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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Սիրելի՛ ուսանողներ 
 
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի 

գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության 
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն 
համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և 
գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առա-
քելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբա-
լացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրա-
վերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան 
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդա-
կության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջ-
ազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում: 

ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով 
մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավ-
րի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման 
նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջնե-
րից և նպատակ ունի աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազ-
մակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի 
կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նա-
խասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառու-
թյան ճկուն ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման 
լայն հնարավորություն: 

Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է 
ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածա-
վալը, հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը, 
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նա-
խադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի 
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս 
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերե-
լու համար:  

Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբող-
ջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրո-
պական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձ-
րագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության 
(ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատ-
վածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր 
աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման 
դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և 
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մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու 
հնարավորությունները: 

Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնար-
կած լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարե-
փոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթա-
ցի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրա-
յին բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման 
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտնե-
րի մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսա-
րանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակար-
գի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդ-
լայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով: 

Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը 
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային 
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմա-
կերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ 
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և 
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով 
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ: 

Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։ 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համա-
լսարանի Իջևանի մասնաճյուղում (այսուհետ` ԵՊՀ ԻՄ) հեռակա ուսուց-
ման ձևով բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային 
հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոն-
ները։ 

1.2. Կարգը ներառում է հեռակա ուսուցման ձևով ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատ-
ման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչ-
պես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։ 

1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առան-
ձին տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ 
գործառույթները և ընթացակարգերը։ 
 
 

2. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 

 
Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանում-

ները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համա-
կարգում և գործում են ԵՊՀ ԻՄ բակալավրի 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) 
կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդ-
յունքը 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. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, 
համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ 
Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահ-
մանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական 
մոդուլին հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջու-
թյամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։ 

4. ECTS կրեդիտը դասընթացն (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա 
ելքային կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պա-
հանջվող ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի 

                                                   
1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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չափման համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով 
նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։ 

5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է 

ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող 
բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցու-
թյունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, 
լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտա-
կան աշխատանքների կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը 
և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն, 

 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահա-
տում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևո-
րությունը 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 բավա-
րարելուց 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 
թվանշաններով (գնահատման միավորներով), 

 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն 
չափվում է գնահատականներով։ 

6. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների 
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որ-
տեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով 
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի 
ձեռքբերումից հետո։ 

7. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական 
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ 
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ 
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում 
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտո-
նական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։ 

8. 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, 
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա 
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակ-
տիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն 

 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 
պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասըն-
թացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, 
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, 
հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին 
(ուսանողներին և դասախոսներին)։ 

 
 

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները 
 

2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են` 
ա) կրեդիտների փոխանցում. 
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր 

դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում 
կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված 
կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև, 

բ) կրեդիտների կուտակում. 
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների 

աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն իրականացվում է 
ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի օգնությամբ2։ 

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և 
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։ 

 
2.2.2. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 
 գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրա-

մասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և ավարտական 
աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են 
ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարա-
նային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով, 

 կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչ-
ման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղա-
փոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` 
ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։ 

 

2.2.3. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 
 պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական ծրագ-

րեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահման-
վում է դասընթացների նախապայմաններով, 

                                                   
2 Այս գործառույթի ներդրումը ԵՊՀ- ում նախատեսվում է իրականացնել 2010/11 ուստարվանից։ 
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 ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու 
համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

 ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 
 դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության 

դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով 
դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսի նախապատ-
վությունից, 

 ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ու-
սումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։ 

 
ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման ձևով բակալավրի պատրաստման կրթական 

ծրագրերում կրեդիտային համակարգի գործառույթները ներդրվում են մասնա-
կիորեն, իսկ ամբողջական կիրարկումը նախատեսվում է 2010/11 ուստարվանից։ 

 
 

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական 
ծրագրերի աշխատածավալը 

 
1. ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի կրթական աստիճանում հեռակա ուսուցման հա-

մակարգի ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահման-
վում է միջինը 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտա-
լսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։ 

3. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի տևողությունը 5 
տարի (10 կիսամյակ) է։ Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 
16-շաբաթյա տևողությունը, որից 4 շաբաթը հատկացվում է տեսական 
ուսուցման, 8-ը`ինքնուրույն աշխատանքի և կոնսուլտացիաների, իսկ 4-ը՝ 
քննաշրջանի համար։ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական առանձնա-
հատկություններից ելնելով (օրինակ, լեզվական մասնագիտությունների հա-
մար), տեսական ուսուցման կազմակերպումը կարող է իրականացվել նաև 
12-շաբաթյա ժամանակահատվածում։ 

4. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն 
չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային ա-
ռավելագույն բեռնվածությունը կազմում է 36 ժամ3: 

6. Հեռակա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում 
պետք է ունենա առնվազն 20, առավելագույնը` 30 կրեդիտ ուսումնական 
բեռնվածություն, իսկ մեկ ուսումնական տարում`48 կրեդիտ։ 

7. Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը 
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվա-
ծություն։ 

                                                   
3 Չորս շաբաթյա տեսական ուսուցման դեպքում: 



– 10 – 

8. Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 
կրեդիտ է: 

 
 

3. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԸ 
 

1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթա-
կան մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ 

2. Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։ 

3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում 
են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 
կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է 
ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրա-
գրված, այնպես էլ ազատ։ 

 
 

4. ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ 
 

1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ել-
նում է մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար 
ուսանողից պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական 
բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։ 

2. Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի 
միջև միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, 
կախված է նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործ-
նական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասա-
վանդման և գնահատման մեթոդներից և այլն։ 

3. Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես 
է պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կա-
տարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասըն-
թացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։ 

4. Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամ-
բողջական թվերով։ 
 

 

 

 

                                                   
4 Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ 
«Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը» 
փաստաթղթում: 
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5. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
5.1. Բակալավրի ծրագիր 

 
1. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ԻՄ հեռա-

կա ուսուցման ուսանողը պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջո-
ղությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար 
հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը 
(ՄՈԳ)5 պետք է կազմի առնվազն 9,00։ 

2. Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավար-
տական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը 
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում, 
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առա-
ջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնե-
լով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ: 

3. Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն 
մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթաց-
ների կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների 
առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական 
դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դաս-
ընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ 
ատեստավորման ձևերից։ 

4. Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում 
է՝ ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի 
ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարո-
ղությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր 
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրե-
դիտ կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որո-
շակի ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։ 
 
 

6. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

 
1. ԵՊՀ ԻՄ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման 

և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպա-
տակներն են՝ 

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգ-
ման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ 
աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 
ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարե-
լավել դասահաճախումները, 

                                                   
5 ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։ 



– 12 – 

բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ 
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները 
դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ 
կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և 
կատարողականի բարձրացման նպատակով, բարելավել դասընթացի արդյու-
նարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գի-
տելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության 
տարբեր բաղադրիչները։ 
2. Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչ-

ները. 
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախում-

ների հաշվառման օգնությամբ, 
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախա–

տեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ 
ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և 
ստուգումներ), 

գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 
քննաշրջանում, 

դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակ–
ցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա 
դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավո-
րում։ 
3. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասըն–

թացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը 
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ 
դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝ 

ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ, 
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ։ 

 
 

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը 
 

6.2.1. Բակալավրի կրթական ծրագիր 
Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննա–

շրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մաս-
նագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դաս-
ընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։ 

1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անց-
կացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ 
(միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ քննությունները պարտադիր կերպով 
անց են կացվում գրավոր, իսկ եզրափակիչ քննության ձևը՝ դասընթացը 
կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի 
դեկանը: 
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2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ու-
սանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միա-
վորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադ-
րամասերի՝ 
 ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակ-

ցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը 
վաստակում է 4 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության Գմաս. 
միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին 
համապատասխան. 

Աղյուսակ 1. 
 

Մասնակցության աստիճանը(%) Հատկացվող միավորը 

91-100 4 

81-90 3 

71-80 2 

61-70 1 

≤60 0 

 
Օրինակ 1. Եթե 12 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից 

ուսանողն ունի 5 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության 
աստիճանը կլինի` 







 

12
51 x 100% = (1–0,42) x 100% = 58 %: Համաձայն աղյուսակի`  

Գմաս. = 0 միավոր: 
Օրինակ 2. Եթե 24 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից 

ուսանողն ունի 5 ժամ անհարգելի և 2 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա 

դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի` 










224
51 x 100% = (1–

0,23) x 100% = 77%: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 2 միավոր: 
 
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգ-

ման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների արդ-
յունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 
4 միավոր,  

գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել 
մինչև 8 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը /միա-
վորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաս-
տակած միավորների գումար` 

Գարդ. = Գմաս. + ∑Քընթ. + Քեզր. : 
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման հե-

տևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի հա-
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մար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրա-
մասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով6). 

