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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. 

                                            
 1Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է 

ուսանողի լսարանային, արտալսարանմային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր 

տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 

դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 

աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք 

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն, 

 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի 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): 
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2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և բակալավրական 

ծրագրի աշխատանքային ծավալը 

 

1. ՎՊՀ-ում բակալավրի կրթական աստիճանում առկա ուսուցմամբ 

ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում է 30 

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 շաբաթ, 

որից` տեսական ուսուցում` 16 շաբաթ, քննաշրջան` 3 շաբաթ (անհրաժեշտության 

դեպքում` ևս 2 օր), բացի ուսումնառության 7-րդ և 8-րդ կիսամյակներից, որոնց 

տևողությունը 17 շաբաթ է (11շաբաթ` տեսական ուսուցում` ներառյալ ընթացիկ 

ստուգումները, 4 շաբաթ` արտադրական պրակտիկա, 2 շաբաթ` քննաշրջան): 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային 

բեռնվածությունը կազմում է 22-24 ժամ (առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի): 

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. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է 240 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 

բաժանվում են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ – որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 
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  բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է 

ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, 

այնպես էլ ազատ: 

 

4. Բակալավրի կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները 

4.1. Ուսումնական ծրագիրը 

 

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր 

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

հատուկ մասնագիտական 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. 

 

Կրթամաս  Կրեդիտներ Դասընթաց-
մոդուլների քանակը 

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-
տնտեսագիտական առարկաներ  

20 8 

Կամընտրական դասընթացներ 16 5 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և 
բնագիտական առարկաներ 

18 
 

6 
 

Կամընտրական դասընթացներ 2 1 

Ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ 
պարտադիր 

111 
 

28 
 

Բուհական բաղադրիչ 17 5 

Կամընտրական դասընթացներ 3 1 

Հատուկ մասնագիտական առարկաներ 
պարտադիր 

10 
 

4 
 

Բուհական բաղադրիչ 10 3 

Կամընտրական դասընթացներ 8 3 

Կրթական այլ մոդուլներ 25  

              ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 64 

 

4.1.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաներ 

Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-

տնտեսագիտական (ՀՍՏ) բլոկը կազմված է կրթական մոդուլների երկու փաթեթից` 

պարտադիր և կամընտրական, որոնք նպատակաուղղված են բարձրագույն 

կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը: 
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ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված 

բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլ-

դասընթացները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի)1 Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 

Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր-1 

2 60(10/10/0/0 /40) 1 ստուգարք 

Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր-2 

2 60(10/10/0/0 /40) 2 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականություն 2 60(0/0/24/0/36) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականություն 2 60(0/0/24/0/36) 2 ստուգարք 

Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 1 4 120(0/0/52/0/68) 1 ստուգարք 

Մասնագիտական ռուսաց լեզու - 2 4 120(0/0/52/0/68) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայություն 4 120(16/14/0/0/90) 4 քննություն 

1)  դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-

լաբորատոր աշխատանք, ի-ինքնուրույն 

 

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ 

  ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկն առաջարկվում է  ֆակուլտետի 

խորհրդի կողմից, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու 

յուրաքանչյուր մոդուլից մեկը: ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը 

պարունակում է հետևյալ մոդուլները. 

Կամընտրական դասընթացներ 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Մշակութաբանություն  

2 

 

60(8/10/0/0/42) 

 

3 

 

ստուգարք Սոցիոլոգիա 

Հայ մշակույթ 

Մասնագիտական օտար լեզու – 11 4 120(0/0/56/0/64) 1 ստուգարք 

Մասնագիտական օտար լեզու – 21 4 120(0/0/56/0/64) 2 ստուգարք 

Մասնագիտական օտար լեզու – 31 4 120(0/0/56/0/64) 3 ստուգարք 

Իրավագիտություն2  
2 

 
60(8/8/0/044) 

 
4 

 
ստուգարք Քաղաքագիտություն2 

Տնտեսագիտություն2 

Տրամաբանություն2 

1) Անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն 

2) Իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, տնտեսագիտություն կամ 

տրամաբանություն: 

 

4.1.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ / ԸՄԲ / 

 ԸՄԲ բլոկի կամընտրական դասընթացների ցանկը ներառում է կրեդիտներով 

հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 
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 Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և 

բնագիտական (ԸՄԲ) բլոկը նույնպես կազմված է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական:  

Պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Բարձրագույն 
մաթեմատիկա 

3 90(20/0/14/0/56) 
 

1 
 

ստուգարք  
 

Բարձրագույն 
մաթեմատիկա 

4 120(24/0/14/0/72) 2 քննություն 

 Համակարգչային գործ 2 90(8/0/20/0/32) 1 ստուգարք 

Ֆիզիկա 5 150(24/0/14/14/98) 1 քննություն 

Էկոլոգիա և 
բնապահպանության 
հիմունքներ 

2 60(14/14/0/0/32) 1 ստուգարք  
 

Քաղպաշտպանություն 
և արտակարգ իրավ. 
հիմն. 

 2  60(8/0/8/0/44) 
 

5  ստուգարք 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատ-

ման ձևը 

Բժշկագիտ. հիմունքներ   

2 

 
60(8/0/8/44) 

 

 

5 

 
ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճ.   
առաջին բուժօգնութ. 

 

4.1.3. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության 

կրթական ծրագրի ԸՄԴ կրթամասը բաղկացած է կրթական մոդուլների երկու 

փաթեթից` ընդհանուր մասնագիտական պարտադիր մասերից և կամընտրական 

առարկաներից:  

 

 ԸՄԴ /պարտադիր դասընթացներ/ 

ԸՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված 

բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ 

մոդուլները. 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Լատիներեն 4 120(24/0/36/60) 2 քննություն 

Ընդհանուր և անօրգանական 

քիմիա 

6 180(48/0/14/30/88) 1 քննություն 
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Ընդհանուր և անօրգանական 

քիմիա 

7 210(46/0/20/42/102) 2 քննություն 

Օրգանական քիմիա 6 180(36/0/16/32/96) 3 քննություն 

Օրգանական քիմիա 6 180(34/0/18/30/98) 4 քննություն 

Կենսաօրգանական քիմիա 5 150(24/0/20/20/94) 5 ստուգարք 

Անալիտիկ քիմիա 4 120(16/0/16/32/56) 3 ստուգարք 

Անալիտիկ քիմիա 4 120(16/0/16/32/56) 4 քննություն 

Ֆիզիկական քիմիա 5 150(42/0/8/16/84) 3 քննություն 

Ֆիզիկական քիմիա 4 120(36/0/10/16/58) 4 քննություն 

Կոլոիդ քիմիա 3 90(20/0/8/18/44) 4 ստուգարք 

ԲՄՄ քիմիա 3 90(24/0/12/12/46) 7 քննություն 

Մոլեկուլային 

կենսաբանություն  

3 90(20/0/8/16/46) 6 քննություն 

Ընդհանուր կենսաքիմիա 3 90(22/0/12/14/42) 4 քննություն 

Դեղերի արտադրության 

գործարանային 

տեխնոլոգիաներ  

3 90(18/0/6/8/58) 5 ստուգարք 

Դեղերի արտադրության 

գործարանային 

տեխնոլոգիաներ 

3 90(18/0/4/6/62) 6 քննություն 

Դեղերի արտադրության 

դեղատնային տեխնոլոգիաներ 

3 90(14/0/4/8/64) 7 քննություն 

Դեղամիջոցների կառույցի 

ուսումնասիրություն  

3 90(20/0/6/16/48) 7 քննություն 

Դեղաբանության հիմունքներ 4 120(26/0/8/20/66)  4 ստուգարք 

Դեղաբանության հիմունքներ 5 150(26/0/20/20/84) 5 քննություն 

Դեղագործական քիմիա  4 120(28/0/0/26/66) 6 քննություն 

Մարդու անատոմիա 3 90(20/0/8/6/56) 3 ստուգարք 

Մարդու ֆիզիոլոգիա 3 90(20/0/8/6/56) 3 ստուգարք 

Սինթետիկ դեղերի քիմիա 4 120(32/0/18/30/40) 8 ստուգարք 

Քիմիական սինթեզ 

(օրգանական) 

3 90(18/0/0/24/48) 7 ստուգարք 

Քիմիական սինթեզ 

(անօրգանական) 

4 120 (26/0/0/28/66) 6 ստուգարք 

Քիմիական անալիզ 3 90(24/0/0/20/46) 6 ստուգարք 

Բնական ծագում ունեցող 

դեղերի քիմիա 

3 90(24/0/16/18/32) 5 ստուգարք 

Բուհական բաղադրիչ 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ   Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Թունաբանություն 3 90(18/0/8/18/46) 7 ստուգարք 

Կենսատեխնոլոգիա 4 120(30/0/12/24/54) 6 քննություն 

Նյութի կառույց 3 90(24/0/8/14/44) 3 քննություն 

Ընդհանուր հիգիենա 3 90(20/0/10/16/44) 8 ստուգարք 

Ընդհանուր 

կենսաբանություն 

4 120(20/0/8/20/72) 5 քննություն 
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Կամընտրական դասընթացներ 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ  Ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Կիրառական քիմիա 3 

 

90(26/0/26/0/38) 

 

8 

 

ստուգարք  

 Կենցաղային քիմիա   

 

 

4.1.4 Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության 

կրթական ծրագրի ՀՄԴ կրթամասը պայմանավորված է շրջանավարտի 

«դեղագործության  բակալավր» որակավորումով և բաղկացած է կրթական 

մոդուլների երկու փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական առարկաներից: 

 Մասնագիտացման դասընթացներ 

ՀՄԴ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է դեղագործական բնույթի 

ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված 

հետևյալ մոդուլները. 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ   ժամ (դ/ս/գ/լ/ի) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Ֆարմակոկինետիկա 4 120 (28/0/16/28/48) 8 քննություն 

Ֆարմակոգնեզիա և գալենային 

պրեպարատներ 

3 90(24/0/12/14 /40) 7 ստուգարք 

ֆարմակոգենետիկա. 3 90( 18/0/10/14/48) 8 ստուգարք 

 

Բուհական բաղադրիչ 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ   ժամ (դ/ս/գ/լ) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Մանրեաբանություն 3 90(18/0/0/14/58) 2 ստուգարք  

Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա 3 90(18/0/6/16/50) 5 ստուգարք  

Կլինիկական դեղաբանություն 4 120(22/0/12/12/74) 7 ստուգարք  

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ   Ժամ (դ/ս/գ/լ) Կիսամյակ Գնահատման ձևը 

Դեղանյութերի նույնականացման 

ֆիզ. Քիմ. Հիմունքներ  

4 

  

120(32/0/16/16/56) 

  

6 

  

ստուգարք 

  

Դեղագրքային անալիզ 

Կլինիկական կենսաքիմիա 2 60(22/0/0/10/28) 

 

8 ստուգարք 

Դեղամիջոցների պետական 

վերահսկում  

Հայաստանի դեղաբույսները 2 60(22/0/0/20/18) 

 

8 ստուգարք 

Դեղատնային գործի կարգավորում 

  

4.1.6. Այլ բաղադրիչներ 

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային 

արժեքներով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 
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Այլ բաղադրիչներ Կրեդիտ Կիսամյակ  Գնահատման ձևը 

Կուրսային աշխատանք  4 6,7  քննություն 

ՈՒսումնական պրակտիկա (սինթեզ) 3 7 ստուգարք 

ՈՒսումնական պրակտիկա (սինթեզ) 3  8 ստուգարք 

Արտադրական պրակտիկա  4 7 ստուգարք 

Արտադրական պրակտիկա  4 8 ստուգարք 

Ավարտական ամփոփիչ քննություններ 7 8 քննություն 

 

 

 

 

4.2. Ավարտական պահանջները 

 

4.2.1. Ընդհանուր ավարտական պահանջներ 

 

1. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՄԻ 

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 56` ներառյալ 3 կրեդիտ արժեքով 

մասնագիտական ամփոփիչ քննությունը և 7 կրեդիտ արժեքով ավարտական 

աշխատանքը: 

2.Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն 29,5 

կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների կրթամասից 

(այդ թվում` 11,5 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 

66 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից 

(ներառյալ 8,5 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից), 8 կրեդիտ` 

ընդհանուր առողջապահական և առնվազն 22 կրեդիտ` պրակտիկայից և 

եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից: 

 

4.2.2. Ավարտական պահանջները 

Մնացած 114,5 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է` ելնելով 

«կենսաբանություն» մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրի 

պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով և սահմանված 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, 

որը լրացվում է ընդհանուր մասնագիտական կրթամասի (տես կետ 4.1.3.) և 

հատուկ մասնագիտական կրթամասի (տես կետ 4.1.4.) առաջարկվող 

առարկայացանկերով: 

 

5. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 
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 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 

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, 
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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: 

Եզրափակիչ գնահատումով (քննությամբ) են ավարտվում նաև բնագիտական 

ուղղվածության մասնագիտությունների (ֆիզիկա-մաթեմատիկական, 

կենսաբանա-քիմիական, աշխարհագրական) այն մեծածավալ դասընթացները, 

որոնք հարակից են տվյալ մասնագիտացմանը: Յուրաքանչյուր կիսամյակային 

քննաշրջանում ներառված են եզրափակիչ 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 
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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 

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

արդյունարար գնահատականը կլինի`  

Գարդ.= 5+6+15+9+12+14 = 61: 

5.2.5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական 

մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը 

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

բաղադրամասերի` 

ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

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

վաստակել 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: 

 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: 

5.2.8. 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 
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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): 

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. ՎՊՄԻ-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 
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«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 

6.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու 

առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ 

շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ՎՊՄԻ 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)  
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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 

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, 
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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: 

 

 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 
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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 

 

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 

ավարտական 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 



 21 

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 

աստիճանը 

30 

4 Արդիականությունը(նորույթը) 20 

 Ընդամենը` 100 

 

 10. Կրեդիտների փոխանցումը  

10.1. Այլ բուհերից ՎՊՀ բակալավրի 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 բակալավրի 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: 
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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 

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 
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համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված (հայերեն և անգլերեն)` համաձայն 

ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշման:  

 

13. ՎՊՀ-ի ուսումնական օրացույցը  

 2012-2013 ուսումնական տարի 

 Աշնանային կիսամյակ 

01 սեպտեմբերի 2012թ.–23 հունվարի 

2013թ. 

 

Ուսուցման սկիզբ 01 սեպտեմբերի 

1-ին փուլի ընթացիկ ստուգումներ 22 - 26 սեպտեմբերի  

1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ 13 - 24 հոկտեմբերի 

2-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 20 - 24 հոկտեմբերի 

3-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 17- 21 նոյեմբերի 

2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ 08 -19 դեկտեմբերի 

4-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 22 - 26 դեկտեմբերի 

Կուրսային աշխատանքների և 

ստուգարքների հանձնում 

22 - 26 դեկտեմբեր/15-20/ 

Ուսուցման ավարտ 26 դեկտեմբերի 

Քննաշրջան 29 դեկտեմբերի - 23 հունվարի 

Ձմեռային արձակուրդներ 28 հունվարի - 08 փետրվար 

 

 Գարնանային կիսամյակ 

09 փետրվարի 2009թ. - 2 հունիսի 2009թ.  

Ուսուցման սկիզբ 09 փետրվարի 

1-ին փուլի ընթացիկ ստուգումներ 02 - 06 մարտի 

1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ 23 մարտի - 03 ապրիլի 

2-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 30 մարտի - 03 ապրիլի 

3-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 27ապրիլի - 04 մայիսի 

2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ 18 - 29 մայիսի 

4-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 01- 05հունիսի 

Կուրսային աշխատանքների և ստուգարքների 

հանձնում 

01- 05հունիսի/25-30ական/ 

Ուսուցման ավարտ 05հունիսի 

Քննաշրջան 08 - 26 հունիսի 

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն և 

ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 

27ապրիլի - 30 մայիսի 

Ամառային արձակուրդներ 01հուլիսի - 31օգոստոսի 

Մաս II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 
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 1. Տեղեկագրքի նպատակը 

 Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է կենսաբանաքիմիական 

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, այպես 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: 

  

2. 021000 «Դեղագործական քիմիա » մասնագիտության 

տեղեկագիրք 

2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ 

Պ/բ-0443 Հայոց պատմություն /2 կրեդիտ / 

 

Շաբաթական 1,25 ժամ  

 / 60 ժամ. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար, 40 ժամ ինքնուրույն /  

1-ին կիսամյակ ստուգարք  

 Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի գիտելիքները հայ ժողովրդի 

պատմության վերաբերյալ:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 1 կիմանա հայ ժողովրդի պատմությունը  

 2 կծանոթանա հայկական մշակույթին  

 3 կծանոթանա եկեղեցիներին  

Բովանդակությունը  
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 Թեմա 1. Հայոց ժողովրդի պարբերացումը: Թեմա 2. Հնդեվրոպական 

նախահայրենիք: Թեմա 3. Հայկական հին և միջնադարյան պետականությունների 

պատմություն: Թեմա 4. Հայոց եկեղեցին: Թեմա 5. Հայկական մշակույթը: Հայ 

ազգային ազատագրակա շարժումները: Հայաստանի երեք 

հանրապետությունները:  

 

Պ/բ-0444 Հայոց պատմություն /2 կրեդիտ/ 

  

 Շաբաթական 1,25 ժամ  

 60 ժամ / 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար, 40 ժամ ինքնուրույն /  

 2 -րդ կիսամյակ ստուգարք  

 Նպատակը 

 Ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանում Քրիստոնեության ընդունման և 

տարածման պատմությանը, 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքները, 

Ներկայացնել Հայ Առաքելական Եկեղեցու գործունեությունը հիմնադրաման 

օրվանից մինչև մեր օրերը, 

Ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ, 

Նախապատրաստել պատմական հետագա ուսումնասիրություններին: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

  

 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 տիրապետեն հայ եկեղեցու դավանաբանական հարցերին և քույր 

եկեղեցիների հետ նրա առնչություններին, 

 կարողանան հայ եկեղեցու նախկին պատմության օրինակներով կատարեն 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը Թեմա.1Վաղ քրիստոնեությունը:Թեմա.2 

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան: Թեմա 3 Քրիստոնեությունը 

Հայաստանում II-III դարերում: Թեմա. 4  Քրիստոնեության պետականացումը 

Հայաստանում Թեմա. 5 Եկեղեցու հայացումը: Ոսկեդար: Թեմա. 6 Հայ 

Առաքելական եկեղեցին VII-IX դարերում: Թեմա.7  Հայոց եկեղեցին 

Բագրատունյաց շրջանում: Թեմա. 8 Հայ Առաքելական եկեղեցին Կիլիկյան 

շրջանում:Թեմա. 9 Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա. 10 Հայ 

Առաքելական եկեղեցին XIX- XX դարերում: 

 

 ՀԼ/-1007 Հայոց լեզու և գրականություն /2 կրեդիտ / 

Շաբաթական 1,5 ժամ   
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 60 ժամ,  24 ժամ գործնական, 36 ժամ ինքնուրույն 

1–ին կիսամյակ, ստուգարք  

 Նպատակը  

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի համապատասխան 

գիտելիքները հայոց լեզվի և գրականության ոլորտում  

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2 հարստացնեն բառապաշարը, 

3 կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, 

ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ, 

4 ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 

Բովանդակությունը. 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 հայերենի 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:  

  

 Գ/Բ-1141 Հայոց լեզու և գրականություն /2 կրեդիտ / 

Շաբաթական 1,5 ժամ   

60 ժամ,  24 ժամ գործնական, 36 ժամ ինքնուրույն 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 
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 Նպատակը  

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի գիտելիքները հայոց լեզվի և 

գրականության ոլորտում  

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, 

2 հարստացնեն բառապաշարը, 

3 կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, 

ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ, 

4 ճիշտ ձևակերպել գործնական գրությունները: 

Բովանդակությունը.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: 

 

ՌԼ/Բ - 0081 Մասնագիտական ռուսաց լեզու 1. /4 կրեդիտ/  
 

Շաբաթական 3,25 ժամ գործնական պարապմունք  

  120 ժամ /52 ժամ գործնական, 68 ժամ ինքնուրույն /  

1-ին կուրս 1-ին և 2-րդ կիսամյակներ, ստուգարք  

Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց 

լեզվին ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 

ունակությունները հաղորդակցվելու համար տարբեր լեզվական ոլորտներում:  

 Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 1. տիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,  

 2. կարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,  

 3. կարողանա մասնակցել երկխոսություններին,  

 4. կարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստեր:  

Բովանդակությունը. Թեմա 1. Ռուսաց լեզուն: Թեմա 2. Ազգաբնակչության 

կուլտուրան և մշակույթը: Թեմա 3. Մարդ, ընտանիք, բնավորություն: Թեմա 4. 

