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Մագիստրատուրա I-ին կուրսի ավարտական  

քննության հարցաշար 
2019-2020 ուստարի 

 
1. Կենսադեղագործությունը որպես գիտական ուղղություն, ուսումնասիրության առարկան: 

Դեղերի կենսամատչելիությունը, կենսամատչելիության հիմնական ցուցանիշները: 

Կենսահամարժեքություն: 

2. Դեղերի կենսամատչելիության վրա ազդող գործոնները: Դեղագործական գործոններ, որոնք 

ազդում դեղի կենսամատչելիության վրա: Դեղանյութի մանրեցման աստիճանի և 

բազմաձևության ազդեցությունը դեղի կենսամատչելիության վրա:  

3. Դեղանյութի պարզ քիմիական փոխակերպման ազդեցությունը դեղի կենսամատչելության 

վրա: 

4. Օժանդակ նյութերի և տեխնոլոգիական գործընթացի ազդեցությունը դեղի 

կենսամատչելիության վրա: 

5. Դեղաձևի և դեղի ներմուծման ուղու ազդեցությունը դեղի կենսամատչելիության վրա: 

Դեղերի որակի գնահատման ֆարմակո-տեխնոլոգիական եղանակները: 

6. Դեղաձևերի դիզայնի սկզբունքները: Դեղի դիզայնը ըստ ներմուծման ուղիների: Դեղանյութի 

գործոնը դեղաձևի դիզայնում: 

7. Դեղաձևեր, որոնցում կարգավորվում  և հսկվում է դեղանյութերի ձերբազատման 

արագությունը: 

8. Դեղաձեր, որոնցից դեղանյութերի ձերբազատումը կարգավորում  է դիֆուզիոն եղանակով: 

9. Դեղաձեր, որոնցից դեղանյութերի ձերբազատումը կարգավորում  է ուռչեցման, օսմոտիկ 

ճնշման եղանակներով: Հիդրոդոնդողների կիրառումը դեղագործությունում: 

10. Դեղաձեր, որոնցից դեղանյութերի ձերբազատումը կարգավորում  է կաղապարի քայքայման 

եղանակով: Միկրոչիպային համակարգեր: 

11. Դեղահատերի տեսակները: Ձևափոխված դեղահատեր:Դեղահատեր, որոնցից դեղանյութի 

անջատումը սկսվում է ընդունումից անմիջապես հետո: 

12. Դեղահատեր դեղանյութի երկարաձգված ձերբազատմամբ: Դեղը ստամոքսում մնալու 

ժամանակը երկարաձգելու մեթոդները: 

13. Թշշան  դեղահատերի առավելությունները և թերությունները: Բերանում արագ լուծվող 

դեղահատեր: Պատրաստման տեխնոլոգիաները: 

14. Բազմամասնիկային համակարգեր, առավելությունները, ստացման եղանակները: 

Դեղանյութի ձերբազատման եղանակները բազմամասնիկային համակարգերից: 

15. Պուլսացիոն դեղաձևեր: Ժամանակային առումով վերահսկվող պուլսացիոն դեղաձևեր: 

Ներքին և արտաքին ազդակներով կարգավորվող պուլսացիոն համակարգեր: 



16. Միկրոպատիճներ: Միկրոպատիճավորում: Միկրոպատիճների թաղանթների տեսակները:  

Միկրոպատիճավորման եղանակները: Միկրոպատիճների կիրառումը: 

17. Տրանսդերմային թերապևտի համակարգեր, առավելությունները, տրանսդերմային 

թերապևտիկ համակարգերի կառուցվածքը, կլինիկական կիրառումը, արդյունավետության 

բարձրացման եղանակները: 

18. Դեղանյութերի  նպատակային առաքման եղանակները: Դեղանյութերի նպատակային 

առաքման համակարգերի  հիմնական դերը, կառուցվածքը: Իդեալական համակարգին  

ներկայացվող պահանջները: 

19. Դեղանյութերի  նպատակային առաքման համակարգերի հիմնական կրիչների 

բնութագրերը: Նանոմասնիկները որպես կրիչներ: Մագնիսաղեկավարվող համակարգեր: 

20. Լիպոսոմները որպես դեղանյութերի առաքման համակարգեր: կիրառումը, պատրաստումը: 

Դեղանյութերի ներառումը լիպոսոմներում: Դեղանյութերի նպատակային առաքումը 

լիպոսոմների միջոցով: 

