 

Բովանդակությունը.  

Թեմա 1 ՝ Դեղերի կարևոր խմբեր ժամանակակից դեղագործական շուկայումֈ 

Թեմա 2՝ Արոմատիկ միացություններ - դեղագիտական քիմիայի կարևոր մասֈ 

Թեմա 3՝ Արլալկիլամիններֈ Թեմա 4 ՝  Դիարիլմետանի շարքի պրեպարատներ 

(հակաալերգիկ դեղամիջոցներ)ֈ Թեմա 5 ՝  Բենզոլսուլֆանիլամիդներ և նրանց 

ածանցյալներֈ Մուլֆանիլամիդներֈ Թեմա 6 ՝  Բենզոլսուլֆոեաթթվի ածանցյալներֈ 

Թեմա 7՝ Ֆենիլպրոպիոնաթթվի ածանցյալներֈ Թեմա 8՝ Նաֆ-տալինի 

ածաևցյալներֈ Թեմա9՝ հակասնկային պրեպարատներֈ 

Քննությունների անցկացման ձնը և գնահատման չափանիշեերը. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 

միավոր առավելագույն արժեքովֈ հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-

քանչյուրը՝ 1 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

Եզրափակիչ քննության  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

             Դեղանյութերի հետազոտման օպտիկական մեթոդներ (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ  /90 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 58 ժամ 

ինքնուրույն /  

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպաաակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացումներ 

սինթետիկ ճանապարով դեղերի ստեղծման, "Հիմնական Դեղերի" 

գաղափարախոսության զարգացման, խնդիրների., ինչպես նաև ստացման 
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մեթոդեերի և պոտենցիալ կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված 

ֆունկցիաների, պատշաճ մասնագիտական պատկերացումների և նվաճումների 

մասինֈ 

Կրթական արդյուեքները. 

Դասըևթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1 .  կիմանա դեղերի հիմեակաև դասերի և ստացման հիմնական եղանակների 

մասին, 

2. կիմանա  դեղերի կառուցվածքային  առանձնահատկությունների,  դերի և 

կեևսաբաևակաև ակտիվության հետ նրանց կապի մասին, 

3. կկարողանա կիրառել "Հիմնական Դեղերի" գաղափարախոսության զար- 

գացման խնդիրները, ինչպես նաև ստացման մեթոդներֈ  

Բովանդակությունը.  

Թեմա Г Սինթետիկ ճանապարով դեղերի ստեղծումֈ Թեմա 2՝ Սինթետիկ 

ճանապարով դեղերի ստացմաև մեթոդներֈ Թեմա 3 ՝  Պոտենցիալ կեևսաբաևակաև 

ակտիվությամբ օժտված ֆունկցիաներ, պատշաչ մասնագիտական 

պատկերացումներ և նվաճումներֈ Թեմա 4 ՝  ՍԱԿ-ի կողմից "Հիմնակաե Դեղերի" 

ցուցակին ներկայացված պահանջներֈ 

Քևնությունևերի անցկացմաև ձևը և գնահատմաև չափաևիշևերը.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 

միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ  

Եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննություեը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

      Պոլիմերները դեղագործությունում և բժշկությունում (5 կրեղիտ)  

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 36 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական, 80 

ժամ ինքնուրույն /  

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասըևթացի եպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղամիջոցների 

կենսափոխարկման հետևանքով օրգանիզմում առաջացած թունավոր և ոչ             

թունավոր արզասիքեերին, որոնցից և կախված է դեղի ազդեցության ժամանա-

կամիջոցը և թունավորության չափըֈ 

Կրթական արոյունքեերը. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դեղերի կեևսափոխարկմաև առաեձեահատկություևեերի, ւիու– 

լերի և ուղդություեեերի մասին, 

2. կիմանա դեղերի կեևսափոխարկմաև վրա ազդող գործոնների մասին, 
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3. կկարողանա վերլուծել կենսափոխարկման մեխանիզմը, 

4. կկրողանա գնահատել ղեղի ազդեցության ժամանակամիջոցի, թու-

նավորության չափի կախվածությունը կենսափոխարկման հե-տնանքով 

առաջացած քիմիական միացությունների կառուցվածքից, 

5. կկարողանա գնահատել դեղերի թունավոր ազդեցությունը տարբեր օրգան 

համակարգերի վրա, 

6. կկարողանա վերլուծել կենսափոխարկման հետևանքները և ընտրել ճիշտ 

կանխարգելիչ միջոցներֈ 

Բովանդակությունը.  