Կրթություն: Թեմա 5. 21 -րդ դարի երիտասարդությունը: Թեմա 6. Աշխատանքի 

դերը մարդու կյանքում:  

 

ՌԼ/Բ- 0081 Մասնագիտական ռուսաց լեզու 2. /4 կրեդիտ/ 
  

Շաբաթական 3,25 ժամ գործնական պարապմունք  

  120 ժամ /52 ժամ գործնական, 68 ժամ ինքնուրույն /  
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2-րդ կիսամյակ, ստուգարք  

Նպատակը  

 Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց 

լեզվին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 

ունակությունները հաղորդակցվելու համար տարբեր լեզվական ոլորտներում:  

 Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 1. տիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին  

 2. կարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը  

 3. կարողանա մասնակցել երկխոսություններին  

 4. կարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստերը:  

Բովանդակությունը.Թեմա 1.Գիտություն և տեխնիկա: Թեմա 2. Մշակույթ և 

արվեստ: Թեմա 3. Առողջություն, սպորտ, հանգիստ: Թեմա 4. Բնություն, նրա 

պահպանումը, էկոլոգիա: Թեմա 5. Մասսայական ինֆորմացիայի աղբյուր: Թեմա 

6. Մեր հայրենիքը, մեր հանրապետությունը:  

 

 

Փ/բ-0478 Փիլիսոփայություն /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 1,9 ժամ, 120 ժամ  /16ժամ դասախոսություն, 14 ժամ. սեմինար, 

90 ժամ ինքնուրույն /  

 4-րդ կիսամյակ քննություն  

 Նպատակը  

 - Ուսանողներին զինել գիտելիքներով փիլիսոփայության և նրա խնդիրների 

մասին: 

 - Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքների 

պաշարը: 

 - Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու էության, բնության և 

հասարակության օրենքների և օրինաչափությունների մասին: 

 - Օգնել ուսանողներին` տեսական գիտելիքները օգտագործել 

գործնականում: 

 - Հիմք ստեղծել հասարակական մյուս գիտությունների հետագա 

ուսումնասիրության համար: 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա  

1. տարբեր դարաշրջանների փիլիսոփայական տեսությունների մասին  

2. անձի և հասարակության մասին  

3. կկարողանա կատարել մշակույթի և քաղաքակրթության մասին 

վերլուծություններ 

4.իմացության և գիտական իմացության, ճանաչողության և իրականության 

ուսումնասիրության մասին 
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5. մարդու և հասարակության ծագումը և պրոբլեմները 

6. ժամանակակից գլոբալ խնդիրները 

7. մշակույթի և արժեքաբանության խնդիրները 

8. հասարակության սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական կառուցվածքը: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն Թեմա 2. Փիլիսոփայության 

զարգացման պատմական էտապները -  

Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն Թեմա 4. Հոգևորի (գիտակցության) 

պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ  

Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրները  

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 12.Արժեքաբանության փիլիսոփայություն  

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Փ/բ-0481 Մշակութաբանություն /2 կրեդիտ/  

 Շաբաթական 1,2 ժամ  

 60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար, 42 ժամ ինքնուրույն /  

 3-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը. 

ա) Ուսանողին զինել գիտելիքներով մշակութաբանության և նրա խնդիրների 

մասին: 

բ) Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական գիտելիքների 

պաշարը: 

գ) Ուսանողին գաղափար տալ մշակույթների զարգացման, 

օրինաչափությունների, տիպերի, միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրների 

վերաբերյալ: 

դ) Օգնել ուսանողներին տեսական գիտելիքները օգտագործել 

պրակտիկայում: 

ե) Հիմք ստեղծել մշակույթի հետ կապված այլ գիտությունների 

ուսումնասիրման համար: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 
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ա) կարողանա ձեռք Bերած տեսական գիտելիքները օգտագործել 

գործնականում: 

բ) տիրապետեն մշակութաբանության, հետազոտման մեթոդներին: 

գ) կարողանա ըմբռնել մշակույթի ընդհանուր բնույթը: 

դ) կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

ե) կարողանա տարբերակել մշակութաբանության տարբեր ուսմունքների 

առանձնահատկություններ 

 Բովանդակությունը. 

Թեմա 1- Մշակութաբանության առարկայի ընդգրկման շրջանակները -  

Թեմա 2- Մշակույթի մակարդակները  

Թեմա 3- Զանգվածային և էլիտար մշակույթ  

Թեմա 4- Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը  

Թեմա 5- Մշակույթ, բնություն, հասարակություն  

Թեմա 6- Աշխարհի մշակութային պատկերի հերթափոխումը 

Թեմա 7- Մշակույթների համակարգման ձևերը և եղանակները  

Թեմա 8- Մշակույթների կազմաբանությունը  

Թեմա 9- Մշակույթների տիպաբանություն  

Թեմա 10- Միջմշակութային հաղորդակցման խնդիրները  

Թեմա 11- Մշակույթների դինամիկան  

Թեմա 12- Մարդը մշակույթում: 

Թեմա 13 - ժամանակակից գլոբալ խնդիրները XX դարավերջի մշակույթում 

 

Հ/բ- 0332 Սոցիոլոգիա / 2 կրեդիտ/ 

 Շաբաթական 1,2ժամ  

60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար, 42 ժամ ինքնուրույն /  

 3-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը.  

Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի պատմական 

անհրաժեշտության, հասարակության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության մասին 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Սոցիոլոգիան իբրև գիտություն 

1. Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները: 

2.Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: 

3.Սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան, մեթոդները, 

ֆունկցիաները: 
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4.Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

5.Սոցիոլոգիան հասարակական գիտությունների համակարգում:  

 Թեմա 2. Հասարակություն  

1.Հասարակության պատմական ձևեր և տիպաբանական հիմքեր: 

2.Հասարակության զարգացումը մեկնաբանող մոտեցումներ: 

2.1.Հասարակությունն իբրև համակարգ: 

Թեմա 3. Մշակույթ 

1.<<Մշակույթ>> հասկացությունը, տարրերը, տեսակները: 

2.Սոցիոմշակութային փոփոխություններ: 

Թեմա 4. Սոցիալականացում    

1. Ընդհանուր հասկացություն, տեսակներ: 

2. Առաջնային սոցիալականացումը մեկնաբանող մոտեցումներ: 

3. Սոցիալականացման հիմնական ագենտները: 

4. Շեղվող վարք:   

Թեմա 5. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը 

1. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ: 

2. Սոցիալական ինստիտուտներ. ընտանիքի ինստիտուտը: 

Թեմա 6. Սոցիալական ստրատիֆիկացիա    

1. Սոցիալական անհավասարություն, սոցիալական մոբիլություն, 

ստրատիֆիկացիոն դիրքեր, միջին դաս: 

2. Ստրատիֆիկացիոն համակարգեր: 

3. Սոցիալական ստրատիֆիկացիան մեկնաբանող դասական  մոտեցումներ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է իմանա 

1.Տեսական գիտելիքներ 

 Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական անհրաժեշտության, վերջինիս 

ուսումնասիրման օբյեկտի, առարկայի, ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների, 

սոցիոլոգիական գիտելիքի բազմամակարդակ կառուցվածքի վերաբերյալ, 

 Հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման օրինաչափությունների, 

հիմնական ընդհանրությունների եւ տարբերությունների, համակարգային 

մոտեցման, հասարակության՝ իբրեւ համակարգի՝ բազմամակարդակ 

կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի (անհատը՝ սոցիալական 

գործողություն կատարելու տեսանկյունից, խմբեր, կազմակերպություններ, 

ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 
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 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, դրանց 

փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

 Հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի(շերտավորման), այն 

մեկնաբանող մոտեցումների, հիմնական շերտերի բնութագրի,  մոբիլության, 

վերջինիս տեսակների,  ըստ մոբիլության «բաց» եւ «փակ» հասարակությունների   

մեկնաբանման վերաբերյալ, գլոբալացման, վերջինս մեկնաբանող մոտեցումների 

եւ հիմնական տեսությունների  (իմպերիալիզմ (Հոբսոն), կախվածության 

տեսություն (Ֆրանկ), համաշխարհային համակար•ի տեսություն (Վալերշտայն),  

ցանցային տեսություն (Կաստելս) ), հռոմեական ակումբի, գլոբալ եւ գլոբալացնող 

ռիսկերի, ռիսկի հասարակության գաղափարի, գլոբալացման հիմնական 

գործիքների, աշխատուժի, տեխնոլոգիաների, կապիտալի հոսքերի, 

Մալթուսականության, Համահնչյունայնացման խնդրի, համաշխարհային 

հասարակության աճող բարդացման վերաբերյալ: 

 Կիրառական սոցիոլոգիայի զարգացման պատմության, սոցիոլոգիական 

հետազոտության նախապատրաստման, անցկացման մշակման, ընդհանրացման 

ձեւերի, հետազոտության հիմնական մեթոդների վերաբերյալ: 

Բուն մասնագիտական գործնական կարողություներ 

 Վերլուծելու, սինթեզելու, 

 Կազմակերպելու, պլանավորելու, 

 Քննադատության, ինքնաքննադատության, 

 Տեղեկատվության կառավարման, 

 Նոր տեղեկատվությունը համապատասխան համատեքստում ընկալելու, 

մեկնաբանելու 

 Բազմաձեւության, բազմամշակութայնության ընդունման, 

 Նոր գաղափարներ առաջադրելու 

 Յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն եւ հետեւողականորեն ներկայացնելու, 

 Առարկայի մեթոդները եւ տեխնոլոգիաները ճիշտ օգտագործելու, 

 Տվյալ առարկայական ոլորտում հետազոտությունների արդյունքները գնահատելու 

կարողություններ: 

 

Փ/բ-1201 Հայ մշակույթ /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 1,2 ժամ 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

60 ժամ, որից դասախոսություն` 8, սեմինար` 10, ինքնուրույն 42 

Նպատակը 

1) Ուսանողին զինել գիտելիքներով հայ ժողովրդի մշակույթի զարգացման 

առանձնահատկությունների, օրինաչափությունների վերաբերյալ պատմության 

զարգացման տարբեր փուլերում: 

2) Խորացնել և ընդլայնել ուսանողի գիտլիքներըը՝ տեսական, պատմական և 

մշակութային հիմնախնդիրների շրջանակներում: 

Ուսանողի գաղափար տալ ի՞նչ է մշակույթը, այն ուսումնասիրել որպես 

ազգային արժեք և թե պատմական առանձին ժամանակաշրջաններում ի՞նչ 

սկզբունքներ են հիմնային համարվել մշակույթի զարգացման համար: 

Կրթության վերջնարդյկունքը 

1. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
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 Հայ մշակույթի պատմության վերաբերյալ համապարփակ գիտլիքներ, 

կարողանա համեմատելու տարբեր ժողովուրդների մշակութային 

առանձնահատկություները, հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը 

համաշխարհային մշակույթի կոնտեքստում: 

2.Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրպետի. 

Հստակորեն պարբերացնել պատմական ժամանակաշրջանները, 

հասարակական հարաբերությունները, կատարի վերլուծություններ, 

համեմատություններ հայ մշակույթի պատմության բոլոր հարցերի վերաբերյալ 

Մասնագիտական գիտելիքը նորացնելու և փոխանցելու 

Նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

Թիմում աշխատելու 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայկական մշակույթը նախնադարյան ժամանակաշրջանում  

Թեմա 2. Հայ մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները Վանի 

թագավորությունում 

Թեմա 3. Հայկական մշակույթը VI-IV դդ մ.թ.ա. 

Թեմա 4. Հայ մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները հելլենիզմի 

ժամանակաշրջանում 

Թեմա 5. Վաղ միջնադարյան մշակույթի զարգացման բնույթն ու հիմնական 

ուղիները 

Թեմա 6. Հայ մշակույթի զարգացման առանձնահատկութ-յունները 8-12դդ 

 

ՕԼ/-0121  Մասնագիտական օտար լեզու (Անգլերեն)  -1 /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3,5 ժամ, 120 ժամ (56 ժամ գործնական պարապմունք, 64 ժամ 

ինքնուրույն) 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները 

և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում 

(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը. 

2. ձեռք կբերի անգլերեն լեզվով բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 

հմտություններ: 
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3. կսովորի անգլերեն լեզվի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող 

երևույթները. 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերեն լեզվի հնչյունական 

համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական 

առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2. Բառապաշար, 

բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, 

փոխակարգում): Թեմա 3. Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, 

նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն), հարցական և ժխտական 

նախադասությունները, գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական 

նշանակությունները համեմատության աստիճանների կարգ, նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: Թեմա 4. Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան 

հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, 

երազանքներ, իմ ապագա մասնագիտությունը  և այլն: 

ՕԼ/-0121 Մասնագիտական օտար լեզու (Անգլերեն) - 2 /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3,5 ժամ, 120 ժամ (56 ժամ գործնական պարապմունք, 64 ժամ 

ինքնուրույն) 

 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները 

և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում՝ 

ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասրնթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած 

քերականական նյութը՝ հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա. 

2. կունենա օտար լեզվով բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 

հմտություններ. 
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3. կկարողանա ընկալել լսած/կարդացած նյութի հիմնական 

բովանդակությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը 

երկրորդականից: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու խոսքի 

առոգանությունր, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2. Բառապաշար, 

բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի 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: 

ՕԼ/-0121 Մասնագիտական օտար լեզու (Անգլերեն) - 3 /4կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3,5 ժամ, 120 ժամ (56 ժամ գործնական պարապմունք, 64 ժամ 

ինքնուրույն) 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել) զարգացնել 

ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

• պետք է ունենա բավականաչափ բառապաշար` ներկայացնելու ինքն իրեն, 

խոսել իր նախընտրությունների մասին, այն մարդկանց մասին, որոնց 

ճանաչում է,  

• պետք է կարողանա մասնակցել շատ պարզ խոսակցությունների, կարդալ և 

հասկանալ  պարզ հայտարարություններ, գրել բացիկներ, օրինակ` 

շնորհավորանքներ, ինչպես նաև լրացնել շատ պարզունակ բլանկեր` 

անձնական տվյալներով, 

• պարզ տերմիններով մեկնաբանել  իր շրջապատին վերաբերող հարցեր: 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն: Ներկա անորոշ ժամանակաձև: 

Թեմա 3. Անձնական դերանուններ. Հատուկ հարց: Թեմա 4. Գոյականի ստացական 

հոլով: Թեմա 5. Անցյալ անորոշ ժամանակաձև: Թեմա 6. „To Have „ in the 

present.―Some, Any, No―: Բառակազություն: Գոյականակերտ վերջածանցներ: Թեմա 

7. „There is, There are, There was, there were―. The modal verbs „can― and „to be able to―: 

Թեմա 8. Զրո հոդի գործածման առանձնահատկությունները: Ներկա վաղակատար 

ժամանակաձև: Թեմա  9. Modal verbs „ Must, should , have to―: 

 

Փ/բ-0479 Իրավագիտություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 1 ժամ  

 60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 44 ժամ ինքնուրույն /  

 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով իրավունքի, հատկապես մարդու 

իրավունքների, դրանց ներպետական և միջազգային պաշտպանության 

վերաբերյալ: 

 2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական,իրավագիտական գիտելիքները. 

3. Ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ օրենսդրության հետ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

 պետք է տիրապետեն դասընթացի թեմաներին 

 կարողանան ճիշտ գնահատել մարդու՝ որպես ժամանակակից իրավական 

պետություններում հռչակված բարձրագույն արժեքի դերն ու տեղը պետական 

կառույցների համակարգում, ճիշտ պատկերացում կազմեն քաղաքական 

իշխանության վերաբերյալ, ծանոթանան իրավունքի համակարգում ընդգրկված 

ճյուղերի հետ:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1. Պետության և իրավունքի առաջացումը:. Պետության և իրավունքի 

առաջացման ու զարգացման մասին հիմնական տեսությունները: Պետության 

առաջացման պատճառները: Հիմնական հատկանիշները: Պետությունը որպես 

քաղաքական համակարգի հատուկ տարր:  

Թեմա 2. Պետության էությունը, գործառույթները: Պետության ձև 

հասկացությունը: Թեմա 3. Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում: 

Իրավունքի հատկանիշներն ու սահմանումը: Իրավունքի աղբյուրները կամ ձևերը. 

իրավունքը ժամանակակից ըմբռնմամբ:  

Թեմա 4. Իրավահարաբերություններ հասկացությունը և նրա հիմնական 
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հատկանիշները. իրավահարաբերության կառուցվածքը: Իրավաբանական 

փաստեր:  

Թեմա 5. Իրավագիտակցության հասկացությունը և տեսակները: 

Իրավագիտակցության կառուցվածքը:  

Թեմա 6. Օրինականության և իրավակարգի հարաբերակցությունը: 

Օրինականությունն իբրև սկզբունք:  

 Թեմա 7. Իրավունքի համակարգ հասկացությունը: Իրավունքի համակարգի 

կառուցվածքային տարրերը: Իրավունքի ճյուղերը:  

Թեմա 8. Սահմանադրական իրավունքի առարկան ու աղբյուրները: 

Սահմանադրական իրավունքի առարկան: Սահմանադրական իրավունքի 

նորմերը և դրանց առանձնահատկությունները: Սահմանադրաիրավական 

հարաբերություններ: 

Թեմա 9. Սահմանադրական կարգի հասկացությունը: 

Ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևերը: ՀՀ օրենսդրությունը մարդու 

իրավունքների պաշտպանության մասին: 

Թեմա 10. Ընտանեական իրավունք. հասկացությունը և հիմնական 

սկզբունքները: 

Թեմա 11. Քրեական իրավունք. հասկացությունը և հիմնական 

ինստիտուտները:  

Թեմա 12. Բնապահպանական իրավունք հասկացությունը, համակարգը, 

աղբյուրները: 

 Թեմա 13. Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային 

հիմնահարցերը: 

 

 Փ/բ-0476 Քաղաքագիտություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 1 ժամ  

 60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 44 ժամ ինքնուրույն /  

 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը.  

 Քաղաքագիտությունե առարկայի դասընթացը նպատակ ունի ուսանողին 

տալ գիտելիքներ հասարակության քաղաքական կյանքի վերաբերյալ, այն 

ուսանողին հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու քաղաքական 

համակարգի, նրա էության ու բնույթի մասին, պետության կառավարման բնույթի, 

քաղաքական կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ օգնում է կապ 

հաստատելու տնտեսության և քաղաքականության միջև: 

Կրթական արդյունքները. 