Աղյուսակ 2. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Գմաս. Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 
Միավորը 4 4 4 8 20 

 

3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամ-
յակի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 
ընթացիկ ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ 
ստուգումներն անց են կացվում հարցումների, 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: 

4. 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 մասնակ-
ցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը 
կարող է վաստակել 4 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է 
համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,  

բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգ-
ման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից 
(Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 8 միավոր: 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը 
/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով 
վաստակած միավորների գումար` 

Գարդ.= Գմաս. + ∑Սընթ. : 
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատ-

ման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադ-
րամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր 
բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով7). 

                                                   
6 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնա-
հատման քայլը` առնվազն 0,5 է: 
7 Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ 
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է: 

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 3 
միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա 
վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ 
քննությունից` 6 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատա-
կանը կլինի՝ Գարդ.= 3 + 3 + 4 + 6 = 16 ։ 
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Աղյուսակ 3. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Գմաս.  Սընթ1  Սընթ2  Գարդ.  

Միավորը  4  8  8  20  
 

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 
միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա 
վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դաս-
ընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։ 

 
5. Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն 

մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնա-
կան մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտե-
սագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղ-
կացուցիչ դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական 
եղանակով (ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող 
եզրափակիչ քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի 
ձևով: 

 
 

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը 
 

1. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսում-
նական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և 
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա 
ընթացքում)։ 

2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում է 
ֆակուլտետը, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով պրո-
ռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը 
հանձնվում է ուսումնամեթոդական բաժին: 

3. Ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 
56-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (դասերից դուրս)։ 

4. Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում 6-րդ և 12-րդ շաբաթներում` 
տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից (դասերից դուրս)։ 

5. Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջան-
ներում` 1316-րդ շաբաթներում: 

6. Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը 
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ։ 

7. Քննության գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք 
ունի այն գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քըն-
նական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` 
նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև 
նաև ֆակուլտետի դեկանին: 
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6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 
 

1. ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 
համար կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը 
ներկայացված է ստորև.  

 Աղյուսակ 4. 
 

Գնահատման արդյունարար միավորը Գնահատականը 
18-20  §Գերազանց¦  

13-17  §Լավ¦  

8-12  §Բավարար¦  

0-7  §Անբավարար¦  

0  §Չներկայացած¦  

§Ստուգված¦  - 
/§Չստուգված¦  

 
Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփո-

փագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նըշ-
վում է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)): 

Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյու-
նարար միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: 
§Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միա-
վորներ8 չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական 
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա: 

 
 

6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 
 

1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջա-
դիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ 
շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ԻՄ ֆակուլտետները յուրաքանչ-
յուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիա-
կան տեղեկագիր9, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են 
ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած 
կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մո-
դուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած 
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ 

2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են 
նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական 
ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։ 

                                                   
8 Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։ 
9 Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի կրթական ծրագրերի համար կցված են սույն 
կարգին (հավելվածներ 1 և 2): 



– 17 – 

3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները 
ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդ-
յունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժա-
մանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները10` 

− գումարային կրեդիտների քանակը, 
− գնահատված կրեդիտների քանակը, 
− վարկանիշային միավորները, 
− միջին որակական գնահատականը։ 
4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջ-

ները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։ 
5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը 

գնահատված է թվային միավորներով. 
ԳԿ = ∑ Կրեդիտ i ։ 

6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանո-
ղի ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես առան-
ձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց արդյունա-
րար գնահատականների արտադրյալների գումար. 

ՎՄ = ∑ Կրեդիտ i × Գ արդ i , 
որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահա-
տականն է: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից 
գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, 
ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային 
միավորը հավասար է` 

ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից(5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։ 
 

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

Î¶

ìØ
Øà¶  ։  

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար 
հաշվարկված միջին որակական գնահատականը կլինի`  

ՄՈԳ = 
15

238
15.87` 20 հնարավորից: 

 
8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյա-

կային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշ-

                                                   
10 Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը: 
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վարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-
երը։ 

 
 

6.6. Ուսման առաջադիմությունը 
 

1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առա-
ջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա։ 

2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե` 
ա) կիսամյակում ունի առնվազն 20 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածու-

թյուն, 
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված 

բոլոր պարտադիր դասընթացների11 կրեդիտները։ 
3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բա-

վարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կող-
մից նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լու-
ծարքին)։ 

4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է 
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման 
առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։ 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համ-
ընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ ։ 