Թեմա Г Կենսաւիոխարկման վւուլերըֈ Թեմա 2՝ Մետաբոլիզմի վրա ազդող 

գործոններըֈ Թեմա 3 ՝  Գլյուկուրոնիդային կոնյուգատների առաջացումֈ Թեմա 4 ՝  

էլիմինացում, կապը էլիմինացման արագության և թունավորության չափի միջևֈ 

Թեմա 5՝ Կոնյուգացում ամինաթթուների և գլուկաթիոնի հետֈ Թեմա 6՝ 

Սուլֆատացումը, մեթիլացումը և ացիլացումը որպես բիոտրանսֆորմացիայի 

երկրորդ վւուլի հիմնական ուղղություններֈ Թեմա 7՝ Լետալ սինթեզֈ Թեմա 8 ՝  

Թեմա 9 ՝  էկզոգեն և էնդոգեն քիմիական միացությունները որպես կենսա– 

ւիոխարկման արգասիքներֈ Թեմա 10՝ Կենսափոխարկման ստերեոքիմիական 

ուղղությունըֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 

միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ  

Եզրափակիչ քնեությռւն 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

  Քիմիական թունազերծման հիմունքները (5 կրեղիտ)  

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 36 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական, 80 

ժամ ինքնուրույն /  

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դեղային 

թունավորումների և դեղամիջոցների կողմնակի էֆեկտների հետևանքով 

առաջացած ախտաբանական երևույթների և դրանց կանխարգելման միջոցների 

հետֈ 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դեղային թունավորումների առանձնահատկությունների և տե- 

սակների մասին, 
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1. կիմանա դեղային թունավորումների վրա ազդող գործոնների մասին, 

2. կկարողանա վերլուծել դեղային թունավորումների ն դեղերի կողմնակի 

ազդեցության մեխանիզմը, 

4. կկարողանա ընտրել ճիշտ և արդյունավետ թունազերծման եղանակ, 

 

կկարողանա գնահատել ղեղերի թունավոր ազդեցությունը տարբեր օրգան 

համակարգերի վրա, 

6. կկարողանա  վերլուծել դեղային  թունավորումների  հետևանքները  և 

ընտրել ճիշտ կանխարգելիք միջոցներֈ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա   Г   Դեղային   թունավորումների   ընդհանուր   բնութագիրը  և 

դասակարգումըֈ Թեմա 2 ՝  Դեղերի թունավոր ազդեցության հետազոտության 

ընդհանուր սկզբունքներըֈ Թեմա 3՝   Դեղերի կողմնակի ազդեցության տեսակները՝ 

ուղեկցող, թունավոր, ալերգիկֈ Թեմա 4 ՝  Դեղային թունավորումների վրա ազդող 

գործոնները և հետևանքներըֈ Թեմա 5 ՝  Թունազերծման մեթոդներըֈ Թեմա6՝ 

Հսւկաթույներֈ Թեմա7՝ Դեղային թունավորումների կանխարգելումըֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը ե գնահատման չափանիշները.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 1 

միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ  

Եզրափակիչ քննություն  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 

4, 3, 3 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

Կենսաթաղանթները դեղաբանության մեջ (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 36 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական, 80 

ժամ ինքնուրույն /  

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

         Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենսաթաղանթների 

կենսաքիմիայի հիմնական դրույթներին, նրանց կաոուցվածքին և ֆունկցիաներին 

նորմայում, ախտաբանության ժամանակֈ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կենսաթաղանթների կենսաքիմիայի հիմնական ուղղությունների, 

ենթաբջջային գոյացությունների թաղանթային կաոուցվածքների                  

առանձնահատկությունների մասին, 

2. կիմանա   տարբեր   հիվանդությունների   զարգացման   ախտածնային 
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մեխանիզմներում կենսաթաղանթների քիմիական բաղադրամասերի 

որոշման դերի մասին, 

3. կկարողան վերլուծել ն գնահատել թաղանթային աոանձին լիպիդների, 

այդ թվում ֆոսֆատիդների ւիոխանակության խանգարման մեխանիզմները 

նորմայում ե ախտաբանության ժամանակ, 

4. կկարողան վերլուծել և գնահատել թաղանթային պերիֆերիկ և ինտեգրալ 

սպիտակուցների՝ ԱԵՖազային համակարգի խանգարման մեխանիզմները 

տարբեր ախտաբանական պրոցեսների ժամանակ, 

5. կկարողանա    վերլուծել    և    համեմատական    հետազոտությունների 

արդյունքում գնահատել կենսաթաղանթների բաղադրամասերի   

փոփոխության վրա կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդեցության, նրանց 

արդյունավետության գնահատման տվյալները 

Բովանդակությունը. 