Քաղաքագիտություն առարկայի վերաբերյալ համապարփակ գիտլիքներ, 

կարողանա համեմատել հասարագիտական մյուս գիտությունների հետ, 

հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը հասարակագիտական գիտությունների 

շրջանակում: 
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Հստակորեն պատկերացում կազմելու քաղաքականության, նրա էության ու 

կառուցվածքի վերաբերյալ, կատարելու վերլուծություններ, համեմատություններ 

քաղաքագիտության բոլոր հարցերի վերաբերյալ 

 Մասնագիտական գիտելիքը նորացնելու և փոխանցելու 

 Նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

 Թիմում աշխատելու ունակություն 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկան, մեթոդները 

Թեմա 2. Քաղաքականության սուբյեկտները 

Թեմա 3. Հասարակության իրավաքաղաքական համակարգ 

Թեմա 4. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր 

իֆստիտուտ 

Թեմա 5. Պետության կառավարման հիմնական մոդելները 

Թեմա 6. Քաղաքական իշխանություն 

Թեմա 7. Քաղաքական կազմակերպությունների բնութագիրը 

Թեմա 8. Քաղաքական գործընթաց 

Թեմա 9. Քաղաքական կոնֆլիկտ 

Թեմա 10. Քաղաքական մշակույթ 

Թեմա 11. Քաղաքական լիդերություն 

 

Տ/բ-1251 Տնտեսագիտության հիմունքներ / 2 կրեդիտ / 

 Շաբաթական 1 ժամ  

 60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 44 ժամ ինքնուրույն /  

 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

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:  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. յուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները,  

2. պատկերացում կունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, 

կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա-1 Տնտեսագիտության տեսության ծագումն ու զարգացումը: 

Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: Թեմա-2 Արտադրության բնութագիրը: 

Թեմա-3 Շուկայական էկոնոմիկայի տեսության հիմունքներ: Արժեքի 
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տեսություններ: Թեմա-4 Շուկայական հարաբերությունների էությունը, 

կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Թեմա-5Տնտեսական համակարգի 

ինքնակառավարումը: Շուկայական հավասարակշռվածություն: Թեմա-6 Ֆիրման 

շուկայական հարաբերությունների համակարգում: Թեմա-7 Ձեռնարկատիրական 

կապիտալի ձևավորումը: Թեմա-8 Ծախքերի էությունը: Արտադրություն և ծախքեր: 

Թեմա-9Շահույթ և շահութաբերություն: Տնտեսական շահույթ, 

ձեռնարկատիրական եկամուտ, աշխատավարձ: Թեմա-10 Ագրո-

արդյունաբերական համալիր: Ռենտայի տեսություն: Թեմա-11Մակրոտնտեսական 

քաղաքականության նպատակներն ու հասնելու ուղիները: Թեմա-12Կուտակում, 

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-18Համաշխարհային տնտեսությունը և 

զարգացման օրինաչափությունները: Թեմա-19Միջազգային արժույթային և 

ֆինանսական համակարգեր: 

 

Պ/բ-0449 Քաղաքագիտություն/ 2կրեդիտ /  

 Շաբաթական 1 ժամ  

 60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար, 44 ժամ ինքնուրույն /  

 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի առանցքային քաղաքական 

իրադարձությունների վերլուծությունը, որով պայմանավորվում է հասարակական 

առաջընթացը, քաղաքակիրթ հասարակության, քաղաքացու ձևավորումը: 

Քաղաքական պատմությունը մարդկային հասարակության ու ժողովուրդների 

ապրած քաղաքական կյանքի պատմությունն է, նրանց վարած քաղաքականության 

պատմությունը:  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 20-րդ դարում մարդկության ապրած քաղաքական կյանքը նրա 

խոշորագույն տեղաշարժերի, երևույթների, իրադարձությունների կտրվածքով, 

որոնք վճռական ներգործություն են ունեցել ժողովուրդների կյանքի ու 

պատմական ճակատագրերի վրա  

2. կիմանա հասարակական հոսանքների ու գաղափարական 

ուղղությունների, հեղափոխությունների, պետական համակարգերի, նրանց 

ներքին և արտաքին քաղաքականության, միջպետական ու ազգամիջյան 

հարաբերությունների, 2 համաշխարհային պատերազմների քաղաքական 

հետևանքները:  
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3. Կկարողանա գնահատել 20-րդ դարի քաղաքական պատմության 

առանցքային իրադարձությունների, քաղաքական գործընթացների հետևանքները 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Առաջին աշխարհամարտի քաղաքական հետևանքները: Վերսալ- 

Վաշինգտոնյան պայմանագրերի համակարգը  

Թեմա 2. Ֆաշիզմի տարածումը Եվրոպայում 20-րդ դարի 20-30-ական թթ 

Թեմա 3. Երկրորդ աշխարհամարտի քաղաքական հետևանքները: 

Հակաֆաշիստական դաշինքի ձևավորումը. Թեհրանի, Ղրիմի, Պոտսդամի 

կոնֆերանսները 

Թեմա 4. Քաղաքական երկու համակարգերի ձևավորումը 2-րդ 

աշխարհամարտից հետո: Սառը պատերազմ: 

Թեմա 5. Վերակառուցման քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում: ԽՍՀՄ-ի 

փլուզումը: 

Թեմա 6. Հյուսիս -ատլանտյան դաշինքի կազմակերպությունը և 

Եվրոատլանտյան համագործակցությունը: 

Թեմա 7. Գունավոր հեղափոխությունները ԱՊՀ երկրներում  

 

 

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական 

դասընթացներ 
 

ՄԴՄ/բ-1349 Բարձրագույն մաթեմատիկա 1 (3 կրեդիտ) 
 Շաբաթական  2 ժամ    

 90 ժամ (20 ժամ դասախոսություն,14 ժամ գործնական, 56ժամ ինքնուրույն) 

1 կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

վերլուծական երկրաչափությունից, դիֆերենցիալ հաշվից: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է . 

1. կիմանա վերլուծական երկրաչափության տարրերը հարթության մեջ, 

2. տարրական ֆունկցիաների հատկությունները և գրաֆիկները, ածանցյալը և 

կիրառությունները. 

3. կհասկանա վերլուծական երկրաչափության և դիֆերենցիալ հաշվի 

նշանակությունը. 
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4. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան և կառուցել նրա գրաֆիկը: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Վերլուծական երկրաչափության տարրեր: 

Թեմա 2. Սահմանների տեսություն, ֆունկցիա, ֆունկցիայի անընդհատություն: 

Թեմա 3. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցիալ հաշիվ:  

 

ՄԴՄ/բ-.1349.1 Բարձրագույն մաթեմատիկա 2. (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական  2,4 ժամ    

 120 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական, 82 ժամ ինքնուրույն) 

2 -րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ինտեգրալ 

հաշվից, հավանականությունների տեսությունից, վիճակագրությունից: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ինտեգրալ հաշվի, հավանականությունների տեսության և 

վիճակագրության տարրերը. 

2. կկարողանա կիրառել ինտեգրալ հաշիվը մակերեսներ, ծավալներ 

հաշվելիս, կատարել փորձնական արդյունքների վիճակագրական 

վերլուծություն: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 .Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ինտեգրալ հաշիվ (անորոշ և որոշյալ 

ինտեգրալ): 

Թեմա 2. Շարքեր: 

Թեմա 3. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության տարրեր: 

Թեմա 4. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական 

վիճակագրության տարրեր:  

 

Ֆ/բ-1383 Ֆիզիկա /5 կրեդիտ / 

Շաբաթական 3,25   
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150 ժամ /24 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական, 14 ժամ լաբորատոր, 

98 ժամ ինքնուրույն/ 

1-ին  կիսամյակ, քննություն  

 Նպատակը  

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

 Տալ գիտելիքներ ֆիզիկական երևույթների և օրենքների մասին: 

 Նպաստել ինքնուրույն պարզագույն հետազոտություններ անցկացնելու 

կարողությունների ձևավորմանը: 

 Նպաստել ֆիզիկայի տարբեր բաժինների միջև խորը կապերի ընկալմանը: 

 Նպաստել ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերի 

ընկալմանը: 

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է սովորի  

 տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից ինքնուրույն, նոր գիտելիքներ 

ձեռք բերելու հմտություններ: 

 տվյալ բնագավառում տեսական և փորձարարական խնդիրներ լուծելու 

հմտություններ 

 Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Մեխանիկա: Թեմա 3. Կինեմատիկա: Թեմա 

4. Նյութական կետի դինամիկան: Թեմա 5. Աշխատանք և էներգիա: Թեմա 6. Պինդ 

մարմնի շարժումը: Թեմա 7. Հեղուկների և գազերի շարժումը: Թեմա 8. 

Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ:Թեմա 9. Մոլ-կինետիկ տեսություն 

Թերմոդինամիկական I և II սկզբունքները: Թեմա 10. Ռեալ գազեր: Պինդ մարմնի 

կառուցվածքըԷլեկտրական դաշտ: Թեմա 11. Հաղորդիչները և դիէլեկտրիկները 

էլեկտրական դաշտում: Հաստատուն էլեկտրական դաշտ 

 Թեմա 12.Մագնիսական դաշտ Էլեկտրոմագնիսական ինդուկցիա: Նյութի 

մագնիսականություն:Փոփոխական հոսանք: Էլեկտրամագնիսական դաշտ: Թեմա 

13. Օպտիկա: Լույսի և հյութի փոխազդեցություն Լույսի ինտերֆերենցիա, 

դիֆրակցիա: Բևեռացում: 

 

ԻՏՄՄ/բ-1371 Համակարգչային գործ /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ  

60 ժամ /8 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական, 32 ժամ ինքնուրույն/ 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

ՙԻնֆորմատիկա՚ առարկայի ուսուցման  նպատակն է ուսանողների մոտ 

ձևավորել գիտելիքներ համակարգչային տեխնիկայի ժամանակակից միջոցների, 

ներքին կառուցվածքի, նրա առանձին հարմարանքների, ծրագրային միջոցների և 

դրանք իրենց մասնագիտական բնագավառում կիրառելու կարողություն: 

Կրթական արդյունքները 

1. կտիրապետի համակարգչի կառուցվածքին և աշխատանքի սկզբունքներին 
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2. կտիրապետի օպերացիոն համակարգի հետ աշխատանքի սկզբունքներին 

3. կտիրապետի տեքստային փաստաթղթերի կառուցման հմտություններին 

4. կտիրապետի աղյուսակային պրոցեսորի հետ աշխատանքի 

հմտություններին 

Բովանդակությունը 

 Թեմա1  Անհատական համակարգիչների  կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքները: Պրոցեսոր: Հիշողության  կազմակերպման եղանակները 

անհատական քոմփյութերում: Անհատական համակարգիչների  կառուցվածքային 

սխեման և նրանում կիրառվող ճարտարապետական լուծումները: Անհատական 

համակարգիչների  հիմնական հարմարանքները: Պրոցեսոր, ներածման և 

արտածման, հիշողության  հարմարանքներ: 

Թեմա2  Աշխատանք Windows7 օպերացիոն համակարգի հետ: Windows ՕՀ-ի 

աշխատանքի ինտերֆեյսը: Աշխատանք ստանդարտ  ծրագրերի հետ: Ֆայլային 

համակարգ. ֆայլերի պատճենահանում, տեղափոխում, հեռացում, փնտրում, 

վերանվանում: Ֆայլերի և թղթապանակների հատկությունները:  

Թեմա3  MS Office 2007 ծրագրային փաթեթ: Աշխատանք MS Word 

տեքստային պրոցեսորի հետ: Էջի պարամետրերի տեղակայումը: Տեքստի 

մուտքագրման   և ֆորմատավորման կանոնները: Աշխատանք աղյուսակների հետ: 

Գործիքաշար: Էջավորման կանոնները:  

Թեմա4  Աշխատանք MS Excel աղյուսակային պրոցեսորի հետ: Ոչ բարդ 

հաշվարկների կատարում: Բանաձևերի տեղակայման հմտություններ: 

Ֆունկցիաները Excel-ում: Գրաֆիկների, դիագրամների կառուցում: Ինֆորմացիայի 

տեսակավորման և զտման կանոնները:  

 

Կ/բ-0913 Էկոլոգիա և  բնապահպանության հիմունքներ /2 կրեդիտ / 

Շաբաթական  2 ժամ դաս  

60 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար32 ժամ ինքնուրույն) 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը .  

1  Ուսանողներին զինել գիտելիքներով շրապատող միջավայրի գործոնների, 

գոյության միջավայրի մասին: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ բնական ռեսուրսների, նրանց աղտոտման                         

և  մաքրման ճանապարհների մասին: 
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4 Էկոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

       Կրթական  արդյունքները .  

       Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է .  

 

 տիրապետեն բնապահպանական հետազոտության մեթոդներին, 

 կարողանան պատրաստել տեղանքի, ռելիեֆի նկարագիրը, կատարել 

համակեցությունների տարբերակումը և այլն: 

 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

      Բովանդակությունը Թեմա 1. Բնապահպանություն և արտակարգ 

իրավիչակների  հիմնահարցեր  առարկան և խնդիրները:  Թեմա 2 . Բնական 

ռեսուրսներ: Թեմա 3. Մարդու բնապահպանություն: Թեմա 4. Հողոլորտ: Հողային 

ծածկույթի դերը: Հողային ռեսուրսներ և նրանց պահպանումը: Լիթոսֆերային 

վտանգներ: Թեմա 5. Ջրոլորտ: Համաշխարհային օվկիանոսի պահպանությունը: 

Ջրի նշանակությունը մարդու կյանքում և հիդրոսֆերային վտանգներ: Թեմա 6 

Մթնոլորտ: Մթնոլորի աղտոտվածության էկոլոգիական հետևանքները: Օդի 

աղտոտումը կանխելու ուղիները:Թեմա 7. Բուսական աշխարի դերը բնության մեջ 

և մարդու կյանքում: Հայաստանի  բուսական ծածկույթի տիպերը և դրանց 

պահպանությունը: Թեմա  8. Հայաստանի  հատուկ պահպանվող տարածքներ: 

Թեմա 9. Կենդանական աշխարհ, դերը բնության մեջ և մարդու 

կյանքում:Հայաստանի ֆաունայի  հազվագյուտ ներկայացուցիչների 

պահպանությունը:  Թեմա 10. Արտակարգ իրավիճակների   դասակարգումը և 

բնութագիրը:  Թեմա  11. Միջազգային համագործակցությունը միջավայրի 

պահպանության բնագավառում: Թեմա 12. Շրջակա միջավայրի աղտոտման 

տեսակները:  Թեմա 13. Բնության պահպանության ռացիոնալ բնօգտագործման 

հիմնական սկզբունքները:Թեմա 14. Օգտակար  հանածոներ և հանքային 

աղբյուրներ: Թեմա 15. Օգտակար  հանածոներ և հանքային աղբյուրներ:  

 

ԸՖԴ/բ-0875  Քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների 

հիմնահարցեր  /2 կրեդիտ/ 
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Շաբաթական 1 ժամ    

 60 ժամ / 8 ժամ դասախոսություն 8 ժամ գործնական, 44 ժամ ինքնուրյուն /  

 5-րդ կիսամյակ ստուգարք  

 Նպատակը. Վերջին տասնամյակների ընթացքում մարդը ստիպված է իր 

կենսագործունեությունը ծավալել այնպիսի իրավիճակներում, որոնք կարող են 

բնական, էկոլոգիական և տեխնածին վթարների, ինչպես նաև պատերազմների 

հետևանքով: Արտակարգ իրավիճակներում մարդու անվտանգ գործունեթության 

երաշխիքկարող են հանդիսանալ միայն նրա տեսական և պրակտիկ 

պատրաստվածությունը: Ուստի դասընթացի ժամանակ ուսանողին տալիս ենք 

այն գիտելջքները, որոնք կօգնեն բնական, աղետների, վթարների և հակառակորդի 

կողմից ժամանակակիցկիրառման հետևանքներից պաշտպանվելու ձևի և 

մեթոդների իմացությունը:  

 Կրթական արդյունքները.  

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.  

 տիրապետի անհատական և բժշկական պաշտպանության 

միջոցներիցօգտվելու կանոններին. 

 իրականացնել ուսուցումը դպրոցներում աղետների առաջացման 

պատճառների և հնարավոր հետևանքների վերացման մասին  

 գնահատել ստեղծված իրավիճակը համապատասխան ստացած 

մասնագիտության  

 կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական աշխատանքները 

վնասման օջախներում 

5. կարողանալ դասավանդել ցածր դասարաններում «ԱԻ հիմնահարցեր 

«առարկան  

 Բովանդակությունը 

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: 
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Թեմա 9. ԱԻ և ՔՊ պլանների կազմման հարցերը: 

Թեմա 10. ԱԻ օպերատիվ միջոցառումների կազմակերպումը: 

Թեմա 11. Հանրակրթական դպրոցական համակարգի խնդիրները 

բնակչության և քաղ.պաշտպանության բնագավառում: 

Թեմա 12. Բնակչության և քաղ.պաշտպանության հարցերով ուսուցման 

կազմակերպումը: 

Թեմա 13. Արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրությանը 

բնակչությանը բարոյա- հոգեբանական պատրաստման հարցերը: 

Թեմա14. Արտակարգ իրավիճակների և ռազմական դրության ժամանակ 

դպրոցական օբյեկտներում փրկարարական և անհետաձգելի 

վթարափրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը: 

Թեմա15. Հանրակրթական դպրոցների 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ դասարանների 

աշակերտների հետ «Քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների 

հիմնահարցեր«պարապմունքների անցկացման մեթոդիկան:  

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Կ/բ-0876. Բժշկագիտության հիմունքներ  /2 կրեդիտ/ 

  
  Շաբաթական   1 ժամ    

  60 ժամ` 8 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական, 44 ժամ ինքնուրույն  

  5 –րդ կիսամյակ,  ստուգարք   

           Նպատակը.  

Բժշկագիտության հիմունքներ» առարկայի հիմնական նպատակն է 

ուսանողների տալ գիտելիքներ բժշկագիտության հիմունքների, 

հիվանդությունների դասակարգման, առաջացման պատճառների, ընթացքի, 

կանխարգելման մասին: Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ 

աղետների օջախում տուժածներին առաջին և մինչբժշկական օգնություն ցույց 

տալու համար, պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի բժշկական 

օգնություն ցուցաբերելու համար արտակարգ իրավիճակների 

պայմաններում:Ուսանողների մոտ արմատավորել հմտություններ և 

կարողություններ կատարելու վիրակապություն, դնել բեկակալ, չափել հիվանդի 

կամ տուժվածի զարկերակային ճնշումը, որոշել պուլսը, շնչառության 

հաճախականությունը, չափել մարմնի առավելագույն ջերմությունը, վերահսկել 

տուժվածի վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի առաջացումը, կազմակերպել 
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ճիշտ օգնություն վնասվածքների ժամանակ, կատարել ճիշտ 

տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ ապրելակերպի, սեռական 

դաստիարակության մասին:  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական 

պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված 

ժամերը անց են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

                  Կրթական  արդյունքները .          

            ՈՒսանողն առարկան անցնելուց հետո պետք է կարողանա.  

1. կատարել ջերմաչափում 

2. չափել զարկերակային ճնշումը 

3. որոշել շնչառության հաճախականությունը և վերահսկել այն  

4. կատարել վիրակապում, վերքի մակերեսի մշակում 

5. կատարել վերակենդանացման միջոցառումներ 

6. վերահսկել տուժվածի վիճակը 

7.  կատարել ներարկում 

8.  դնել բեկակալ 

9. կատարել ստամոքսի լվացում և հոգնա  

10. տեղափոխել տուժվածին 

11. ստուգել և վերահսկել տուժվածի վիճակը  

 Բովանդակությունը  

Թեմա1.Հասկացություն հիվանդությանմասին:Հիվանդի քննության մեթոդները: 

Թեմա 2. Թունավորումներ:Բոտուլիզմ: 

Թեմա 3.Արյունահոսություններ:Դադարեցման եղանակները: Հասկացություն 

արյան խմբերի և ռեզուս-գործոնի մասին: 

Թեմա 4.Տրավմատիկ շոկ: Հակաշոկային միջոցառումներ: 

Թեմա 5.Կլինիկական մահ: Վերակենդանացում և ցավազրկում: 

Թեմա 6. Սուր սիրտ-անոթային անբավարարություն (ուշագնացություն, 

կոլլապս): Մինչբժշկակն օգնությունը: 

Թեմա 7. Անհետաձգելի բուժ օգնությունը թունավորումների ժամանակ: 

:Ստամոքսի լվացում: Հոգնա:Թեմա 8. Հիվանդների և վիրավորների 

տեղափոխումը: 
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   Թեմա 9. Երկարատև ճնշման համախտանիշ:Թեմա 10.Վնասվածքներ:Բաց և փակ 

վնասվածքներ: Թեմա 10. Վերքեր: Վերքային ինֆեկցիա, պայքարի 

միջոցներ:Վիրակապութուններ: Թեմա 11.Այրվածքներ: Թեմա 12. 