6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռաց-
ման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ 
Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ու-
սումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպան-
մամբ: 

7. Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առա-
ջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, 
ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց միջին որա-
կական գնահատականներով, իսկ միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված 
տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող ուսանողներինը` վարկանիշա-
յին միավորներով։ 

 
 

7. ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ 
 

1. Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն 
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված դա-
սաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը 
կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2 աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում: 

                                                   
11 Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։ 
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2. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն 
2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դեկանատում գրանցված սահմանված կար-
գի բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի առկայության դեպքում: 

3. Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների 
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) 
շրջանում, չի թույլատրվում։ 

4. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած 
ուսանողը կարող է այն հանձնել մինչև հաջորդ ընթացիկ քննությունը/ստուգումն 
ընկած ժամանակահատվածում (համապատասխանաբար, 2-րդ ընթացիկ քննու-
թյունը` մինչև եզրափակիչ քննությունը, իսկ 2-րդ ընթացիկ ստուգումը` մինչև 
քննաշրջանի սկիզբը)` նախապես այն համաձայնեցնելով դեկանատի և պարա-
պող դասախոսի հետ: 

5. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն 
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն: 

6. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունա-
րար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական 
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դասըն-
թացը, սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անցողիկ 8-ը: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 
2 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա 
վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 2 միավորներ, ապա այդ դաս-
ընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 + 2 = 7, որը ցածր է 
նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը 
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է դասընթացը (2 ընթացիկ 
ստուգումներով գնահատվող ուսումնական նյութը) ամբողջությամբ, սակայն 
նրա արդյունարար միավորն այս դեպքում չի կարող գերազանցել անցողիկ 8-
ը` Գարդ. <= 8: 

 
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միա-

վորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի 
մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` 
վերջինիս համար սահմանված 8 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

 
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 

2 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 
նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ 
քննությունից` 2 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատա-
կանը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 1 + 2 + 2 = 7, որը ցածր է նվազագույն շեմային պա-
հանջից(8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում 
վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 8 միավորի 
ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխ-
վում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ: Օրինակ, եթե 
եզրափակիչ քննության 2 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5, ապա`  

Գարդ. = 7 + (5-2) = 10։  
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8. Ուսումնառության 13-րդ կիսամյակներում 2 դասընթաց չհանձնած մա-
գիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկ-
նել դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։ 
4-րդ և 5-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած ուսանողը ազատվում է 
համալսարանից։ 

9. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կի-
սամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման 
հանգամանքից։ 

10. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր 
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի կող-
մից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։ 

 
  

8. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ 
 
1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ 

դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված էլեկտ-
րոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության 
ուղեցույց է։ 

2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրա-
կանացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողնե-
րին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը 
մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է. 

ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կար-
գավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական 
ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմ-
նական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման, պաշտոնական ճա-
նաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն, 

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ. 
– ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի 

շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային 
կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորություն-
ները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կա-
նոնները և գնահատման կարգը, ավարտական ատեստավորման ձևերը, 
պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

– առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը 
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված 
կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ 
պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված կրթական 
արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիք-
ներով ու կարողություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բո-
վանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և 
գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն, 
գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար. 
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– նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի զեղչ-
ման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծա-
ռայությունները, ուսանողներին հասանելի ուսումնական/լաբորատոր ենթակա-
ռուցվածքները և այլն։ 

 
 

9. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ 
9.1. Բակալավրի ծրագիր 

 
1. Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին 

համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռք-
բերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և պաշտ-
պանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամ-
փոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաս-
տատված կրթական արդյունքների գնահատումները։ 

2. Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատ-
վում են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխա-
տանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։ 

3. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար 
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 6 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախա-
տեսվում է. 

ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կա-
ռույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկա-
վարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրա-
կան եզրակացություն։ 

բ) ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտաց-
նող ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ։ էական դիտո-
ղությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը պար-
տավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն ներկա-
յացնել լրացուցիչ քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնա-
գիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպա-
նության: 

գ) մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխա-
տանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում: 

դ) ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամ-
փոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճա-
նի շնորհում։ 
4. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամ-

փոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նա-
խարարության կողմից սահմանված կարգի։ 

5. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամ-
փոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 4-ում ներկայացված 20 
միավորանոց սանդղակով։ 
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6. Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չա-
փանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չա-
փաքանակները. 

Աղյուսակ 5. 
 