Թեմա Г Կենսաթաղանթների ընդհանուր բնութագիրը, նրանց 

ուսումնասիրության մեթոդներըֈ Թեմա 2՝ Կենսաթաղանյծների կաոուցվածքը ն 

ֆունկցիաները նորմայում, ախտաբանության ժամանակ և կենսաբանորեն ակտիվ 

նյութերի (հակաբիոտիկներ, հակաբորբոքային նյութեր և այլն) ազդեցության 

ներքոֈ Թեմա 3 ՝  Լիպիդ-սպիտակուցային ւիոխազդեցությունֈ 

Ֆոսֆոինոզիտիդային ցիկլֈ Թեմա 4 ՝  Կենսաթաղանթերի ֆունկցիաներըֈ Նյութերի 

ակտիվ ն պասիվ ւիոխադրումը նորմայում ե ախտաբանության ժամանակ 

կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ազդեցության ներքոֈ Թեմա 5 ՝  Պերիֆերիկ և 

ինտեգրալ սպիտակուցներֈ Թեմա 6՝ Գլիկոպրոտեինների դերը 

կենսաթաղանթներումֈ Թեմա 7՝ Թաղանթ կախյալ ֆերմենտների դերը 

նյութաւիոխանակության պրոցեսներում նորմայում, ախտաբանության ժամանակ 

և բուժման դինամիկայումֈ 

Քննությունների անցկացման ձևը ն գնահատման չափանիշները.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 միավոր 

առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա– քանչյուրը՝ 

1 միավորֈ Միավորների քայլը 0,5 էֈ Եզրափակիչ քեեռւբյռւե Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է 10 միավոր առավելագույն արժեքովֈ Հարցատոմսը 

պարունակում ե 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավորֈ 

Միավորների քայլը 0,5 էֈ 

 

Դեղաբանական (դեղագործական) ինֆորմատիկա (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ  /120 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 74 

ժամ ինքնուրույն /  

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 
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Դեղերի որակի հսկում (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ  /120 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 74 

ժամ ինքնուրույն /  

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

 

Դեղանյութերի կառուցվածքն ու հատկությունները (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ  /120 ժամ՝ 24 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 74 

ժամ ինքնուրույն /  

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

 

Կենսադեղաբանական անալիզ (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 30 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական, 86 

ժամ ինքնուրույն /  

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը` 

 

Դեղանյութերի թերմոդինամիկան, կինետիկան և ռեակցիոնունակությունը  (5 

կրեդիտ) 

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 30 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական, 86 

ժամ ինքնուրույն /  

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը` 

 

 

Բջջի ֆիզիոլոգիան և պատալոգիան (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 30 ժամ դասախոսություն, 34 ժամ գործնական, 86 

ժամ ինքնուրույն /  

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը` 

 

Բուսական դեղահումքի ֆոտոքիմիական անալիզը և ստանդարտացումը  

(5 կրեդիտ) 
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Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 26 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 98 

ժամ ինքնուրույն /  

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

 

 

Ք/բ-0776  Թունաբանություն (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4,5 ժամ  /150 ժամ՝ 26 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 98 

ժամ ինքնուրույն /  

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

1 Ծանոթացնել ուսանողներին թունաբանության հիմնական 

հասկացություններին 

2 Տալ գիտելիքներ` կենդանի օրգանիզմների թունավոր նյութերի 

ազդեցության, ինչպես նաև օրգանիզմում և շրջակա միջավայրում այդ 

նյութերի հետ կատարվող փոխակերպումների մասին 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանա կանխագուշակել տարբեր քիմիական միացությունների 

թունավոր      ազդեցության առանձնահատկությունները 

2 պատկերացում ունենալ այդ նյութերի թունավորությունը գնահատելու և 

կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք բերելու մասին 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հաշվարկային մեթոդներ: Քրոնիկ և կենսաբանական ազդեցության 

շրջաններ 

Թեմա 2. Արտադրական թույներ: Դրանց ազդեցության հնարավոր 

հետևանքները:Հիմնական արտադրական թույների թունաբանություն: 

Մետաղների թունաբանություն 

Թեմա 3. Օրգանական նյութերի թունաբանություն 

Թեմա 4. Քլորի միացություններ, դիօքսին: Ամիդա- և նիտրոմիացություններ: 

Բնական թույներ 

Թեմա 5. Բնապահպանական թունաբանություն: Էկոթունակինետիկա և 

էկոթունադինամիկա: Կենսակուտակում է կենսամագնիֆիկացիա 
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3. Հետազոտական մաս     

3.1.  Գիտական սեմինարներ և գիտահետազոտական աշխատանքներ                                                                             

Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար (Ակադեմիական 

գրագիտություն) (3 կրեդիտ) 

     1-ին  կիսամյակ, 

Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար (9 կրեդիտ) 

     2-,3-, 4-րդ  կիսամյակ 

Գիտահետազոտական աշխ. մագիստր. ատենախոս. թեմայով (կուրսային 

աշխատանք) 

Գիտահետազոտական աշխ. մագիստր. ատենախոս. թեմայով (ռեֆերատ, 

զեկուցում) (3 կրեդիտ) 

     3-րդ  կիսամյակ 

Գիտահետազոտական աշխ. մագիստր. ատենախոս. թեմայով (6 կրեդիտ) 

4-րդ կիսամյակ 

  

Գիտահետազոտական պրակտիկա (9 կրեդիտ) 

     4-րդ  կիսամյակ, 

  

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն (18 կրեդիտ) 

     4-րդ  կիսամյակ  

 

 

 

 

 

 

 