Ցրտահարություն: Թեմա 13.Ջրահեղձում: 

 Թեմա 14. Ոսկրերի կոտրվածքներ:Գլխի, պարանոցի և ողնաշարի 

վնասվածքներ:Կրծքավանդակի վնասվածքներ: 

Թեմա 15.Որովայնի և կոնքի խոռոչի վնասվածքներ: 

Թեմա 16. Առաջին օգնության սկզբունքները կոմբինացված և համակցված 

վնասվածքների ժամանակ: 

Թեմա 17.Առողջ ապրելակերպի ձևավորումըև կանոնները: 

Թեմա 18.ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ:Սեռավարակներ: 

Թեմա 19.Պատվաստումներ:Իմունիտետ: 

Թեմա 20.Մաշկային հիվանդությունների կանխարգելումը` քոս, ոջլոտություն: 

Թեմա 21.Հոդերի անշարժացումը բեկակալների միջոցով: 

Թեմա 22.Թունավորումներ: 

Թեմա23 . Հականեխություն և աննեխություն: 

Թեմա 24. Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

Թեմա 25. Արյան շրջանառության վրա ազդող տաք և սառը միջոցներ:  

 

Կբ-1426.Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն /2 

կրեդիտ/ 
  

 Շաբաթական   1 ժամ   

  60 ժամ` 8 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական,  44 ժամ ինքնուրույն 

  5 –րդ կիսամյակ,  ստուգարք  

 Նպատակը. «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն » 

առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ գիտելիքներ արտակարգ 

և մարտական իրավիճակներում  տուժվածի կամ հիվանդի վիճակի գնահատման, 

համակարգված և պրակտիկ թերապևտիկ օգնության ձևերի,պաթոլոգիկ 

պրոցեսների ուսումնասիրության, պրոֆիլակտիկայի և 

բուժման,մասնագիտական գործունեության ընթացքում զարգացած 
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հիվանդությունների (անբարենպաստ պայմաններ, տարբեր թունավոր 

գործոնների ազդեցություն և այլն)առաջացման պատճառների, 

կանխարգելման,բուժօգնության կազմակերպման նորմայից շեղվածքի 

վիճակների ծագման և զարգացման վերաբերյալ, բժշկական էվակուացիայի, 

հիվանդների և վիրավորների հետազոտության հաջորդականության, 

տարահանման տարբեր փուլերի, մարտի դաշտում և տարբեր տիպի 

զանգվածային բնաջնջման զենքի կիրառման ժամանակբարձր 

մասնագիտական թերապևտիկ օգնության վերաբերյալ: 

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական 

պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված 

ժամերը անց են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

                  Կրթական  արդյունքները .          

            ուսանողը  առարկան անցնելուց հետո պետք է կարողանա.  

1. ստուգել և վերահսկել տուժվածի վիճակը  

2. վերահսկել տուժվածի վիճակը 

3. տեղափոխել տուժվածին 

4. կատարել դեղամիջոցների ներմուծման տարբեր ձևեր/ 

ն/մ, ն/ մ,ն/ ե ներարկում, սպեղանիներ, լուծույթներ/ 

5. դնել բեկակալ, կատարել անշարժացում  

6. չափել զարկերակային ճնշումը 

7. դադարեցնել արյունահոսությունը, դնել լարան  

8.  կատարել ջերմաչափում 

9. որոշել շնչառության հաճախականությունը 

10. կատարել վիրակապում, վերքի մակերեսի մշակում 

11. կատարել վերակենդանացման միջոցառումներ 

Բովանդակությունը  

Թեմա1.Հասկացություն արտակարգ իրավիճակներում տուժվածի իրավիճակի 

մասին: 

Թեմա 2. Տուժածի վիճակի հսկում: 

Թեմա 3. Թունավորումներ: Անհատական պաշտպանության միջոցների 

օգտագործումը: 
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Թեմա 4. Արյունահոսություններ:Դադարեցման եղանակները: 

Թեմա 5. Տրավմատիկ շոկ: Հակաշոկային միջոցառումներ: 

Թեմա 6. Սրտի փակ մերսում և արհեստական շնչառություն: 

Թեմա 7. Անհետաձգելի բուժ օգնությունը մարտական և կենցաղային 

թունավորումների ժամանակ:Ստամոքսի լվացում: Հոգնա: 

Թեմա 8. Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

Թեմա 9. Կրաշ սինդրոմ: 

Թեմա10. Վնասվածքներ:Բաց և փակ վնասվածքներ: 

Թեմա 10. Վերքեր: Վերքային ինֆեկցիա, պայքարի միջոցներ:Վիրակապութուններ: 

Թեմա 11. Գազային գանգրենա: Փայտացում:Անաէրոբ ինֆեկցիաներ: 

Թեմա 12. Այրվածքներ: Էլեկտրատրավմա: 

Թեմա 13. Ցրտահարություն:Ձմռուկ: 

Թեմա 14. Գլխի, պարանոցի և ողնաշարի վնասվածքներ:Կրծքավանդակի 

վնասվածքներ: 

Թեմա 15. Որովայնի և կոնքի խոռոչի վնասվածքներ: 

Թեմա 16. Առաջին օգնության սկզբունքները կոմբինացված և համակցված 

վնասվածքների ժամանակ: 

Թեմա 19. Պատվաստումներ: 

Թեմա 20. Մաշկային հիվանդությունների կանխարգելումը` քոս, ոջլոտություն: 

Թեմա 21. Հոդերի անշարժացումը բեկակալների միջոցով: 

Թեմա 22. Պաշտպանական կառույցներից օգտվելու կանոնները: 

Թեմա23 . Հականեխություն և աննեխություն:Անտիսեպտիկ դեղամիջոցներ: 

Թեմա 24. Հիվանդների և վիրավորների տեղափոխումը: 

Թեմա 25. Ճառագայթային հիվանդություն 

Թեմա 26. Դեղանյութերի ներմուծման պարենտերալ ճանապարհը: 

 

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 

Օլ/բ-0134.  Լատիներեն  /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,75 ժամ   

120 ժամ` 24 ժամ  դասախոսություն, 36 ժամ գործնական, 60 ժամ ինքնուրույն 
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2-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով դեղաբանության մեջ լատիներեն լեզվի դերի և 

նշանակությանմասին,  դեղատոմսի, նրա կառուցվածքի, դուրս գրման կանոնների, 

դեղագրության մեջ ընդունված արտահայտությունների, դեղագործական 

բառապաշարի, դեղագործական տերմինաբանության մեջ գործածվող մակբայների, 

ածականների, գոյականների նվազագույն բառապաշարի հետ: 

2. Ընդլայնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքների պաշարը դեղաբանական 

լատիներենի վերաբերյալ: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ   դեղաբանական,քիմիական, հյուսվածաբանական 

և  անատոմիական  տերմինաբանության  մասին: 

4. Նախապատրաստել դեղագիտական առարկաների հետագա  ուսումնասիրմանը  

        Կրթական  արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. տիրապետել   դեղատոմսում կիրառվող տերմիններին և  կրճատումներին 

3. կարողանան կարդալ դեղատոմսը 

4. կատարել հայ- լատիներեն մասնագիտական թարգմանություն 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1.Ներածություն:  Լատիներենի  այբուբենը,  երկբառբառներ: 

Թեմա 2. Անատոմիական և  հյուսվածաբանական տերմինների կառուցվածքը: 

Թեմա 3. Գոյական անվան դերը տերմինաբանության մեջ: 

Թեմա 4. Բայ, նախդիրներ: 

Թեմա 5. Դեղատոմս, կառուցվածքը: 

Թեմա 6. Դեղատոմսային կրճատումներ, դեղագրության մեջ ընդունված  

արտահայտություններ: 

Թեմա 7.   Անատոմիական    տերմիններ: 

Թեմա 8. Քիմիական   անվանակարգություն . հիմքեր, թթուներ, աղեր: 
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Թեմա 9. Ածականները դեղագրության մեջ: 

Թեմա 10. Հոմանիշներ: 

Թեմա11. Տառակապակցություններ: 

Թեմա 12. Արտասանության կանոնները: 

Թեմա 13.Նախդիրները դեղագրության մեջ: 

Թեմա 14. Նախածանցներ: 

Թեմա 15.Ախտանիշներ:  

          

Ք/բ-0753 Ընդհանուր  և  անօրգանական   քիմիա  1. /6  կրեդիտ / 

Շաբաթական 5,75 ժամ   

180 ժամ`48 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ լաբորատոր,14 ժամ գործնական,88 ժամ 

ինքնուրույն 

1-ին կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

1. Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել այն կապը, որը գոյություն 

ունի նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների միջև 

2. Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները 

3. Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների ճանաչման ճանապարհով 

սինթեզել ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանող 

նյութեր 

4. Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս առարկաների 

(բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և 

կենսաքիմիայի) ուսումնասիրման համար: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է կարողանա. 

1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 
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2. ձեռք բերեն քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու 

տարրական հմտություններ 

3. կարողանան պատրաստել լուծույթներ, տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին 

4. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1.  Ներածություն 

Թեմա 2. Ատոմա-մոլեկուլային ուսմունք:քիմիայի հիմնական օրենքները: 

Ատոմի կառուցվածքը 

Թեմա 3. Մենդելևի պարբերական օրենքը 

Թեմա 4. Քիմիական կապ: Քիմիական ռեակցիայի էներգետիկան 

Թեմա 5. Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և մեխանիզմը 

Թեմա 6. Էլեկտրոլիտիկ դիսոցման տեսությունը:Կոմպլեքս միացություններ: 

 

Ք/բ-0753.1. Ընդհանուր  և  անօրգանական   քիմիա  2 /7  կրեդիտ / 

Շաբ.  8 ժամ   

210 ժամ`46 ժամ դասախոսություն, 42 ժամ լաբորատոր, 20 ժամ գործնական,102 

ժամ ինքնուրույն 

2-րդ  կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

1. Ժամանակակից գիտության տեսանկյունից մեկնաբանել այն կապը, որը գոյություն 

ունի նյութերի կառուցվածքի և հատկությունների միջև 

2. Մենդելևի պարբերական օրենքի հիման վրա բացահայտել տարրերի և նրանց 

միացությունների հատկությունները, քիմիական ռեակցիաների հետևանքով 

առաջացած նյութերի կազմն ու հատկությունները 
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3. Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունների ճանաչման ճանապարհով 

սինթեզել ժամանակակից տեխնիկայի պահանջներին համապատասխանող 

նյութեր 

4. Համապատասխան հող ստեղծել քիմիական մյուս առարկաների 

(բյուրեղագիտություն,անալիտիկ, ֆիզիկական օրգանական քիմիայի և 

կենսաքիմիայի) ուսումնասիրման համար 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է կարողանա 

1. ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. ձեռք բերեն քիմիական սարքավորումների և նյութերի հետ վարվելու տարրական 

հմտություններ 

3. կարողանան պատրաստել լուծույթներ, տիրապետել նյութերի մաքրման 

եղանակներին 

4. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակություն 

Թեմա 1. Օքսիդա-վերականգնման ռեակցիաներ:Էլեկտրոդային 

պրոցեսներ:Էլեկտրոլիզ:Ջրածին: 

Թեմա 2. VIIխմբի քիմիական տարրեր: VIխմբի քիմիական տարրեր: 

Թեմա 3.  Vխմբի քիմիական տարրեր: 

Թեմա 4. Vխմբի քիմիական տարրեր: 

Թեմա 5. VIIIխմբի քիմիական տարրեր: Թեմա 6. Մետաղներ: 

 

Ք/բ-0764. Օրգանական  քիմիա 1.  / 6 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 5,25 ժամ    

180 ժամ`36 ժամ  դասախոսություն, 16 ժամ գործնական, 32 ժամ լաբորատոր, 96 

ժամ ինքնուրույն 

3 -րդ կիսամյակ,  քննություն 

Նպատակը  
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1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ածխածնի միացությունների՝ 

ածխաջրածինների և  նրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալների քիմիայի, դրանց 

կառուցվածքի, հատկությունների,  ստացման եղանակների, գործնական 

կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական միացությունների 

բազմազանության, իզոմերիայի, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների մասին: 

4 Օրգանական քիմիայի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները    կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5 Նախապատրաստել քիմիական գիտությունների ցիկլի առարկաների 

(օրգանական սինթեզ, կենսաքիմիա, կենսօրգանական քիմիա, 

ֆիզիկական քիմիա և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

 Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր կատարել օրգանական 

միացությունների հետ 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Հիմնական տեսական պատկերացումներն  

օրգանական քիմիայում 

Թեմա 2. Սահմանային ածխաջրածիններ 

Թեմա 3. Էթիլենային ածխաջրածիններ 

Թեմա 4. Դիենային ածխաջրածիններ 

Թեմա 5. Ացետիլենային ածխաջրածիններ 

Թեմա 6. Ացիկլիկ ածխաջրածիններ:   
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Ք/բ-0764.1. Օրգանական  քիմիա 2.  / 6  կրեդիտ/ 

Շաբաթական 4,5 ժամ  դասախոս.  1 ժամ   գործնական, 1ժամ   լաբորատոր 

180 ժամ`34 ժամ  դասախոսություն, 18 ժամ գործնական, 30 ժամ լաբորատոր, 98 

ժամ ինքնուրույն 

4 -րդ կիսամյակ,  քննություն  

Նպատակը. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով ածխածնի միացությունների՝ 

ածխաջրածինների և նրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալների քիմիայի, դրանց 

կառուցվածքի, հատկությունների, ստացման եղանակների, գործնական 

կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ օրգանական միացությունների 

բազմազանության, իզոմերիայի, կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների մասին: 

4 Օրգանական քիմիայի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները    կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5 Նախապատրաստել քիմիական գիտությունների ցիկլի առարկաների 

(օրգանական սինթեզ, կենսաքիմիա, կենսօրգանական քիմիա, 

ֆիզիկական քիմիա և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

  Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

2 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր կատարել օրգանական 

միացությունների հետ, 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արոմատիկ ածխաջրածիններ 
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Թեմա 2. Միատոմանի և բազմատոմ սպիրտներ: Միատոմանի և բազմատոմ 

ֆենոլներ 

Թեմա 3. Պարզ և բարդ եթերներ:Ալդեհիդներ և կետոններ 

Թեմա 4. Կարբոնաթթուներ և նրանց ածանցյալներ: Ճարպեր: Արոմատիկ թթուներ 

Թեմա 5. Ալիֆատիկ և արոմատիկ ամիններ: Ածխաջրեր: Հետերոցիկլիկ 

միացություններ: Ամինաթթուներ և սպիտակուցներ: 

 

Ք/բ-0784 Կենսօրգանական քիմիա  /5 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 4 ժամ   

150ժամ`24 ժամ դասախոսություն, 20  ժամ գործնական, 20 ժամ լաբորատոր, 94 

ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենդանի օրգանիզմների քիմիական 

կազմի վերաբերյալ 

2 Ուսանողներին գաղափար կենսագործունեության հիմքում ընկած 

նյութերի մասին, ուսումնասիրելով նրանց կենսաբանական 

ֆունկցիաները 

3 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական,քիմիական և մեթոդական գիտելիքները 

4 Կենսաքիմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ 

5 Կենսաքիմիան հանդիսանում է ֆունդամենտալ գիտություն, որը տալիս է 

անհրաժեշտ գիտելիքներ բժշկակենսաբանական և այլ առարկաների 

(ֆիզիոլոգիա,կենսաքիմիա, մոլեկուլային կենսաբանություն, կլինիկական 

կենսաքիմիա) ուսումնասիրությունների համար:                     

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 տիրապետեն կենսաքիմիական հետազոտության մեթոդներին 
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3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Կենսաքիմիայի զարգաց-ման փուլերը: 

Օրգանիզմների քիմիական բաղադրությունը 

Թեմա 2. Սպիտակուցներ: Ամինաթթուներ 

Թեմա 3. Ֆերմենտներ 

Թեմա 4. Նուկլեինաթթուներ 

Թեմա 5. Վիտամիններ և մի քանի այլ կենսաբանական ակտիվ 

միացություններ 

Թեմա 6. Ածխաջրեր 

Թեմա 7. լիպիդներ, հորմոններ:  

 

Ք/բ-0754. Անալիտիկ քիմիա 1 / 4   կրեդիտ  / 

Շաբաթական 4ժամ   

120 ժամ`16 ժամ դասախոս, 16 ժամ գործնական, 32 ժամ լաբորատոր, 56 ժամ 

ինքնուրույն 

3 –րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քիմիական անալիզի տեսության 

ընդհանուր պրոբլեմների և գոյություն ունեցող և նոր ստեղծվող 

մեթոդների իմացությամբ 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիայի 

հիմնական  օրենքների և անալիզի ժամանակակից մեթոդների 

վերաբերյալ գիտելիքները 

3 Ուսանողներին ծանոթացնել և գաղափար տալ անալիտիկ քիմիայի 

դերի և նշանակության մասին գիտության և արտադրության 

ամենատարբեր բնագավառներում 

4 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և հմտությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 
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1 կարողանան տիրապետել   անալիզի մեթոդներին 

2 կարողանան պատրաստել անհրաժեշտ լուծույթներ 

3 ինքնուրույն հետազոտել պինդ նյութը կամ լուծույթը և համապատասխան 

եզրակացության գալ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Որակական անալիզի առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Մասսաների 

ներգործման օրենքը և հետերոգեն պրոցեսներ 

Թեմա 2. Մասսաների ներգործման օրենքը և հիդրոլիզի և ամֆոտերության 

պրոցեսները 

Թեմա 3. Օքսիդա-վերականգնման պրոցեսներ:Կոլոիդ համակարգեր 

Թեմա 4. Կոմպլեքսագոյացումը անալիտիկ քիմիայում Անիոնների և չոր նյութ 

անալիզ 

Թեմա 5. Բաժանման և կոնցենտրացման մեթոդներ: Գրավիմետրիկ 

անալիզ:Տիտրիմետրիկ անալիզ 

Թեմա 6. Թթվահիմնային տիտրման մեթոդ Օքսիդա-վերականգնման տիտրման 

մեթոդ Նստեցման և կոմպլեքսոնոմետրիկ մեթոդ 

Թեմա 7. Անալիզի ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներ. 