Թիվ  Չափանիշ  Առավելագույն միավորը  
1  Ներկայացման որակը 6  
2  Ձևակերպման որակը 6  
3  Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը 6  
4  Արդիականությունը/նորույթը 2  

 Ընդամենը`  20  
 

7. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից 
ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված 
նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 1): 

 
 

10. ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ 
 

1. Այլ բուհերից ԵՊՀ ԻՄ բակալավրի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փո-
խանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ ուսումնառու-
թյան որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կա-
տարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայ-
նությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ։ 

2. Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ ԻՄ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են 
փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են 
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունք-
ները համարժեք են։ 

3. Այլ բուհում ԵՊՀ ԻՄ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիս-
ամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնա-
ռության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, 
ԵՊՀ ԻՄ-ի և ընդունող բուհի միջև։ 

4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման 
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ ԻՄ-ն նշանակում է ECTS-ի բու-
հական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտա-
կանությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։ 

 
 

11. ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթա-
ցում օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնա-
կան խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են 
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին 
քաջատեղյակ մասնագետներ։ 
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2. Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական 
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր կրթական 
ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական 
ներուժի համադրումից։ 

3. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծա-
ռայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և 
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց 
ուսումնառության ողջ շրջանում։ 

4. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց 
համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական խորհըր-
դատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսում-
նական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։ 

 
 

12. ՈւՍԱՆՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

1. Ուսանողը պարտավոր է` 
 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և խըս-

տորեն հետևել դրա պահանջներին, 
 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահման-

ված պահանջները, 
 կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր 

դասընթացներին։ 
2. Ուսանողն իրավունք ունի` 

 ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 
Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ու-
սումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան, 

 միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության ծրագ-
րերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուս-
տարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

 փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ Կառա-
վարության սահմանած կարգի, 

 ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու ու-
սումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում՝ համաձայն գործող կարգի, 

 հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկա-
գիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտ-
ված մասի համար, 

 բակալավրի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող 
ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու ՀՀ 
Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպ-
լոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն: 
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13. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2010/11 ուստարվանից` ԵՊՀ ԻՄ 
բակալավրի հեռակա ուսուցման ձևով կրթական ծրագրերում ընդգրկված 1-ին և 
2-րդ կուրսերի ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։ 
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Հավելված 1 
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II ԲԱԺԻՆ 
 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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Մաս I. 
 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 
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1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 
Բակալավրի կրթական ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ կրթամասերից՝ 

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատի-
կական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական, հատուկ մասնագիտա-
կան դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներից և եզրափակիչ ա-
տեստավորումից։ Առաջին երկուսը ծառայում են բակալավրի կրթական աստի-
ճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է բակա-
լավրի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական 
գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի 
մասնագիտացված ուսուցման մասն է։ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բեր-
ված է ստորև. 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տըն-
տեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

32 
 

28 
4 

10 
 
8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

172 
157 
11 
4 

41 
35 
4 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 26 5 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 61 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տըն-
տեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

32 
 

28 
4 

10 
 
8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

178 
167 
7 
4 

37 
33 
2 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 20 3 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 55 
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§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տըն-
տեսագիտական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

32 
4 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական  
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

172 
164 
4 
4 

37 
34 
1 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 22 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 58 

 
§Տնտեսագիտության տեսություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տըն-
տեսագիտական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

32 
4 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
 պարտադիր 

10 
 

10 

5 
 
5 

Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական  
պարտադիր 
կուրսային աշխատանքներ 

171 
167 
4 

39 
37 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 23 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 60 

 
§Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տըն-
տեսագիտական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

32 
4 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
 պարտադիր 

6 
 
6 

3 
 
3 

Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական  
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

180 
162 
14 
4 

41 
36 
3 
2 
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Կրթական այլ մոդուլներ 16 2 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 58 

 
§Բնապահպանություն և բնօգտագործում¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տըն-
տեսագիտական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

32 
4 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
 պարտադիր 

6 
 
6 

3 
 
3 

Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական  
պարտադիր 
կուրսային աշխատանքներ 

178 
174 
4 

37 
35 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 20 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 56 

 

 
2.  ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական 
կրթամաս 

 
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ) 

կրթամասի աշխատածավալը 36 կրեդիտ է։ Այն ներառում է կրթական մոդուլ-
ների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրա-
գրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ համալսարանական կրթության 
ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը (լեզվական, հաղորդակցման և այլ 
ունակությունների զարգացմանը)։ 

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ 
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովան-

դակային կազմով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դաս-
ընթացները՝ 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)12 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Անգլերեն լեզու-1 
Ֆրանսերեն լեզու-1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

                                                   
12 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
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Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 12 (3/9/0/0) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Անգլերեն լեզու-2 
Ֆրանսերեն լեզու-2 

4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 

Փիլիսոփայության հիմունք-
ներ 4 24 (18/0/6/0) 4 հանրագ. 