21. Հակաօքսիդանտների և կոնսերվանտների դերը կոսմետիկ պատրաստուկներում: 

Կոսմետիկ պատրաստուկների ստացման համար օգտագործվող էմոլենտներ, 

էմուլգատորներ, անուշահոտեր, ներկանյութեր և պիգմենտներ:  

22. Հեղուկ կոսմետիկ պատրաստուկներ: Կոսմետիկ լոսյոններ, նրանց դասակարգումը: 

Արևապաշտպան և թթու լոսյոններ, նրանց մեջ ներառվող բաղադրամասերը: Լոսյոնների 

որակի հսկումը: 

23. Փափուկ կոսմետիկ պատրաստուկներ: Հոմոգեն և հետերոգեն փափուկ կոսմետիկ 

պատրաստուկներ: Սուսպենզիոն կոսմետիկ քսուքներ: Սուսպենզիոն կոսմետիկ 

քսուքներում պարունակվող լցանյութեր: 

24. Էմուլսիոն նրբաքսուքներ, դասակարգումը: Մաքրող կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց 

տեսակները: Օճառային նրբաքսուքներ դեմքի ճարպոտ և նորմալ մաշկի համար: Մաքրող 

բուսական յուղեր և նրբաքսուքներ: 

25. Խոնավացնող և սնուցող կոսմետիկ նրբաքսուքներ: Ճարպային քսուքներ: Պաշտպանիչ և 

ցրտահարության դեմ օգտագործվող կոսմետիկ քսուքներ: Կոսմետիկ քսուքների պահման 

պայմանները և որակի հսկումը: 

26. Կոսմետիկ դիմակներ, նրանց դասակարգումը: Կոսմետիկ դիմակներում օգտագործվող 

հիմքեր և ազդող նյութեր: Մոմային կամ պարաֆինային դիմակներ: 

27. Կոսմետիկ սկրաբներ, նրանց դասակարգումը: Սկրաբներում օգտագործվող 

կենսաբանական ակտիվ նյութեր: 

28. Բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց նկատմամբ 

ներկայացված պահանջները: Ատամի փոշիներ: Ատամի բուժահեղուկներում օգտագործվող 

նյութերը և պատրաստուկի որակի ստուգումը:  

29. Ատամի մածուկներ: Ատամի մածուկներում օգտագործվող հիմնական բաղադրամասեր: 

Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերը և ատամի մածուկների որակի ստուգումը: 

30. Հոտազերծիչ կոսմետիկ պատրաստուկներ, նրանց դասակարգումը: Հոտազերծիչ կոսմետիկ 

պատրաստուկներում օգտագործվող ԿԱՆ: Հակապերսպիրանտներ: Տալ ազդող նյութերի 

բնութագիրը՝ նշելով թերությունները:  

31. Հեղուկ հոտազերիծիչ պատրաստուկներ: Հոտազերծիչ ցանափոշիներ: Մատիտների 

տեսքով հոտազերծիչ պատրաստուկներ: Հոտազերծիչ նրբաքսուքներ: Հելանման 

հոտազերծիչ պատրաստուկներ: Աերոզոլային հոտազերծիչ պատրաստուկներ: 

32. ՕՃառահեղուկներ, դասակարգումը: ՄԱՆ-ի հիմքով օճառահեղուկներ: ՄԱՆ-ի հիմքով 

օճառահեղուկներում օգտագործվող բաղադրամասերը և նրանց 

առանձնահատկությունները: 



33. ՄԱՆ-ի հիմքով օճառահեղուկներում օգտագործվող կոնսերվանտներ, հակաօքսիդանտներ, 

հիդրտրոպներ, ճարպոտացնող հավելումներ անուշահոտեր, ներկանյութեր և նրանց 

առանձնահատկությունները: 

34. Օճառահեղուկների սպառողական հատկությունները որոշող բնութագրեր: Հակաթեփային 

օճառահեղուկներ: Օճառահեղուկների որակի հսկումը: 

35. Կոսմետիկ օճառներ, դասակարգումը: Օճառների ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և 

ներկայացված պահանջները: Ձեռքի օճառների ստացման համար օգտագործվող նյութեր: 

Ձեռքի օճառների որակի ստուգումը: 

 

 

  

Դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ՝    Թոփչյան Հ.Վ. 

 

 