 

Ք/բ-0754.1 Անալիտիկ քիմիա 2 / 4   կրեդիտ  / 

շաբաթ.   4 ժամ   

120 ժամ` 

16 ժամ դասախոսություն 

32 ժամ լաբորատոր 

16 ժամ գործնական 

56 ժամ ինքնուրույն 

4-րդ կիսամյակ, քննություն 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քիմիական անալիզի տեսության 

ընդհանուր պրոբլեմների և գոյություն ունեցող և նոր ստեղծվող 

մեթոդների իմացությամբ: 
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2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիայի 

հիմնական օրենքների և անալիզի ժամանակակից մեթոդների 

վերաբերյալ գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին ծանոթացնել և գաղափար տալ անալիտիկ քիմիայի 

դերի և նշանակության մասին գիտության և արտադրության 

ամենատարբեր բնագավառներում: 

4 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները և հմտությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կարողանա կիրառել գործնականում 

2 կարողանան տիրապետելանալիզի մեթոդներին 

3 կարողանան պատրաստել անհրաժեշտ լուծույթներ 

4 ինքնուրույն հետազոտել պինդ նյութը կամ լուծույթը և համապատասխան 

եզրակացության գալ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Որակական անալիզի առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Մասսաների 

ներգործման օրենքը և հետերոգեն պրոցեսներ 

Թեմա 2. Մասսաների ներգործման օրենքը և հիդրոլիզի և ամֆոտերության 

պրոցեսները: 

Թեմա 3. Օքսիդա-վերականգնման պրոցեսներ:Կոլոիդ համակարգեր: 

Թեմա 4. Կոմպլեքսագոյացումը անալիտիկ քիմիայում Անիոնների և չոր նյութ 

անալիզ: 

Թեմա 5. Բաժանման և կոնցենտրացման մեթոդներ: Գրավիմետրիկ 

անալիզ:Տիտրիմետրիկ անալիզ: 

Թեմա 6. Թթվահիմնային տիտրման մեթոդ Օքսիդա-վերականգնման տիտրման 

մեթոդ Նստեցման և կոմպլեքսոնոմետրիկ մեթոդ: 

Թեմա 7. Անալիզի ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներ. 

 

Ք/բ-0762. Ֆիզիկական   քիմիա1  /  5 կրեդիտ / 

Շաբաթական 4 ժամ    
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150 ժամ` 

42 ժամ  դասախոսություն 

16 ժամ լաբորատոր 

8 ժամ գործնական 

82 ժամ ինքնուրույն 

3-րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը. 

1. Ֆիզիկական քիմիայի խնդիրն է, որ ապագա ուսուցիչը ուսումնասիրելով 

ֆիզիկական քիմիան լրիվ չափով պատրաստ լինի միջնակարգ դպրոցի ծրագրով 

նախատեսված նյութերի շարադրմանը քիմիայի դասերին և վարելու 

ֆակուլտատիվ դասընթացները, որոնցում ընդգրկված են նաև ֆիզիկա-քիմիական 

բաժիններ 

2. Ուսանողները ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ 

սարքերի հետ աշխատելու, որոնք անհրաժեշտ են քիմիայի ուսուցչին քիմիական 

փորձեր դնելու, փորձերի արդյունքները մաթեմատիկորեն մշակելու և դրանք 

իմաստավորելու համար:  

           Կրթական  արդյունքները .  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ սարքերի հետ 

աշխատելու 

3. ծանոթանալու հետազոտման ժամանակակից ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներին 

4. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Քիմիական թերմոդինամիկա 

Թեմա 3. Քիմիական հավասարակշռության թերմոդինամիկա 

Թեմա 4. Ֆազային հավասարակշռություն 

Թեմա 5 . Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթներ 
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Ք/բ-0762.1. Ֆիզիկական   քիմիա 2  /  4  կրեդիտ / 

Շաբաթական 4 ժամ  դասախոս.  2 ժամ   լաբորատոր  

120 ժամ` 

36  ժամ  դասախոսություն 

16 ժամ լաբորատոր 

10 ժամ գործնական 

58 ժամ ինքնուրույն 

4 -րդ կիսամյակ, քննություն 

Նպատակը 

1 Ֆիզիկական քիմիայի խնդիրն է, որ ապագա ուսուցիչը ուսումնասիրելով 

ֆիզիկական քիմիան լրիվ չափով պատրաստ լինի միջնակարգ դպրոցի ծրագրով 

նախատեսված նյութերի շարադրմանը քիմիայի դասերին և վարելու 

ֆակուլտատիվ դասընթացները, որոնցում ընդգրկված են նաև ֆիզիկա-քիմիական 

բաժիններ: 

2 Ուսանողները ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ 

սարքերի հետ աշխատելու, որոնք անհրաժեշտ են քիմիայի ուսուցչին քիմիական 

փորձեր դնելու, փորձերի արդյունքները մաթեմատիկորեն մշակելու և դրանք 

իմաստավորելու համար:  

           Կրթական  արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2    ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն էլեկտրական և չափիչ սարքերի հետ 

աշխատելու 

3 ծանոթանալու հետազոտման ժամանակակից ֆիզիկա-քիմիական մեթոդներին 

4 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էլեկտրոլիտների լուծույթներ 

Թեմա 2. Մակերևույթային երևույթներ  և ադսորբցիա 

Թեմա 3. Քիմիական կինետիկա և կատալիզ 

Թեմա 4. Ֆոտոքիմիական պրոցեսներ 

Թեմա 5. Էլեկտրոքիմիա 
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Ք/բ-0768.  Կոլոիդ քիմիա /3  կրեդիտ / 

շաբաթական 3,5 ժամ   

90 ժամ` 

20 ժամ դասախոսություն 

8 ժամ գործնական 

18 ժամ լաբորատոր 

44 ժամ ինքնուրույն 

 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

1 Կոլոիդ քիմիայի խնդիրն է մշակել արտադրական կարևորագույն 

նշանակություն ունեցող այնպիսի պրոցեսների տեխնոլոգիական սկզբունքները, 

ինչպիսիք են ֆլոտացիան և հանքի հարստացումը,կաշվի դաբաղումը, 

պլաստմասաների և կաուչուկների ամրացումը, գործվածքների ներկումը, 

մետաղների մեխանիկական մշակումը և այլն: Կենսաքիմիայի և պոլիմերների 

ֆիզիկական քիմիայի հետ միասին կազմում է կյանքի ծագման և զարգացման 

ուսմունքի հիմքը: 

2 Ուսանողները ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն դեղանյութերի 

պատրաստման,օգտագործման և պահպանման վերաբերյալ: 

            Կրթական  արդյունքները .  

            Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է . 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 ձեռք բերեն հմտություն և ունակություն կոլոիդ համակարգերի հետ 

աշխատելու 

3 ծանոթանալու հետազոտման ժամանակակից ֆիզիկա-քիմիական 

մեթոդներին 

4 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն   

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 
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Թեմա 2. Գաղափար կոլոիդայի համակարգեհջ     մասին և նրանց դասակարգումը 

Թեմա 3. Կոլոիդների մոլեկուլյար-կինետիկ  և օպտիկական հատկությունները 

Թեմա 4. Մակերևույթային երևույթներ և ադսորբցիա 

Թեմա 5. Կոլոիդայի համակարգերի էլեկտրական հատկություններ 

Թեմա 6. Կոլոիդային համակարգերի ստացման   եղանակները 

Թեմա 7. Կոլոիդային համակարգերի կոագուլյացիան  և կայունացումը 

Թեմա 8. Միկրոհետերոգոն համակարգեր: Կիսակոլոիդներ 

Թեմա 9. Բարձրամոլեկուլյար միացություններ 

Թեմա 10. Դոնդողներ:  

 

 

Ք/բ-0772 ԲՄՄ քիմիա   /3 կրեդիտ/ 

             Շաբաթական   3  ժամ   

             90 ժամ (24  ժամ  դասախոսություն,   12 ժամ  գործնական, 12 ժամ 

լաբորատոր , 46 ժամ ինքնուրույն) 

        7 –րդ  կիսամյակ,   քննություն                                        

  Նպատակը                                     

1. Ուսանողներին ուսուցանել բարձրամոլեկուլյար միացությունների սինթեզի, 

այդ եղանակների ռեակցիաների մեխանիզմներին: 

2. Պոլիմեր լուծույթների առանձնահատկությունների , ինչպես նաև պինդ 

պոլիմերային նյութերի (կաուչուկ, պլաստմաս և այլն) կիրառումը ժողովրդական 

տնտեսության տարբեր բնագվառներում: 

 Կրթական    արդյունքները  .  

Դասընթացի  հաջող  ավարտին  ուսանողը  պետք է. 

1   կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը   

Թեմա 1. Ընդհանուր հասկացողություններպոլիմերների մասին: Պոլիմերների    

քիմիական դասակարգում  :  Թեմա 2. Պոլիմերացում: Ռադիկալային 
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պոլիմերացում: Թեմա 3. Իոնական պոլիմերացում: Տարածական    կանոնավոր 

պոլիմերների սինթեզ  :  Թեմա 4.    Համապոլիմերացում: Թեմա 5. Պոլիմերային 

մոլեկուլի ճկունություն  :  Թեմա 6. Ամորֆ պոլիմերների բնութագիրը :  Թեմա 7. 

Բյուրեղային պոլիմերների բնութագիր  :  Թեմա 8. Պոլիմերների քիմիական 

հատկություններ  :  Թեմա 9. Պոլիմերների մեխանիկական և 

 էլեկտրոֆիզիկական հատկությունները : պոլիմերային լուծույթներ: Պոլիմերային 

էլեկտրոլիտներ  : Թեմա 10. Պլաստմասաներ: Թեմա 11. Թելեր: Էլատոմերներ  : 

  

  Կ/բ-0927 Մոլեկուլային կենսաբանություն /3կրեդիտ/ 

Շաբաթական   2,75  ժամ  դասախոսություն,  1,5 ժամ  լաբորատոր + 

գործնական  

90 ժամ  (20  ժամ  դասախոսություն,   8 ժամ  գործնական, 16 ժամ լաբորատոր , 46 

ժամ ինքնուրույն) 

6-րդ կիսամյակ, քննություն  

Նպատակը.  

Գիտենա բջիջներում ընթացող Կենսաբանական գործընթացների 

օրինաչափությունները, գենետիկական տեղեկատվության պահպանման, 

վերարտադրման և փոխանցման մեխանիզմները, կենդանի օրգանիզմներն 

հատուկ կառուցվածքներն ու երևույթները՝ մոլեկուլային մակարդակներում: 

Կարողանա օգտագործել մոլեկուլային կենսաբանության տեսական գիտելիքները 

կենսաբանական տարբեր թեմաների՝ էվոլյուցիայի, կենսաբազմազանության, աճի, 

զարգացման, բազմացման, իմունիտետի և այլնի, պարզաբանման համար: 

Վերլուծել և բացահայտել մի շարք առանցքային թեմաների՝ մուտագենեզ, 

կանցերոգենեզ, ծերացում, պատճառահետևանքային կապը:  

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

- ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

- տիրապետել մոլեկուլային կենսաբանության ուսումնասիրման 

մեթոդներին, 

- որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կարողանա կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ, 

- հանձնարարված գրականության և տեղեկատվական այլ աղբյուրների 

հիման վրա կազմել ռեֆերատներ և էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ:  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1.: Ներածություն:Մոլեկուլային կենսաբանություն առարկան, տեղը 

կենսաբանական գիտությունների շարքում: Մոլեկուլային կենսաբանություն 

առարկանյի հիմնական հասկացությունները: Ուսումնասիրության մեթոդները:: 
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Թեմա 2. Կորիզ: ԴՆԹ-ի սինթեզ և թելոմերազաԹեմա 3. Թելոմերզա և ծերացում: 

Ա.Վեյսմանի գաղափարները ծերացման վերաբերյալ: Ա. Կարելի ր Լ. Հեյֆլիկի 

լիմիտ: Ծերացման թելոմերային տեսություն: Թեմա 4. Թելոմերզա և օնկոգենեզ: 

Թեմա 5. Գենետիկական նյութի կառուցվածքը և ընդհանուր սկզբունքները: 

Բակտերիաների գենետիկական նյութի օպերոնային կառուցվածքը և գործառույթը: 

Գենոմի ֆունկցիոնալ տեղամասերը: Թեմա 6. ԴՆԹ-ի մեթիլացում: ԴՆԹ-ի 

վնասված տեղամասերի ռեպարացիա: Թեմա 7. Գենետիկական կոդի հիմնական 

հատկությունները: Գենետիկական կոդ: Թեմա 8. Գեների էքսպրեսիա և 

տրանսկրիպցիոն Ֆակտորներ: Թեմա 9. P 53 սպիտակուցը որպես 

տրանսկրիպցիոն գործոն: Թեմա 10. Կենսաթաղանթների կառուցվածքային 

սկզբունքները և նրանց հիմնական հատկությունները: Թաղանթային լիպիդներ: 

Թեմա 11. Միջբջջային կապ: Հորմոններ: Կենսաբանական ազդեցությունը: 

Հորմոնների քիմիական բնույթը: Նեյրոմեդիատորներ: Ներբջջային ազդակների 

ուղիներ: Թեմա 12. Բջջի կենսաբոլորաշրջան, ապոպտոզ և նեկրոզ: Թեմա 13. 

Տրանսգեն օրգանիզմների ստեղծման մեխանիզմը: Թեմա 14. Կլոնավորում: 

Ցողունային բջիջներ:  

  

Ք/բ-0785. Ընդհանուր կենսաքիմիա /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1,5 ժամ լաբ. + գործնական 

90 ժամ` 

22 ժամ դասախոսություն 

14 ժամ լաբորատոր 

12 ժամ գործնական 

42 ժամ ինքնուրույն 

4 -րդ կիսամյակ,  քննություն 

Դասընթացի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենդանի օրգանիզմների քիմիական 

կազմի և կենսագործունեության հիմքում ընկած նյութերի 

փոխանակության վերաբերյալ 

2 Ուսանողներին մոտ ձևավորել օրգանիզմում մետաբոլիկ պրոցեսների 

միասնության հասկացությունը հիմնվելով կենդանի օրգանիզմների 

քիմիական կառուցվածքի և ֆիզիկո-քիմիական պրոցեսների վրա 

3 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական, քիմիական և մեթոդական գիտելիքները 
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4 Կենսաքիմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ 

5 Կենսաքիմիան հանդիսանում է ֆունդամենտալ գիտություն, որը տալիս է 

անհրաժեշտ գիտելիքներ բժշկակենսաբանական և այլ առարկաների 

(ֆիզիոլոգիա,կլինիկական կենսաքիմիա, մոլեկուկուլյար 

կենսաբանություն ) ուսումնասիրությունների համար: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 Ներկայացնել մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը և նկարագրել նրանց 

կառուցվածքի և կենսաբանական ֆունկցիաների միջև փոխադարձ կապը 

3 Ներկայացնել կենդանի օրգանիզմներում նյութափոխանա 

4 Լաբորատոր պարապմունքների ժամանակ կատարել կենսաբանական 

նմուշների անալիզ, տիրապետել ֆոտոէլեկտրոկալորիմետրի, 

սպեկտրոմետրի, pH-մետրի, էլեկտրոֆորեզի մեթոդներին: 

5 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը  Թեմա 1. Ներածություն: Կենսաքիմիայի զարգաց-ման 

փուլերը: Թեմա 2. Սպիտակուցներ: Սպիտակուցների փոխանակում:Թեմա 3 . 

Ֆերմենտներ: Թեմա 4. Նուկլեինաթթուներ: Թեմա 5. Վիտամիններ: Թեմա 6. 

Էներգիայի և նյութափոխա-նակության ընդհանուր հասկացողությունը:Թեմա 7. 

Կենսաբանական օքսիդացում: Թեմա 8. Ածխաջրերի փոխանակումը: Թեմա 9. 

Լիպիդների փոխանակումը:  

  

Ք/բ-0894.Դեղերի արտադր.գործարանային տեխնոլոգի /3 կրեդիտ / 

Շաբաթական  2 ժամ   

90 ժամ` 

18 ժամ դասախոսություն 

6 ժամ գործնական 

8 ժամ լաբորատոր 

58 ժամ ինքուրույն 
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5 -րդ կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով դեղերի գործարանային 

արտադրության  վերաբերյալ: 

2 գաղափար կազմել  գործարանային արտադրության դեղերի 

առանձնահատկությունների  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. Դեղահաբեր 

Թեմա 2.Բժշկական պատիճներ 

Թեմա 3. Մոմիկներ, գնդիկներ 

Թեմա 4.Ներարկման լուծույթներ 

Թեմա 5.Թորած ջուր: Արոմատիկ ջրեր 

Թեմա 6. Սպիրտային լուծույթներ: Բժշկական սպիրտ  

 

Ք/բ-0894.1Դեղերի արտադր.գործարանային տեխնոլոգիա /3 կրեդիտ / 

Շաբաթական  1,75 ժամ դասախոսություն 1,5 ժամ լաբ. + գործնական   

90 ժամ` 

18 ժամ դասախոսություն 

4 ժամ գործնական 

6 ժամ լաբորատոր 

62 ժամ ինքնուրույն 



 69 

6 -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 

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 

 

Ք/բ-0895 Դեղերի արտադր. դեղատնային տեխնոլոգիա /3  կրեդիտ/ 

Շաբաթական  1,7 ժամ     

90 ժամ` 

14 ժամ դասախոսություն 

4 ժամ գործնական 
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8 ժամ լաբորատոր 

64 ժամ ինքնուրույն 

7 -րդ կիսամյակ, քննություն 

Դասընթացի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով դեղերի դեղատնային  

արտադրության  վերաբերյալ 

2 գաղափար կազմել  դեղատանը  պատրաստվող  դեղերի 

առանձնահատկությունների մասին 

3 իմանալ դեղատնային արտադրության դեղերի պահպանման կանոնները 

4 իմանալ այդ դեղաձևերի  կիրառման  եղանակները  

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 կարողանա պահպանել բժշկական էթիկայի նորմերը 

3 կիմանա անվտանգության կանոները 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դեղաձևեր 

Թեմա 2. Դեղամիջոցներ: Պետական  ֆարմակոպեա 

Թեմա 3. Դեղատոմս: Կառուցվածքը 

Թեմա 4. Դոզա: Դեղերի որակի հսկումը  դեղատներում 

Թեմա 5. Կշեռք 

Թեմա 6. Պինդ  դեղաձևեր: Փոշիներ, պատիճներ 

Թեմա 7. Հեղուկ դեղաձևեր.  լուծույթներ, սուսպենզիաներ, էմուլսիաներ,ջրային 

հանուկներ, կաթիլներ, լինիմենթներ 

Թեմա 8. Փափուկ դեղաձևեր . քսուկներ, մոմիկներ 

Թեմա 9. Ստերիլ  և ասեպտիկ   դեղամիջոցներ 

Թեմա 10. Ինհալյացիոն միջոցներ 

 

Ք/բ-0892 Դեղամիջոց. կառույցի ուսումնասիրում /3կրեդիտ/ 

Շաբաթական  2,6 ժամ   
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90 ժամ` 

20 ժամ դասախոսություն 

6 ժամ գործնական 

16 ժամ լաբորատոր 

48 ժամ ինքնուրույն 

7-րդ կիսամյակ քննություն 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով անալիզի տարբեր մեթոդների                               

վերաբերյալ 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական,քիմիական,բժշկական և մեթոդական գիտելիքները 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ դեղերի կազմի, ֆիզիկո-քիմիական 

հատկությունների մասին 

4 Այս բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ 

Կրթական  արդյունքները 

1 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

2 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

3 տիրապետեն դեղերի անալիզի մեթոդներին 

4 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Սպեկտրալ կամ օպտիկական մեթոդներ 

Թեմա 3. Էլեկտրոքիմիական մեթոդներ 

Թեմա 4. Քրոմատոգրաֆիական մեթոդներ  

 

Ք/բ-0896 Դեղաբանության  հիմունքներ  1 /  4 կրեդիտ / 

Շաբաթական  3,4 ժամ   

120 ժամ` 

26 ժամ դասախոսություն 
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8 ժամ գործնական 

20 ժամ լաբորատոր 

56 ժամ ինքնուրույն 

4-րդ կիսամյակ  ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով դեղերի ազդեցության  տեսակների, 

ներմուծման ուղիների, կողմնակի ազդեցությունների, ցուցումների և 

հակացուցումների, առաջացրած բարդությունների, պահպանման 

եղանակների, թողարկման ձևի, զուգորդված ազդեցության, ինչպես նաև 

դեղերի դասակարգման  վերաբերյալ 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական և մեթոդական գիտելիքները  դեղերի վերաբերյալ  

Կրթական  արդյունքները. 