Ֆիզդաստիարակություն13 – - 2, 4 - 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)14 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր-1 2 12 (9/0/3/0) 1 ստուգարք 

Ֆրանսերեն լեզու-115 
Անգլերեն լեզու-1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր-2 2 12 (9/0/3/0) 2 հանրագ. 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
Անգլերեն լեզու-2 

4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 

Փիլիսոփայության հիմ-
ունքներ 4 24 (18/0/6/0) 3  հանրագ. 

Ֆիզդաստիարակություն16 – – 2, 4 ստուգարք 
 

§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)17 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր-1 2 12 (9/0/3/0) 1 ստուգարք 

                                                   
13 Իրականացվում է կամավոր՝ սպորտային կատարելագործման խմբակներում։ 
14 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
15 Անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն։ 
16 Իրականացվում է կամավոր՝ սպորտային կատարելագործման խմբակներում։ 
17 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
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Անգլերեն լեզու-1 
Ֆրանսերեն լեզու-1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 12 (3/9//00) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր-2 2 12 (9/0/3/0/0) 2 հանրագ. 

Անգլերեն լեզու-2 
Ֆրանսերեն լեզու-2 

4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 24 (18/0/6/0) 3  հանրագ. 

Ֆիզդաստիարակություն18 – – 2, 4 ստուգարք 
 

§Տնտեսագիտության տեսություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)19 

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր -1 2 12 (9/0/3/0) 1 ստուգարք 

Ֆրանսերեն լեզու-1 
Անգլերեն լեզու-1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 12 (3/9/0/0) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր -2 2 12 (9/0/3/0) 2 հանրագ. 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
Անգլերեն լեզու-2 

4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 24 (18/0/6/0) 4  հանրագ. 

Ֆիզդաստիարակություն20 – – 2, 4 ստուգարք 
 
 
 
 

                                                   
18 Իրականացվում է կամավոր՝ սպորտային կատարելագործման խմբակներում։ 
19 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
20 Իրականացվում է կամավոր՝ սպորտային կատարելագործման խմբակներում։ 
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§Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)21 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր -1 2 12 (9/0/3/0) 1 ստուգարք 

Ֆրանսերեն լեզու-1 
Անգլերեն լեզու-1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 12 (3/9/0/0) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր -2 2 12 (9/0/3/0) 2 հանրագ. 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
Անգլերեն լեզու-2 

4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 24 (18/0/6/0) 4  հանրագ. 

Ֆիզդաստիարակություն22 – – 2, 4 ստուգարք 
 

§Բնապահպանություն և բնօգտագործում¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)23 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր -1 2 12 (9/0/3/0) 1 ստուգարք 

Ֆրանսերեն լեզու-1 
Անգլերեն լեզու-1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 12 (3/9/0/0) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր -2 2 12 (9/0/3/0) 2 հանրագ. 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
Անգլերեն լեզու-2 

4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 

                                                   
21 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
22 Իրականացվում է կամավոր՝ սպորտային կատարելագործման խմբակներում։ 
23 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
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Ֆրանսերեն լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 
Փիլիսոփայության հիմունք-
ներ 4 24 (18/0/6/0) 4  հանրագ. 

Ֆիզդաստիարակություն24 – – 2, 4 ստուգարք 
 
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ 
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատա-

բար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարու-
թյամբ հետևյալ կրթական մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն 
ունի ընտրելու երկուսը՝ 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 4 ստուգարք 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

 
§Տնտեսագիտության տեսություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 4 ստուգարք 

                                                   
24 Իրականացվում է կամավոր՝ սպորտային կատարելագործման խմբակներում։ 
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§Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 4 ստուգարք 

 
§Բնապահպանություն և բնօգտագործում¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք 

 
 

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս  
 
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասի 

աշխատածավալը 10 կրեդիտ է։ Այն նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների 
երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Այս կրթամասի առկայությունը 
ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ մի շարք փոխանցելի կարո-
ղությունների ձևավորմանը։ 

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովան-
դակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մո-
դուլները՝ 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահ-
պանության հիմունքներ 2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտ-
պանություն 2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության ա-
ռաջին բուժօգնություն 

2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 
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հմտություններ 