1 Դեղաբանություն ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

2 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

4 կարողանան կատարել դեղամիջոցների ճիշտ դասակարգում  

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Ընդհանուր դեղաբանություն: Դեղանյութերի ներծծումը, 

տարաբաշխումը և արտազատումը: Դեղանյութերի փոխանակությունը օրգանիզմում: 

Դեղաբուժության տեսակները: 

Թեմա 2. Դեղանյութերի ազդեցության օրինաչափությունները: 

Թեմա 3. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի դեղաբանություն, Խոլինէրգիկ 

սինապսների վրա ազդող դեղեր, Հակախոլինէսթերազային դեղեր, Մուսկարինային 

խոլինպաշարիչներ, Նիկոտինային խոլինընկալիչների վրա ազդող դեղեր, Ադրենէրգիկ 

սինապսների վրա ազդող դեղեր, - ադրենոընկալիչների վրա ազդող դեղեր: 

Թեմա 4. Կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա ազդող դեղեր 

Թեմա 5. Նարկոզի համար օգտագործվող դեղեր(ինհալացիոն, ոչ ինհալացիոն, էթիլ 

սպիրտ): 

Թեմա 6.Քնաբերներ: 
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Թեմա 7. Ալկոհոլներ: 

Թեմա 8. Ցավազրկողներ: 

Թեմա 9.Հակացնցումային  դեղամիջոցներ: 

Թեմա 10. Նեյրոլեպտիկներ: 

Թեմա 11. Հակադեպրեսանտներ: 

Թեմա 12 . Հոգեխթանիչներ: 

Թեմա 13. Անալեպտիկներ: 

Թեմա 14 .  Տրանկվիլիզատորներ: 

Թեմա 15. Սեդատիվ  դեղամիջոցներ: 

 

Ք/բ--0896.1Դեղաբանության  հիմունքներ  2 /  5 կրեդիտ / 

Շաբաթական  4 ժամ   

150 ժամ` 

26 ժամ դասախոսություն 

20 ժամ լաբորատոր 

20 ժամ գործնական 

84 ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ,  քննություն 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով դեղերի ազդեցության  

տեսակների, ներմուծման ուղիների, կողմնակի ազդեցությունների, 

ցուցումների և հակացուցումների, առաջացրած բարդությունների, 

պահպանման եղանակների, թողարկման ձևի, զուգորդված 

ազդեցության, ինչպես նաև դեղերի դասակարգման  վերաբերյալ 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական և մեթոդական գիտելիքները  դեղերի վերաբերյալ  

Կրթական  արդյունքները. 

1 Դեղաբանություն ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

2 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 
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4 կարողանան կատարել դեղամիջոցների ճիշտ դասակարգում  

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սիրտանոթային համակարգի վրա ազդող դեղամիջոցներ, Սիրտանոթային 

համակարգի վրա ազդող դեղամիջոցներ, Սրտային գլիկոզիդներ 

Թեմա 2. Հակաառիթմիկ դեղամիջոցներ 

Թեմա 3. հակահեղձուկային դեղամիջոցներ 

Թեմա 4. Հակասթերոսկլերոզային դեղամիջոցներ 

Թեմա 5. Հակաճնշումային դեղեր 

Թեմա 6.  Միզամուղներ 

Թեմա 7. Հակավիրուսային,հակամանրէային, հակապարատիզային  պրեպարատներ 

Թեմա 8 . Մարսողական համակարգի վրա ազդող դեղեր 

Թեմա 9 Արգանդի վրա ազդող դեղամիջոցներ 

Թեմա 10.Նյութափոխանակության վրա ազդող միջոցներ:Հորմոնային  պրեպարատներ 

Թեմա 11. Վիտամիններ 

Թեմա 12.Հակաալերգիկ, հակահիստամինային դեղամիջոցներ 

Թեմա 13. Հականեխիչ դեղամիջոցներ 

Թեմա 14. Հակաուռուցքային դեղամիջոցներ 

Թեմա 15. Արյան շրջանառության վրա ազդող  դեղամիջոցներ 

 

Ք/բ-0783. Դեղագործական քիմիա /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,4 ժամ   

120 ժամ` 

28 ժամ դասախոսություն 

26 ժամ լաբորատոր 

66 ժամ ինքնուրույն 

6-րդ կիսամյակ, քննություն 

Առարկայի նպատակն է. 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով. 

1 ստացման մեթոդների 

2 բնական ծագում ունեցող և սինթետիկ դեղերի հիմնական խմբերի, 
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3 դեղամիջոցների արտադրության մեջ կիրառվող մի շարք անօրգանական, 

օրգանական միացությունների, ացիկլիկ և բիցիկլիկ, որոշ կենսաբանակն 

ակտիվություն ունեցող միացությունների մասին 

Կրթական  արդյունքները. 

1 կկարողանա  տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2 կիմանա դեղերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Անօրգանական միացություններ 

Թեմա 2. Օրգանական միացություններ 

Թեմա 3. Ցիկլիկ /արոմատիկ/ միացություններ 

Թեմա 4. էլեմենտ –օրգանական միացություններ 

Թեմա 5. Տերպենոիդներ 

Թեմա 6. Հետերոցիկլիկ միացություններ 

Թեմա 7. Կենսաբանական ակտիվություն ունեցող միացություններ 

Թեմա 8. Հորմոններ 

Թեմա 9. Հակաբիոտիկներ 

 

 

Կ/բ-0824 Մարդու  անատոմիա /3  կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ    

90 ժամ` 

20   ժամ դասախոսություն 

6 ժամ լաբորատոր 

8 ժամ  գործնական 

56 ժամ ինքնուրույն 

3 - րդ  կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու մարմնի ձևի, կառուցվածքի և 

զարգացման մասին: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական և մեթոդական գիտելիքները: 
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3 Ուսանողներին սովորեցնել մարդու զարգացման անատոմիական 

օրինաչափություննեը: 

4 Մարդակազմաբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5 Նախապատրաստել բժշկակենսաբանական գիտությունների ցիկլի 

առարկաների (մարդու ֆիզիոլոգիա, բժշկագիտության հիմունքներ և այլն 

)հետագա ուսումնասիրություններին: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 տիրապետեն անատոմիական հետազոտության մեթոդներին 

3 կարողանան պատրաստել անատոմիական պատրաստուկներ 

4 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Ոսկրաբանություն: Ոսկրերի միացման ձևերը 

Թեմա 3. Մկանաբանություն 

Թեմա 4. Մարսողության համակարգ 

Թեմա 5. Շնչառության համակարգ 

Թեմա 6. Սիրտ-անոթային համակարգ 

Թեմա 7. Միզասեռական համակարգ 

Թեմա 8. Նյարդային համակարգ 

Թեմա 9.  Զգայական համակարգերի անատոմիա 

Թեմա 10.  Ներզատիչ գեղձեր 

 

Կ/բ-0825.  Մարդու   ֆիզիոլոգիա  /3 կրեդիտ / 

Շաբաթական 2  ժամ    

90 ժամ` 

20  ժամ դասախոսություն 
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6 ժամ լաբորատոր 

8 ժամ  գործնական 

46 ժամ ինքնուրույն 

3 - րդ  կիսամյակ ստուգարք 

Նպատակը 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների 

մասին 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական և մեթոդական գիտելիքները 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների 

կարգավորման օրինաչափությունների մասին 

4 Մարդու ֆիզիոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ 

5 Ապագա ուսուցչին զինել անհարժեշտ գիտելիքներով աշակերտների հետ 

ճիշտ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 տիրապետի ֆիզիոլոգիական հետազոտության մեթոդներին 

3 կարողանա ինքնուրույն կատարել փորձեր և ֆիզիոլոգիական 

պրոցեսների գրանցումներ 

4 կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը  

Թեմա 1. Ֆիզիոլոգիան որպես կենսաբանական գիտություն 

Թեմա 2. Դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիա, բջիջների գրգռականություն և 

դրդունակություն, հանգստի պոտենցիալ, գործողության պոտենցիալ. 

գործողության պոտենցիալի բաղկացուցիչ փուլերը: Էլեկտրադրդունակության 

փոփոխությունները դրդման ժամանակ 

Թեմա 3. Նյարդաթելերի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը և 

դասակարգումը: Գրգռի հաջորդման հիմնական օրինաչափությունները 
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նյարդաթելերում, գրգռի հաղորդման մեխանիզմը միելինապատ և միելինազուրկ 

նյարդաթելերում: Նյարդաթելով գրգռի հաղորդման արագությունը 

պայմանավորող գործոններ: Նյարդի հոգնածությունը: Նյարդամկանային սինապս, 

նրա կառուցվածքը, գրգռի հաղորդման մեխանիզմը սինապսներում: 

Թեմա 4. ԿՆՀ-ի ընդհանուր ֆիզիոլոգիա: Նեյրոնային տեսություն: Ողնուղեղի 

գործառույթային առանձնահատկությունները, ողնուղեղային ռեֆլեքսներ: 

Գլխուղեղի տարբեր բաժինների գործառույթային 

առանձնահատկությունները:Բարձրագույն նյարդային գործունեություն: 

Թեմա 5. Զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա: Վերլուծիչների հիմնական 

գործառույթային առանձնահատկությունները, ընկալիչներ, նրանց 

դասակարգումը, զգայական ուղիներ: Տեսողական վերլուծիչ, լսողական վերլուծիչ: 

Թեմա 6. Ներզատիչ գեղձեր: Կարգավորման հորմոնային համակարգի ընդհանուր 

բնութագիրը, հորմոնների կառուցվածքը, նրանց ազդեցության մեխանիզմները: 

Ենթատեսաթումբ-հիպոֆիզային համալիր: Հիպոֆիզի հորմոնները, վահանագեղձի 

հորմոնները: 

Թեմա 7. Արյուն, արյան ֆունկցիաները, ծավալն ու բաղադրությունը: Արյան 

պլազմա, ձևավոր տարրեր, հեմոգլոբին, ԷՆԱ, արյան մակարդում, արյան խմբեր, 

ռեզուս գործոն: 

Թեմա 8. Սիրտ անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Սրտամկանի բջիջների 

էլեկտրական ակտիվությունը, ավտոմատիզմ նրա բնույթը, սրտային ցիկլ: 

Անոթային համակարգի գործունեության ընդհանուր դրույթները: 

Թեմա 9 Շնչառության, շնչառական ակտի կենսամեխանիկական, գազերի 

փոխադրումն արյան միջոցով: Շնչառության կարգավորումը: 

Թեմա 10. Մարսողական ուղու ֆունկցիաները: Մարսողության հիմնական 

տիպերը: Մարսողությունը բերանի խոռոչում, մարսողությունը ստամոքսում, 

մարսողությունը հաստ աղիքում: 

Թեմա 11.  Արտաթորության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

 

Ք/բ-0782 Սինթետիկ դեղերի քիմիա  /  4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 5 ժամ   
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120 ժամ` 

32 ժամ դասախոսություն 

30 ժամ լաբորատոր 

18 ժամ գործնական 

40 ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով քիմիական այն միացությունների 

ստացման մասին, որոնք օգտագործվում են որպես դեղամիջոցներ: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական,քիմիական,բժշկական և մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ սինթետիկ դեղերի ստացման համար 

օգտագործվող քիմիական միացությունների կազմի, ֆիզիկո-քիմիական 

հատկությունների մասին, դեղաբանական ակտիվության և օրգանիզմի 

վրա նրանց ազդեցության մասին: 

Կրթական  արդյունքները. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 տիրապետեն սինթետիկ դեղերի ստացման եղանակներին 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Ընդհանուր անզգայացնողներ: Ցավազրկողներ 

Թեմա 3. Հիպնոտիկ և սեդատիվ պրեպարատներ 

Թեմա 4. Հակացնցումային պրեպարատներ 

Թեմա 5. Հակացնցումային պրեպարատներ 

Թեմա 6. Ադրենոպաշարիչներ 

Թեմա 7. Խոլինոմիմետիկներ 

Թեմա 8. Հակահիստամինային պրեպարատներ 

Թեմա 9. Հակահիպերլիպոպրոտեինային դեղամիջոցներ 

Թեմա 10. Հակաանգինալ պրեպարատներ 
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Թեմա 11. Միզամուղներ 

Թեմա 12. Սրտային գլիկոզիտներ 

Թեմա 13. Հակաուռուցքային պրեպարատներ 

Թեմա 14. Հակավիրուսային պրեպարատներ: Հակաբիոտիկներ 

Թեմա 15. Հակաալերգիկ պրեպարատներ 

 

 

Ք/բ 0770.1 Քիմիական  սինթեզ ( օրգանական) / 3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  02,6 ժամ   

90 ժամ` 

18 ժամ դասախոսություն 

24 ժամ լաբորատոր 

48 ժամ ինքնուրույն 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով նյութերի սինթեզների մեթոդների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց ուղեկցող կարևորագույն պրոցեսների 

(նյութերի մաքրում և չորացում, ֆրակցիոն թորում, թորում ջրային 

գոլորշու հետ, թորում ցածր ճնշման տակ, էքստրակցիա, հալման, եռման 

ջերմաստիճանի, խտության որոշում և այլն) վերաբերյալ: 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում օրգանական նյութերի 

սինթեզի եղանակների մասին 

4 Ուսանողներին գաղափար տալ սինթեզի եղանակների, այդ ռեակցիաների 

մեխանիզմների մասին: 

5 Քիմիական սինթեզի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

6 Միջառարկայական կապ ստեղծել քիմիական գիտության այլ 

բնագավառների (օրգանական քիմիա, քիմիական տեխնոլոգիա, 
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անօրգանական քիմիա, կենսաքիմիա), էկոլոգիայի, տնտեսագիտության, 

կենսաբանության հետ: 

     Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է. 

1 կարողանան կապ հաստատել քիմիայի հիմնական գիտելիքների և 

քիմիական գիտելիքների կիրառման ոլորտների միջև 

2 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

4 կիմանա արդի եղանակներով օրգանակն նյութերի սինթեզի եղանակները  

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նյութերի ստացման և մաքրման ժամանակ օգտագործվող ընդհանուր 

լաբորատոր եղանակներ 

Թեմա 2. Օրգանական նյութերի ստացման տիպական տարածված մեթոդներ 

Թեմա 3.Ածխաջրերի սինթեզի եղանակները 

Թեմա 4. Հագեցած և չհագեցած հինգ և վեց անֆդամանի լակտոնների սինթեզը: 

 

Ք/բ-0771.1. Քիմիական  սինթեզ  (անօրգանական)  /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,4 ժամ   

120 ժամ` 

26 ժամ դասախոսություն 

28 ժամ լաբորատոր 

66 ժամ ինքնուրույն 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով անօրգանական նյութերի 

սինթեզների մեթոդների վերաբերյալ, ինչպես նաև դրանց ուղեկցող 

կարևորագույն պրոցեսների (նյութերի մաքրում և չորացում, ֆրակցիոն 

թորում, թորում ջրային գոլորշու հետ, թորում ցածր ճնշման տակ, 

էքստրակցիա, հալման, եռման ջերմաստիճանի, խտության որոշում և 

այլն) վերաբերյալ: 
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2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները: 

3 Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում օրգանական նյութերի 

սինթեզի եղանակների մասին 

4 Ուսանողներին գաղափար տալ անօրգանակն նօութերի սինթեզի 

եղանակների, այդ ռեակցիաների մեխանիզմների մասին: 

5 Քիմիական սինթեզի բնագավառում ձեռք բերված գիտելիքները և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

6 Միջառարկայական կապ ստեղծել քիմիական գիտության այլ 

բնագավառների (օրգանական քիմիա, քիմիական տեխնոլոգիա, 

անօրգանական քիմիա, կենսաքիմիա), էկոլոգիայի, տնտեսագիտության, 

կենսաբանության հետ: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է. 

1 կարողանան կապ հաստատել քիմիայի հիմնական գիտելիքների և 

քիմիական գիտելիքների կիրառման ոլորտների միջև 

2 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր 

3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

4 կիմանա արդի եղանակներով օրգանակն նյութերի սինթեզի եղանակները  

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նյութերի ստացման և մաքրման ժամանակ օգտագործվող ընդհանուր 

լաբորատոր եղանակներ 

Թեմա 2. Օրգանական նյութերի ստացման տիպական տարածված մեթոդներ 

Թեմա 3.Ածխաջրերի սինթեզի եղանակները 

Թեմա 4. Հագեցած և չհագեցած հինգ և վեց անֆդամանի լակտոնների սինթեզը 

Թեմա 5. Նյութերի սինթեզը (ջրածինը և նրա միացությունները, I, II, III, IV, V, VI, 

VII խմբերի տարրերը) 

Թեմա 6. Օրգանական միացությունների սինթեզի մեթոդները (Ամինացում, 

նիտրում, նիտրոզացում, հիդրօքսիլացում) 

Թեմա 7. Սուլֆացում, հալոգենացում, ալկիլացում ացիլացում 
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Թեմա 8. Օքիսդացում, վերականգնում, կոնդենսացիա, պոլիմերացում, 

պոլիկոնդենսացում 

Թեմա 9. Անօրգանակն նյութերի սինթեզի ընդհանուր եղանակներ: 

 

Ք/բ-0757 Դեղերի քիմիական անալիզ  /3 կրեդիտ / 

Շաբ. 2,7 ժամ      

90 ժամ` 

24 ժամ դասախոսություն 

20 ժամ լաբորատոր 

46 ժամ ինքնուրույն 

6-րդ  կիսամյակում ստւգարք 

Նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել. 

5. Դեղամիջոցների մեջ մտնող կենսաբանական ակտիվ նյութերի քիմիական 

բնութագրերը 

6. Դեղամիջոցների քիմիական անալիզի ժամանակակից մեթոդները   

7. Որակական և քանակական քիմիական անալիզի առանձնահատկությունները 

8. Քանակական ու որակական չափումները և վերահսկողությունը դեղամիջոցների 

արտադրության բոլոր փուլերի ընթացքում  

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է կարողանա. 

5. Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

6. Կատարել դեղամիջոցների ինքնությունը բացահայտելու, նրանց մաքրության 

աստիճանը որոշելու, ինչպես նաեւ դրանց հնարավոր խախտումները եւ 

շեղումները պարզելու անալիզի փորձեր 

7. Ինքնուրույն կերպով հաստատել տվյալ դեղամիջոցի ինքնությունն ու 

մաքրությունը 

8.  Որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 Բովանդակությունը` Թեմա1. Դեղաձևերի դասակարգումը, անալիզի 

մեթոդները: Թեմա 2. Դեղատնային արտադրության դեղաձևերի անալիզ, էքսպրես 

անալիզ, էքսպրես անալիզի առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Դեղատնային 
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արտադրության դեղաձևերի որակական անալիզի հիմնական փուլերը: Թեմա4. 

Դեղատնային արտադրության հեղուկ դեղաձևերի անալիզի օրինականեր: Թեմա 5. 

Դեղատնային արտադրության հեղուկ դեղաձևերի քանակական անալիզ: Թեմա 6. 

Դեղատնային արտադրության հեղուկ դեղաձևերի քանակական անալիզի 

օրինակներ: 

 

Ք/բ-0787. Բնական ծագում ունեցող դեղերի քիմիա  /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,7 ժամ   

90 ժամ` 

24 ժամ դասախոսություն 

16 ժամ գործնական 

18 ժամ լաբորատոր 

38 ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով բնական ծագում ունեցող այն 

նյութերի մասին, որոնք օգտագործվում են որպես դեղամիջոցներ 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները կենսաբանական 

ակտիվ միացությունների հիմնական դասերի հետ 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ կենսբանական ակտիվ նյութերի 

ստացման հիմնական եղանակները 

Կրթական  արդյունքները. 

1 Բնական ծագում ունեցող դեղերի քիմիայի ուսումնասիրման արդյունքում   

ուսանողները պետք է. 