Էկոլոգիայի և բնապահ-
պանության հիմունքներ 2 12 (12/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 2 12 (9/3/0/0) 5 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության ա-
ռաջին բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 5 ստուգարք 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահ-
պանության հիմունքներ 2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 2 12 (9/3/0/0) 5 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության ա-
ռաջին բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 5 ստուգարք 

 
§Տնտեսագիտության տեսություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահ-
պանության հիմունքներ 2 12 (12/0/0/0) 1 ստուգարք 

Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ները 

2 12 (12/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության ա-
ռաջին բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 6 ստուգարք 

 
§Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Էկոլոգիայի և բնապահ-
պանության հիմունքներ 2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության ա-
ռաջին բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 6 ստուգարք 
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§Բնապահպանություն և բնօգտագործում¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 12 (3/9/0/0) 2 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակ-
ներում բնակչության ա-
ռաջին բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 6 ստուգարք 

 
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ 
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմա-

տաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատա-
րությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտ-
րելու մեկը՝ 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ները 

2 12 (12/0/0/0) 1  ստուգարք 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ները 

2 12 (12/0/0/0) 1  ստուգարք 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ները 

2 12 (12/0/0/0) 2  ստուգարք 
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2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս  
 
Հեռակա ուսուցման բաժինը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակեր-

պում է ուսուցում հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 
 

1. Պատմություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Տնտեսագիտության տեսություն 
5. Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 
6. Բնապահպանություն և բնօգտագործում 

 
Ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասի աշխատածավալը ծրա-

գրում սահմանված է 170 կրեդիտ։ Այն նպատակաուղղված է ընտրված մասնա-
գիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ 
Այս կրթամասի բովանդակության, դասընթացների կազմի և դրանց կրեդիտա-
տարության որոշումը գտնվում է մասնագիտական պատրաստությունն իրակա-
նացնող ֆակուլտետների և ամբիոնների իրավասության շրջանակներում՝ ապա-
հովելով բակալավրի կրթական մակարդակում տվյալ մասնագիտությամբ պա-
հանջվող գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը։ 
Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտության կրթական չափորոշիչ-
ների պահանջները, մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և 
պահանջմունքները, ինչպես նաև տվյալ մասնագիտությամբ միջազգային ծրա-
գրային չափանիշները։ Դրանց բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և 
դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար բեր-
ված են ստորև. 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Հայոց պատմություն և Հայաս-
տանի պատմական աշխարհա-
գրություն 

7 42(22/0/20/0) 1 եզր.գնահատ. 

Նախնադարյան հասարակու-
թյան պատմություն 3 18(14/0/4/0) 1 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմություն-1 4 24(15/0/9/0) 2 եզր.գնահատ. 
Հին Արևելքի պատմություն 4 24(15/0/9/0) 2 եզր.գնահատ. 
Հայ գրականության պատմու-
թյուն 4 24(15/0/9/0) 2 առ. եզր.գն. 

Հին Հունաստանի և Հռոմի 
պատմություն 6 36(27/0/9/0) 3 եզր.գնահատ. 

Միջին դարերի պատմություն-1 3 18(14/0/4/0) 3 եզր.գնահատ. 
Հայոց պատմություն-2 4 24(15/0/9/0) 3 առ. եզր.գն. 
Հնագիտության հիմունքներ և 
Հայաստանի հնագիտություն 5 30(23/0/7/0) 3 եզր.գնահատ. 

Գրաբար-1 4 24(0/24/0/0) 4 առ. եզր.գն. 
Հայոց պատմություն-3 4 24(15/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 
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Միջին դարերի պատմություն-2 4 24(15/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 
Ազգագրության հիմունքներ և 
հայ ազգագրություն 6 36(27/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմություն-4 4 24(15/0/9/0) 5 եզր.գնահատ. 
Գրաբար-2 4 24(0/24/0/0) 5 եզր.գնահատ. 
Նոր պատմություն և ընդհա-
նուր պատմության աղբյուրա-
գիտություն 

9 48(26/0/22/0) 5 եզր.գնահատ. 

Ռուսաստանի պատմություն-1 4 24(15/0/9/0) 5 եզր.գնահատ. 
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
պատմություն-1 3 14(11/0/3/0) 5 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմություն-5 4 24(15/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 
Նոր պատմություն  6 36(27/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 
Ռուսաստանի պատմություն-2 4 24(15/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
պատմություն-2 4 24(15/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 

Հայկական հարցի և հայոց ցե-
ղասպանության պատմություն 3 14(11/0/3/0) 7 առ. եզր.գն. 