2 Կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

3 Տիրապետեն ստացման եղանակներին 

4 Կիմանա բնական ԿԱՆ-երի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները 

5 Կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 
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Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Ամինաթթուների հիմնական հատկությունները և դասակարգումը: 

Ամինաթթուների ստերեոքիմիան 

Թեմա 3. Ամինաթթուների ստացման մեթոդները: Ամինաթթուների քիմիական 

հատկությունները 

Թեմա 4. Պեպտիդներ: Պեպտիդային սինթեզի ընդհանուր խնդիրները: 

Պեպտիդային սինթեզը պոլիմերային հիմքի վրա 

Թեմա 5. Դեղերի կազմության մեջ մտնող հայտնի կառուցվածքով պեպտիդներ 

Թեմա 6. Ֆերմենտներ 

Թեմա 7. Նուկլեինաթթուներ և նուկլեոպրոտեիդներ 

Թեմա 8. Սպիտակուցա-ածխաջրային կոմպլեքսներ 

 

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

Ք/բ-0776 Թունաբանություն /3  կրեդիտ / 

Շաբաթական 2,7 ժամ   

90 ժամ` 

18 ժամ դասախոսություն 

8 ժամ գործնական 

18 ժամ լաբորատոր 

46 ժամ ինքնուրույն 

7–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 
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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 

 

Ք/բ-0752 Կենսատեխնոլոգիա   /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 4 ժամ   

120 ժամ` 

30  ժամ դասախոսություն 

12 ժամ գործնական 

24 ժամ լաբորատոր 

54  ժամ ինքնուրույն 

6 -րդ կիսամյակ  քննություն 

Նպատակը 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով 

1 Արտադրության մեջ կենսաբանական պրոցեսների պրակտիկ կիրառման 

մասին 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական, քիմիական և մեթոդական գիտելիքները 

3 Բջիջների կուլտիվացման առանձնահատկությունների, 

կենսատեխնոլոգիական պրոցեսներ մասին 

Կրթական  արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է. 

1. կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. տիրապետեն հետազոտության մեթոդներին 

3. Ծանոթ լինեն վիտամինների, ամինաթթուների, իմունոբիոլոգիական պրեպար 

ատների ստացման արտադրությանը 

4. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. ԻՆժեներային էնզիմալոգիայի մեթոդները 

Թեմա 2. Ամինաթթուների կենսատեխնոլոգիական արտադրությունը 

Թեմա 3. Կենսատրանսֆորմացիա և քիմիա- էնզիմատիկ սինթեզ 

Թեմա 4. Կենսատրանսֆորմացիա և քիմիա- էնզիմատիկ սինթեզ 

Թեմա 5. Ամինաթթուների քիմիական սինթեզի եղանակները 

Թեմա 6. Սպիտակուցի սեկրեցիայի մեխանիզմը 

Թեմա 7. Ամինաթթուների թթվա- հիմնային հատկությունները 

Թեմա 8. Ամինաթթուների իզոէլեկտրիկ կետը և դիսոցման հաստատունների 

որոշումը 

Թեմա 9. ֆերմենտների ակտիվության միավորները 

Թեմա 10. Feed-Back ինհիբացում և ռեպրեսիա 

Թեմա 11. Feed-Back ինհիբացում և ռեպրեսիա 

Թեմա 12. Գենետիկական ինֆորմացիայի հաղորդումը, սպիտակուցի սինթեզը 

մատրիցային սինթեզի տեսակները 

Թեմա 13. Սպլայսինգի մեխանիզմը: Ռեպլիկացիա, տրանսկրիպցիա, 

տրանսլյացիա 

Թեմա 14. Տեսակարար օպտիկական պտույտ: Որոշման եղանակը 

ամինաթթուների համար: Սպիտակուցի մաքրման եղանակները:Գենային 

ինժեներիայի ընդհանուր բնութագիրը 

Թեմա 15. Ռեկոմբինացիոն բիոտեխնոլոգիա: Օտարածին ԴՆԹ-ի ստացումը 

Թեմա 16. Դնթ –ի ֆրագմենտի մտցնելը վեկտորական պլազմիդի մեջ: 

Վեկտորական պլազմիդի կառուցվածքը 
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Թեմա 17. Ռեկոմբինացիոն Դնթ-ի կլոնացումը: Գեների ամպլիֆիկացիան և 

էքսպրեսիան: Օրգանիզմների փոփոխականությունը և դերը բիոտեխնոլոգիայում: 

 

Ք/բ-0756 Նյութի կառույց  /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2,9 ժամ   

90 ժամ` 

24 ժամ դասախոսություն 

8 ժամ գործնական 

14 ժամ լաբորատոր 

44  ժամ ինքնուրույն 

3-րդ կիսամյակ քննություն 

Առարկայի նպատակը 

1. Իմանա նյութի կառուցվածքի մասին 

2. Պատկերացում ունենա մոլեկուլի երկրաչափության վերաբերյալ 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. կիմանա մոլեկուլների երկրաչափական կառուցվածքը և նրա ուսումնասիրման 

սպեկտրաչափական եղանակները 

3. կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1.Մոլեկուլների երկրաչափությունը 

Թեմա 2. Մոլեկուլների էլեկտրական հատկությունները 

Թեմա 3. Մոլեկուլների մագնիսական հատկությունները 

Թեմա 4. Մոլեկուլների միջին էներգետիկ հատկությունները 

Թեմա 5. Մոլեկուլների էլեկտրոնա-տատանողա-պտտողական հատկությունները 

Թեմա 6. Մջջմոլեկուլային փոխազդեցություններ 

 

Կ/բ-0826 Ընդհանուր Հիգիենա  /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2,9 ժամ   
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90 ժամ` 

20 ժամ դասախոսություն 

10 ժամ գործնական 

16 ժամ լաբորատոր 

44 ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակը 

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով արտաքին միջավայրի տարբեր գործոնների 

հիգիենիկ պահանջների, ուսումնադաստիարակչական պրոցեսում դրանց 

արդյունավետ կրիառման մասին 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական բժշկակենսաբանական 

և մեթոդական գիտելիքները 

3. Ընդհանուր հիգիենայից ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2. տիրապետի սանիտարահիգիենիկ հետազոտության մեթոդներին 

3. կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օդի հիգիենա 

Թեմա 2. Հողի հիգիենա 

Թեմա 3. Ջրի հիգիենա 

Թեմա 4. Սննդի հիգիենա 

Թեմա 5. Մարզիկի հիգիենա, օրվա ռեժիմ և ռացիոն 

Թեմա 6. Տարբեր մարզաձևե-րում հիգիենիկ համակարգի ապահովում 

Թեմա 7. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելում: Մարզակառույցների 

հիգիենա: Տրավմատիզմ, պրոֆիլակտիկա 

 

Կ/բ- Ընդհանուր կենսաբանություն /4 կրեդիտ/ 
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Շաբաթական 3 ժամ   

120 ժամ` 

20 ժամ դասախոսություն 

8 ժամ գործնական 

20 ժամ լաբորատոր 

72  ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ, քննություն   

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Ք/բ-0774 Կիրառական քիմիա  /3կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,75 ժամ   

90 ժամ` 

26  ժամ դաախոսություն 

26 ժամ գործնական 

38 ժամ ինքնուրույն 

8 -րդ կիսանյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով տնտեսության քիմիացման 

արդյունավետության, քիմիական արտադրության, քիմիացման 

իրականացման պայմանների, դրա հետ կապված պրոբլեմների, 

էներգետիկայի տնտեսական, գիտական և էկոլոգիական պրոբլեմների, 

էներգիայի ավանդական և հեռանկարային աղբյուրների օգտագործման 

ուղղություններին, ջրածնի և վառելիքային էլեմենտների օգտագործման 

դժվարությունների հարցում քիմիայի դերի, վառելիքի օգտագործման 

էկոլոգիական պրոբլեմների և այլնի վերաբերյալ 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, քիմիական և 

մեթոդական գիտելիքները 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ պարարտանյութերի, պեստիցիդների 

օգտագործման սոցիալական, էկոլոգիական և գիտական պրոբլեմների, 

գյուղատնտեսության մեջ քիմիայի ձեռքբերումների դերի վերաբերյալ, 

ինչպես նաև կենցաղային քիմիայում կիրառվող մաքրող, լվացող, 
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սպիտակեսնող միջոցների, ներկերի և հիգիեանայի միջոցների, դրանց 

հետ վարվելու անվտնգության կանոնների մասին, սննդանյութերի 

խոհարարական վերամշակման ընթացքում տեղի ունեցող քիմիական 

պրոցեսների, վերջիններիս ռացիոնալ իրականացման մասին և այլն: 

Կրթական  արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան կապ հաստատել քիմիայի հիմնական գիտելիքների և 

քիմիական գիտելիքների կիրառման ոլորտների միջև 

2 կարողանան կատարել լաբորատոր փորձեր 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Կիրառական քիմիայի առարկան: Քիմիացում: Քիմիացման պրոբլեմները: 

Էներգետիկայի քիմիացումը 

Թեմա 2. Էներգետիկայի պրոբլեմները: Էներգիայի արտադրության կառուցվածքը: 

Ավանդական վառելիքային էներգետիկա 

Թեմա 3. Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ 

Թեմա 4. Մատերիալների ստեղծման քիմիական հիմունքները: Նյութագիտության 

պրոբլեմները 

Թեմա 5. Մետաղներ Մատերիալներ սիլիկատների հիման վրա: Զարգացման 

տենդենցները 

Թեմա 6. Պոլիմերային մատերիալներ 

Թեմա 7. Նոր հեռանկարային մատերիալներ և նրանց տեխնոլոգիան 

Թեմա 8. Պարենային պրոբլեմների լուծման քիմիական տեսակետները: 

Գյուղատնտեսության քիմիացման ուղղությունները 

Թեմա 9. Պարարտանյութեր 

Թեմա 10. Պեստիցիդներ 

Թեմա 11. Քիմիան և սննդ-արդյունաբերությունը 

Թեմա 12. Սննդային հավելանյութեր (կոնսերվանտներ, ստաբիլիզատորներ, սննդ. 

ներկանյութեր ևն) 

Թեմա 13. Կենցաղային ոլորտի քիմիացումը: Մակերևութային ակտիվ նյութեր: 

Լվացող միջոցներ 

Թեմա 14. Սպիտակեցում: Կեղտաբծերի հեռացումը 
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Թեմա 15. Մաքրող միջոցներ Հիգիենայի միջոցներ 

Թեմա 16. Լաքեր, ներկեր 

 

Ք/բ-0780 Կենցաղային  քիմիա  /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,75 ժամ   

90 ժամ` 

26  ժամ դաախոսություն 

26 ժամ գործնական 

38 ժամ ինքնուրույն 

8 -րդ կիսանյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով. 

1 կենցաղի տարբեր ոլորտներում կիրառվող քիմիական միացությունների 

2 նրանց կառուցվածքի 

3 ստացման եղանակների 

4 կենսաբանական ակտիվության մասին 

Կրթական  արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան կապ հաստատել քիմիայի հիմնական գիտելիքների միջև 

2 կիմանա կենցաղի այն ոլորտները որտեղ կիրառվում են քիմիական 

միացությունները 

3 կկարողանա ճիշտ օգտվել քիմիական միացություններից պահպանելով 

աշխատանքի անվտանգության կանոնները 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սինթետիկ լվացող միջոցներ 

Թեմա 2. Օճառ:Արտադրությունը 

Թեմա 3. Սոսինձներ: Բնական և սինթետիկ սոսինձներ 

Թեմա 4. Լաքեր 

Թեմա 5. Ներկեր 

Թեմա 6 Սպիտակեցնող միջոցներ 

Թեմա 7. Ակտիվ քլոր պարունակող օքսիդիչ, վերականգնիչ միջոցներ 
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Թեմա 8. Օծանելիքի, ժամպունի, կրեմների արտադրության մեջ կիրառվող 

քիմիական միացություններ 

 

2.4. Հատուկ մասնագիտական առարկաներ 

Ք/բ-0788 Ֆարմակոկինետիկա  /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 4,5 ժամ   

120 ժամ` 

28 ժամ դասախոսություն 

16 ժամ գործնական 

28 ժամ լաբորատոր 

48  ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, քննություն 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով օրգանիզմում դեղամիջոցների հետ 

կատարվող կինետիկ պրոցեսների մասին 

2 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կենսաբանական և մեթոդական գիտելիքները 

3 Ուսանողներին գաղափար տալ դեղամիջոցների միկրոկոնցենտրացիայի 

և նրանց մետաբոլիզմի պրոդուկտների հայտնաբերման համար 

օգտագործվող մեթոդների մասին 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 տիրապետեն դեղամիջոցների միկրոկոնցենտրացիայի և նրանց 

մետաբոլիզմի 

3 պրոդուկտների հայտնաբերման համար օգտագործվող ն մեթոդներին 

4 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն 
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Թեմա 2. Ֆարմակոկինետիկ պրոցեսների արագության հասկացողությունը 

Թեմա 3. Ֆարմակոկինետիկայի հիմնական ցուցանիշները 

Թեմա 4. Դեղերի և նրանց մետաբոլիզմի ժամանակակից որոշման մեթոդները 

արյան մեջ 

Թեմա 5. Դեղերի ներծծումը 

Թեմա 6. Դեղերի բաշխումը 

Թեմա 7. Դեղերի դուրս մղումը 

Թեմա 8. Թքի օգտագործումը ֆարմակոկինետիկայում 

Թեմա 9. Դեղերի մետաբոլիզմը: կոնցետրացիայի և էֆեկտի միջև կապը: 

 

Ք/բ-0780 Ֆարմակոգնոզիա  և գալեն. պրեպարատներ  /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  3,1 ժամ   

90 ժամ` 

24 ժամ դասախոսություն 

12 ժամ գործնական 

14 ժամ լաբորատոր 

50 ժամ ինքնուրույն 

7-րդ  կիսամյակ  ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ծանոթանալ դեղաբույսերի հետ 

2 Գաղափար կազմել բույսերում գտնվող  ազդող այն նյութերի հետ, որոնք 

օգտագործվում են բժշկության մեջ   բուժական նպատակով  

Կրթական  արդյունքները. 

Ֆարմակոգնոզիա և գալենային պրեպարատներ առարկայի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողները պետք է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

3 կարողանա ճանաչել իր շրջապատի և ՀՀ –ում հանդիպող դեղաբույսերը 

Բովանդակությունը 
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Թեմա 1. Ներածություն 

Թեմա 2. Շաքար պարունակող դեղաբույսեր և հումք 

Թեմա 3.Վիտամինային դեղաբույսեր 

Թեմա 4. Տերպենոիդներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք 

Թեմա 5. Եթերային յուղեր պարունակող դեղաբույսեր և հումք 

Թեմա 6. սրտային գլիկոզիդներ պարունակող դեղաբույսեր 

Թեմա 7. Դառնանյութեր պարունակող դեղաբույսեր և հումք 

Թեմա 8. ֆենոլային միացություններ պարունակող դեղաբույսեր և հումք 

Թեմա 9. Լիգնիններ պարունակող դեղաբույսեր 

Թեմա 10. Անտրախինոններ պարունակող դեղաբույսեր 

Թեմա 11. Ֆլավոնոիդներ պարունակող դեղաբույսեր և հումք 

Թեմա 12. Հանուկներ, չոր և խիտ հանուկներ ստացման մեթոդները 

Թեմա 13. Յուղային հանուկներ, թարմ բույսերի հանուկներ 

Թեմա 14. Ֆիտոնցիդներ 

 

Կ/բ-0941Ֆարմակոգենետիկա  /3 կրեդիտ/ 

շաբաթական  2,6 ժամ   

90 ժամ` 

18 ժամ դասախոսություն 

10 ժամ գործնական 

14 ժամ լաբորատոր 

48 ժամ ինքուրույն 

7 -րդ  կիսամյակ  ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

1 Ուսանողներին զինել ֆարմակոգենետիկայի տեսական 

հիմունքներով 

2 Ներկայացնել ֆարմակոգենետիկայի հնարավորությունները` 

ֆարմակոթերապիայի զարգացման համար 
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3 Ներկայացնել որոշ հիվանդությունների ծագումնաբանությունը և 

պատճառները, ինչպես նաև ` գենետիկական գործոններից 

կախված, տարբեր դեղամիջոցների ազդեցության մեխանիզմները 

4 ֆարմակոգենետիկայից ձեռք բերած գիտելիքները և 

ունակությունները ներդնել պրակտիկ գործունեության մեջ:Այն 

հետագայում կնպաստի, համաձայն օրգանիզմի անհատական 

առտանձնահատըկությունների` բուժումը դեղամիջոցներով, 

դարձնել ավելի էֆեկտիվ 

Կրթական  արդյունքները. 

ֆարմակոգենետիկայի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

1 Ունենա հիմնավոր գիտելիքներ ֆարմակոգենետիկայի տեսական 

դասընթացի վերաբերյալ 

2 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքներին հետագայում 

տալ գործնական կիրառություն 

3 կարողանան տարբերել ժառանգական և ոչ ժառանգական 

հիվանդությունները 

4 կարողանա որոշ հարցերի շուրջ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Ֆարմակոգենետիկան որպես ժամանակակից գիտություն: 

Ֆարմակոգենետիկայի կապը այլ գիտությունների հետ: Ֆարմակոգենետիկայի 

հիմնական խնդիրները և պրակտիկ հնարավորությունները որպես գիտություն: 

Թեմա 2. Ֆարմակոգենետիկայի զարգացման հեռանկարները: Առաջին 

ֆարմակոգենետիկական ֆենոմենները: Ժառանգականության նյութական հիմքը: 

Քրոմոսոմներ: 

Թեմա 3. Մոնոգեն և պոլիգեն ժառանգականություն: Փորձարարական 

ֆարմակոգենետիկա: ֆարմակոգենոմիկա, պրոտեոմիկա, կենսաիֆֆորմատիկա: 

ֆարմակոկինետիկ մոտեցուները անվտանգ և էֆեկտիվ դեղամիջոցային 

թերապիայի անցկացման համար:ֆարմակոկինետիկական պարամետրեր և նրանց 

գնահատումը: 
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Թեմա 4. Մետաբոլիզմ և էքսկրեցիա:Դեղամջոցների լիպոֆիլության իջեցումը և 

հիդրոֆիլության բարձրացումը: 

Թեմա 5. Նախադեղամիջոց: Տոլերանտություն: Դեղամջոցների 

համատեղելիություն: 

Թեմա 6. Մուտագեններ: Մուտագենեզի հետևանքը տարբեր տիպի բջիջներում 

Մուտագենների դասակարգումը:Մուտագենների բացահայտման մեթոդները: 

Մուտագեն ազդեցությունների ժառանգական կախվածությունը: 

Թեմա 7. Օքսիդատիվ ստրեսի մուտագենեզը և կարգավորումը: 

Հակաօքսիդանտային պաշտպանության համար պատասխանատու մարդու 

գեների պոլիմորֆիզմը: Մարդու ժառանգականության պաշտպանություն 

Թեմա 8. Լաբորատոր և ընտանի կենդանիների տարերային մուտանտները որպես 

ֆարմակոգենետիկական մոդելներ: Մկները որպես ֆարմակոգենետիկակա տեստ-

օբյեկտներ: 

Թեմա 9. Ինբրեդային, ռեկոմբինանտ, կոնգենային և ռեկոմբինանտ կոնգեն մկների 

գծեր: Մարդու հիվանդությունների մկների մոդելներ` ստեղծված գեների 

ուղղորդված փոխանցումով 

Թեմա 10. Ռեցեպտորային գոյացումները ֆարմակոլոգիայում 

Թեմա 11. Ֆարմակոգենետիկական ֆենոմեններ, որոնք պայմանավորված են 

տարբեր սպիտակուցներով 

Թեմա 12. Նեյրոընկալիչների ֆարմակոգենետիկա 

Թեմա 13. Հուզա-ստրեսային ռեակցիաների ֆարմակոգենետիկա 

 

Բուհական բաղադրիչ 

ԲԱ/բ-0939 ՄանրԷաբանություն /3 կրեդիտ / 

Շաբաթական 2 ժամ   

90 ժամ` 

18 ժամ դասախոսություն 

14 ժամ լաբորատոր 

58 ժամ ինքնուրույն 

2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը 

Դասընթացի ուսումնասիրումը նպատակ ունի ուսանողներին գաղափար տալու 

պրոկարիոտների դասակարգման, կարգաբանական խմբերի, սննդառության և 

շնչառության առանձնահատկությունների մասին: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

1 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

2 տիրապետեն մանրեաբանության հետազոտման մեթոդներին 

3 կարողանան պատրաստել սննդային միջավայր 

4 կարողանան ըստ տեսքի տարբերակել մանրէները 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. ներածություն 

Թեմա 2. Պրոկարիոտներ 

Թեմա 3. Էուկարիոտներ 

Թեմա 4. Միկ. Գենետիկա 

Թեմա 5. Միկ. Նյութափոխանակություն 

Թեմա 6. Սննդառություն 

Թեմա 7. Ֆիզ. և քիմ. Գործոններ 

Թեմա 8. Վիրուսներ 

Թեմա 9. Վիրուսների  տարածվածությունը 

Թեմա 10. Հողի, ջրի, օդի միկրոֆլորան 

 

Կ/բ-0897 Պաթոլոգիական   ֆիզիոլոգիա  /3կրեդիտ/ 

Շաբաթական  2,5 ժամ  դասախոս. 1,5 ժամ գործնական + լաբ. 

90 ժամ` 

18  ժամ դասախոսություն 

6 ժամ գործնական 

16 ժամ լաբորատոր 

40 ժամ ինքնուրույն 

5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը 

1 Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հիվանդության առաջացման 

ընդհանուր մեխանիզմների վերաբերյալ, տարբեր մակարդակներում 

հիվանդության ծագման ու զարգացման օրինաչափությունների մասին 

2 Ուսանողներին գաղափար տալ ներքին հիվանդությունների   

Էթիոլոգիայի վերաբերյալ 

Կրթական  արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք  է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 հաստատել հորիզոնական և ուղղաձիգ կապ բժշկագիտական, 

բնապահպանական, քիմիական առարկաների միջև 

3 հիվանդության ծագման և զարգացման օրինաչափությունները ենթարկել 

գիտական մշակման 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ընդհանուր հասկացություն հիվանդության մասին, նրա շրջանները 

Թեմա 2. Ժառանգական և գենետիկ հիվանդություններ 

Թեմա 3. Սթրես-համակարգ, դիսթրես 

Թեմա 4.Բորբոքման ախտաֆիզիոլոգիա 

Թեմա 5. Օրգանիզմի ջերմային փոխանակության ախտաֆիզիոլոգիա: 

Ջերմահարում, ցրտահարում: Էլեկտրահարում 

Թեմա 6. Ուռուցքային աճի ախտաֆիզիոլոգիա: Իմունաբանություն, իմունիտետ: 

Հիպերթիրեոիդիզմ, միքսեդեմա շաքարային դիաբետ 

Թեմա 7. Ալերգիա: Շոկային կամ արտակարգ վիճակներ: Կոլապս: Անաֆիլակտիկ 

շոկ, նրա դրսևորումները: Կոմա: Կլինիկական մահ 

Թեմա 8. Արտաքին միջավայրի գործոնների ախտածին ազդեցությունը օրգանիզմի 

վրա: Կրաշ սինդրոմ: Ճառագայթային հիվանդություն 

Թեմա 9. Ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն: Կենցաղում և արտադրության մեջ 

կիրառվող քիմիական նյութեր: 

 

Կլինիկական դեղաբանություն /4 կրեդիտ/ 
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Շաբաթական  2,9 ժամ    

120 ժամ` 

22  ժամ դասախոսություն 

12 ժամ գործնական 

12 ժամ լաբորատոր 

74 ժամ ինքնուրույն 

7-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Կամընտրական դասընթաց 

Դեղանյութերի նույնականացման ֆիզ.քիմ. մեթոդներ 

/4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  4 ժամ   

120  ժամ` 

32  ժամ դասախոսություն 

16 ժամ գործնական 

16 ժամ լաբորատոր 

56 ժամ ինքնուրույն 

6-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 

Ք/բ—0889 Դեղագրքային անալիզ  /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  4 ժամ   

120  ժամ` 

32  ժամ դասախոսություն 

16 ժամ գործնական 

16 ժամ լաբորատոր 

56 ժամ ինքնուրույն 

6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 
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1 ծանոթանալ  դեղամիջոցների որակը հսկող  պետական դրույթների 

հետ 

2 իմանալ դեղմիջոցների անալիզի եղանակները 

Կրթական  արդյունքները. 

առարկայի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դեղամիջոցների որակը կարգավորող պետական սկզբունքները և 

դրույթները:Պետական ֆարմակոպեա: 

Թեմա 2. Դեղագործական անալիզի ժամանակակից եղանակները և 

ուրահատկությունները 

Թեմա 3.Դեղանյութերի քանակական որոշման հիմնական եղանակները 

Թեմա 4. Անօրգանական բնույթի դեղամիջոցներ և դրանց անալիզի 

առանձնահատկությունները 

Թեմա 5. Օրգանական բնույթի դեղամիջոցները և դրանց անալիզի 

առանձնահատկությունները 

Թեմա 6. Դեղերի անալիզի ժամանակ նքուշառման և նքուշապատրաստման 

առանձնահատկությունները 

Թեմա 7. Դեղերի ինքնության հաստատման եղանակները 

Թեմա 8. Դեղերում և հումքում ակտիվ նյութի որակական և քանակական որոշման 

մեթոդները 

Ք/բ—0786 Կլինիկական կենսաքիմիա /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  2 ժամ   

60 ժամ` 

22  ժամ դասախոսություն 

10 ժամ լաբորատոր 

28 ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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 Առարկայի նպատակն է. 

1. Ծանոթացնել ուսանողներին առանձին հիվանդությունների ժամանակ տեղի 

ունեցող կենսաքիմիական խաթարումների հարցերին, մասնավորապես շեշտը 

դնելով լաբորատոր կենսաքիմիական մեթոդներով հիվանդության ախտորոշման, 

կանխորոշման և բուժման արդյունավետության հսկման վրա: Տալ ժամանակակից 

տեղեկություններ պաթոլոգիայի կլինիկակա-կենսաքիմիական հիմունքների 

մասին:  

1. ձևավորել պատկերացումներ պաթոլոգիկ պրոցեսների մասին, որոնք 

հիմքում ընկած են կենսաքիմիական փոփոխությունները 

2. զարգացնել կենսաքիմիական հետազոտական մեթոդների  օգտագործման 

հմտություններ որպեսզի բնութագրել մարմնի տարբեր օրգանների եւ օրգան 

համակարգերի գործունեությունը 

3. Ձևավորել ուսանողների մոտ բարձր մակարդակի բժշկա-կենսաքիմիական 

կոմպետենտություն, որը անհրաժեշտ է անալիտիկ հետազոտություններ 

կատարելու համար: 

4. Միավորել մարդու կենսաքիմիայի ֆունդամենտալ գիտելիքները և այդ 

գիտելիքների օգտագործման հնարավորությունը կլինիկական պրակտիկայում:  

5. Կլինիկական կենսաքիմիայի բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

6. Զարգացնել կլինիկա-կենսաքիմիական մտածողություն: 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. Կանխատեսել կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների ֆիզիկո-քիմիական 

և քիմիական փոխակերպումների արդյունքները և ուղղությունները: 

2. Մեկնաբանել արյան շիճուկի կենսաքիմիական հետազոտության տվյալները 

և գնահատել նրանք համաձայն օրգանիզմի համակարգի, օրգանների, 

հյուսվածքների վիճակը 

3. կկարողանա լաբորատոր կենսաքիմիական մեթոդներով ախտորոշել 

հիվանդությությունները: 

4. ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում 

5. կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Բովանդակություն 

Թեմա 1 

Կլինիկական կենսաքիմիայի  մեթոդները: Հետազոտման կենսաքիմիական և 

ֆիզիկո-քիմիական մեթոդները (ֆոտոմետրիկ անալիզ,ատոմա-ադսորբցիոն 
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սպեկտրոֆոտոմետրիա, ֆլյուրոմետրիա և այլն): Էլոկտրոֆորեզ և 

քրոմատոգրաֆիա: Հետազոտման ավտոմատացված մեթոդներ: Տարբեր տիպի 

անալիզատորներ: Իմունոֆերմենտային անալիզ և ռադիոիմունային անալիզ: 

Թեմա 2 

Պաթոլոգիկ վիճակներ, որոնք պայմանավորված են առանձին սպիտակուցների 

անցմամբ արյան և մեզի մեջ: Միոգլոբինի որոշման դիագնոստիկ նշանակությունը: 

Արյան պլազմայի սպիտակուցներ: Նրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

Իմմունոդեֆիցիտ վիճակ:  

Թեմա 3 

Ֆերմենտների ակտիվության որոշման դիագնոստիկ նշանակությունը տարբեր 

հիվանդությունների ժամանակ: 

Թեմա 4 

Բորբոքում: Էնդոտոքսիկոզ: Հիպոքսիա, իշեմիա: Թթվա-հիմնային և ջրա-

էլեկտրոլիտային խանգառումներ: Աթերոսկլերոզ: Ճարպային փոխանակության 

խանգառումները: Ազատ ռադիկալային պրոցեսների դերը նորմայում և 

պաթոլոգիայում: 

Թեմա 5 

Սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների կլինիկական կենսաքիմիան: 

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն: Արտերիալ հիպերտոնիա: Մետաբոլիկ 

խախտումները սրտի հիվանդությունների ժամանակ: Լաբորատոր մեթոդները 

սրտաբանությունան մեջ: 

Թեմա 6 

Ռեվմատիկ հիվանդությունների կլինիկական կենսաքիմիան: Շարակցական 

հյուսվածքի կառուցվածքը, կենսաքիմիական կազմը և մետաբոլիզմ: 

Կոլլագենոզների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան և դիագնոստիկան: 

Մետաբոլիկ խանգառումները առանձին հիվանդությունների ժամանակ: 

Ռեվմատիզմ: Ռեվմատոիդ արտրիտ: Լաբորատոր դիագնոստիկան: Միզաթթվի 

մետաբոլիզմը:  

Թեմա 7 

Շնչառական համակարգի հիվնդությունների կլինիկական կենսաքիմիան: 

Շնչառական անբավարարություն: Շնչառական համակարգի 

ինֆեկցիաներ`բրոնխիտներ, պլեվրիտներ, էմֆիզեմա: Բրոնխիալ ասթմա և 

շնչառական համակարգի այլ ալլերգիկ հիվանդություններ: 

Թեմա 8 

Երիկամների կլինիկական կենսաքիմիա: Երիկամների ֆունկցիայի 

ուսումնասիրություն: Մեզի կենսաքիմիա: Ամոնիակի առաջացում և տրանսպորտ: 

Միզանյութի, կրեատինի և կրեատինին առաջացում: Ազոտային հաշվեկշիռ: 

Ազոտային փոխանակության խանգառում և նրա մետաբոլիտների որոշման 

դիագնոստիկ նշանակությունը: Դիալիզ և երիկամի փոխպատվաստում: 

Թեմա 9 

Լյարդի կլինիկական կենսաքիմիա: Լյարդի ֆունկցիայի ուսումնասիրում: Լեղու 

կենսաքիմիական կազմը: Լայրդի ախտահարումը տոքսիկ նյութերով և 

դեղանյութերով: Լյարդի խոլեստատիկ հիվանդությունները: Հետազոտման 

լաբորատոր մեթոդները: 

Թեմա 10 



 104 

Աղե-ստամոքսային տրակտի հետազոտություն: Աղե-ստամոքսային տրակտի 

օրգանների ֆունկցիաներիի ուսումնասիրում: Ստամոքսահյութի կենսաքիմիա: 

Մետաբոլիկ խանգառումները: 

Թեմա 11 

Իմմունոդեֆիցիտների կլինիկական կենսաքիմիա: ՄԻԱՎ,Ձեռք բերովի այլ 

իմմունոդեֆիցիտներ: 

Թեմա 12 

Հեմոստազի խանգառումների կլինիկական կենսաքիմիա: Հեմոստազի 

համակարգի հիմնական օղակները: Ֆակտորները, որոնք մասնակցում են արյան 

մակարդմանը և նրանց կենսաբանական ազդեցությունը: Հոմոստազի 

խանգատռումները: 

Թեմա 14 

Շաքարային դիաբետի կլինիկական կենսաքիմիա: Ինսուլինկախյալ և 

ինսուլինանկախ դիաբետի պատոքիմիական հիմքերը: Շաքարային դիաբետի 

դիագնոստիկան: Նյութափոխանակության խանգառումը շաքարային դիաբետի 

ժամանակ: 

Թեմա 15 

Էնդոկրին հիվանդությունների կլինիկական կենսաքիմիա: Հիպոթալամուս և 

հիպոֆիզ: Հիպոֆիզի առաջնայի և հետին բլթի հորոմններ: Հիպոթալամո-

հիպոֆիզար համակարգի գնահատում: Հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի 

հիվանդությունների լաբորատոր մեթոդների դիֆերենցիալ դիագնոստիկան: 

Մակերիկամներ: Մակերիկամների ստերոիդ հորմոնների սինթեզ: Մակերիկամի 

ստերոիդ հորմոնների որոշումը: Մակերիկամի կեղևային շերտի 

հիվանդություններ: Մակերիկամի ուղեղային շերտի հիվանդություններ:  

Վահանաձև գեղձ: 

Վահանաձև գեղձի հորմոններ: Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ: 

Թեմա 16 

Հանքային փոխանակության խանգառման և ոսկորների փոխանակության 

կլինիկական կենսաքիմիան: Կալցիում, ֆոսֆատ, մագնիում: Պլազմայի կալցիում: 

Կալցիումի փոխանակությունը կարգավորող հորմոններ: Կալցիումի և ֆոսֆորի 

Հեմոստազը: Կալցիումի,ֆոսֆատի, մագնեզիումի մետաբոլիզմի խանգառումները: 

Օստեոպորոզ: 

Թեմա 17 

Դեղամիջոցների մոնիտորինգ և տոքսիկոլոգիայի քիմիական ասպեկտները: 

Առանձին դեղամիջոցների մոնիտորինգը: Ֆակտորներ, որոնք ազդում են 

ֆարմակո- և տոքսիկոկինետիկ ցուցանիշների վրա: Թունավորումներ: Տոքսիկ 

նյութերի հիմնական դասերը: Օրգանիզմում թունավոր և տոքսիկ նյութերի 

սկրինինգ: 

 

Դեղամիջոցների պետական վերահսկում /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  2 ժամ   

60 ժամ` 

22  ժամ դասախոսություն 
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10 ժամ լաբորատոր 

28 ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

 

Կ/բ-0930 Հայաստանի դեղաբույսեր /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  2,6 ժամ     

60 ժամ` 

22 ժամ  դասախոսություն 

 20 ժամ լաբորատոր 

28 ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

Որպես բնական միջոցներ  բույսերից ստացված դեղամիջոցներն օրգանիզմում 

կողմնակի անցանկալի երևույթներ քիչ են առաջացնում. հնարավոր է դրանք 

երկարատև օգտագործել, որի շնորհիվ հիվանդության ընթացքի վրա ավելի 

արդյունավետ են ներգործում: Իհարկե, այս բնագավառում գիտական բժշկության 

համար անսպառ աղբյուր է ծառայում ժողովրդական բժշկությունը: Գիտական 

բժշկությունը ձգտում է կիրառել ժողովրդի դարավոր փորձը` վերցնելով նրանից 

արժեքավորն ու հեռանկարայինը: Օգտվելով բնության բուժական գանձարանից` 

պետք է նշել, որ եղած դեղաբույսերը անսպառ չեն: Պետք է հոգ տանել դրանց 

նկատմամբ, խնայողաբար օգտագործել ինչպես բուժման, այնպես էլ սննդի 

գործում, իսկ որոշ տեսակների մշակովի աճեցումը հնարավորություն կտա ոչ 

միայն ապահովելու տվյալ բուսանմուշի արդյունավետ օգտագործումը, այլև 

նախադրյալներ կստեղծի հետագա ոչնչացումից փրկելու համար: 

Կրթական  արդյունքները. 

Դեղաբույսերի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

1 բերած տեսական կարողանան ձեռք գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 տիրապետեն դեղաբույսերի հետազոտության մեթոդներին 
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3 կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգում 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դեղաբույսերի  օգտագործման զարգացման պատմությունը 

Թեմա 2. Դեղաբույսերի մեջ գտնվող որոշ ակտիվ նյութերի համառոտ բնութագիրը 

Թեմա 3. Եղինջ երկտուն,  դեղաբույսերի կենսաբանական 

նկարագրությունը,քիմիական բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, 

օգտագործումը 

Թեմա 4. Խատուտիկ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, 

քիմիական բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 5. Ջղախոտ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 6.  Սրոհունդ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 7. Հազարատերևուկ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, 

քիմիական բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 8. Կատվախոտ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, 

քիմիական բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 9. Եղերդակ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 10. Տուղտ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 11. Առյուծագի: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, 

քիմիական բաղադրությունը, բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 12. ՈՒրց: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը, բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 13. Ալոճենի: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը, բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

Թեմա 14. Մասրենի: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, 

քիմիական բաղադրությունը, բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 
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Թեմա 15. Լոշտակ: Դեղաբույսերի կենսաբանական նկարագրությունը, քիմիական 

բաղադրությունը, բուժական նշանակությունը, օգտագործումը 

 

Ք/բ-0890 Դեղատնային գործի կազմակերպում /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական  2 ժամ   

60 ժամ` 

22  ժամ դասախոսություն 

10 ժամ լաբորատոր 

28 ժամ ինքնուրույն 

8-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Առարկայի նպատակն է. 

1 ծանոթանա դեղատան կառուցվածքի, բաժինների հետ 

2 ծանոթանա դեղագործական գործունեության բոլոր օրենքներին 

3 իմանա էթիկայի նորմերը 

4 ծանոթանա դեղատան բաժինների պատասխանատու 

աշխատողների պարտականություններին 

Կրթական  արդյունքները. 

առարկայի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողները պետք է. 

1 կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

2 կկարողանա աշխատել ցանկացած ստորաբաժանքունքում 

3 կկարողանա բավարարել հաճախորդների  համար խորհրդատվական 

ինֆորմացիան 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դեղատան կառուցվածքը: Բաժինները:Լիցենզավորման պահանջները 

Թեմա 2. Դեղատան տեխնիկական հագեցվածությունը: Գույքը 

Թեմա 3. Աշխատակազմը և նրանց պարտականությունները 

Թեմա 4. Դեղատան նյութական պատասխանատու անձը 

Թեմա 5. Գործող օրենսգրքի պահանջները 

Թեմա 6. Դեղատան հարկային պարտականությունները 

Թեմա 7. Հաշվապահական հաշվառում ևհաշվետվություն 
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2.5. Այլ բաղադրիչներ 

Ք/բ-1410  Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ) 
6-րդ  կիսամյակ, 

Ք/բ-1410.1  Կուրսային աշխատանք (2 կրեդիտ) 

7-րդ  կիսամյակ,  

Ք/բ-1411.1  ՈՒսումնական պրակտիկա (սինթեզ)  (3 կրեդիտ)  

7-րդ  կիսամյակ,  

 Ք/բ-1411.2  ՈՒսումնական պրակտիկա (սինթեզ)  (3 կրեդիտ)  

8-րդ  կիսամյակ, 

  Ք/բ-1412.1 Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ) 

      7 -րդ  կիսամյակ, 

   Ք/բ-1413;  Ք/բ-1413.1  Ավարտական ամփոփիչ քննություններ 

(7կրեդիտ) 

8-րդ  կիսամյակ, 

 