Նորագույն պատմություն  8 32(27/0/5/0) 7 եզր.գնահատ. 
Ռուսաստանի պատմություն-3 4 24(15/0/9/0) 7 եզր.գնահատ. 
Վրաստանի և Ադրբեջանի 
պատմություն 5 18(17/0/1/0) 7 եզր.գնահատ. 

Հոգեբանություն 2 12(8/0/4/0) 7 առ. եզր.գն. 
Տրամաբանություն 2 12(10/0/2/0) 8 առ. եզր.գն. 
Ռուսաստանի պատմություն-4 5 24(15/0/9/0) 8 եզր.գնահատ. 
Թանգարանագիտություն և ար-
խիվագիտություն 4 24(13/0/11/0) 8 առ. եզր.գն. 

Հայ և համաշխարհային ար-
վեստի պատմություն 4 18(14/0/4/0) 9 առ. եզր.գն. 

Հայոց պատմության աղբյուրա-
գիտություն 4 24(15/0/9/0) 9 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմության պատմագ-
րություն 4 18(14/0/4/0) 9 եզր.գնահատ. 

Մանկավարժություն և պատ-
մության դասավանդման մեթո-
դիկա 

8 48(30/0/18/0) 9 առ. եզր.գն. 

Փիլիսոփայության պատմու-
թյուն 4 18(14/0/4/0) 10 առ. եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Հայ քաղաքական կուսակցու-
թյունների պատմություն առ. եզր.գն. 

Պառլամենտարիզմի պատմու-
թյուն առ. եզր.գն. 

Արդի քաղաքական կուսակցու-
թյուններ 

4 24(15/0/9/0) 8 

առ. եզր.գն. 

Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի 
քաղաքակրթություն, Այսրկով-
կասի հնագիտություն 

3 14(12/0/2/0) 8 առ. եզր.գն. 
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Կովկասի տարածաշրջանի էթ-
նոքաղաքական պատմություն առ. եզր.գն. 

Դասական լեզու /լատիներեն/-1 առ. եզր.գն. 
Դասական լեզու /լատիներեն/-2 առ. եզր.գն. 
Հին Հայաստանի արվեստ առ. եզր.գն. 
Դրամագիտություն և վիմա-
գրություն 

2 12(10/0/2/0) 9 
առ. եզր.գն. 

Հունաստանի պատմություն առ. եզր.գն. 
Թուրքիայի և Պարսկաստանի 
պատմություն առ. եզր.գն. 

Աշխարհաքաղաքականություն 

2 12(10/0/2/0) 9 

առ. եզր.գն. 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
հնչյունաբանություն և բառա-
գիտություն–1 

4 24(11/14/0/0) 1 առ. եզր.գն. 

Հայ ժողովրդի բանահյուսու-
թյուն 4 24(18/0/6/0) 1 եզր.գնահատ. 

Հոգեբանություն 2 12(12/0/0/0) 2 առ. եզր.գն. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի 
հնչյունաբանություն և բառա-
գիտություն-2 

4 24(11/14/0/0) 2 եզր.գնահատ. 

Գրականագիտության ներա-
ծություն 2 12(9/0/3/0) 2 եզր.գնահատ. 

Գրաբար-1 4 24(0/24/0/0) 2 առ. եզր.գն. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի 
ձևաբանություն-1 4 24(11/14/0/0) 3 առ. եզր.գն. 

Հայ հին և միջնադարյան գրա-
կանության պատմություն 6 36(24/0/12/0) 3 եզր.գնահատ. 

Գրաբար-2 4 24(0/24/0/0) 3 առ. եզր.գն. 
Բարբառագիտության 
հիմունքներ 2 12(8/4/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Անտիկ և վերածննդի արտա-
սահմանյան գրականության 
պատմություն 

5 24(18/0/6/0) 4 առ. եզր.գն. 

Գրաբար-3 4 24(0/24/0/0) 4 եզր.գնահատ. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի 
ձևաբանություն-2 4 24(11/14/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Լեզվաբանության հիմունքներ 4 24(18/6/0/0) 4 եզր.գնահատ. 
XIX դարի հայ գրականության 
պատմություն-1 5 24(18/0/6/0) 4 առ. եզր.գն. 

XVII-XIX դդ.արտասահման-
յան գրականության 
պատմություն 

6 24(18/0/6/0) 5 առ. եզր.գն. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
շարահյուսություն-1 4 24(11/14/0/0) 5 առ. եզր.գն. 
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XIX դարի հայ գրականության 
պատմություն-2 6 36(24/0/12/0) 5 եզր.գնահատ. 

Հայ և ընդհանուր դիցաբանու-
թյուն 2 12(12/0/0/0) 5 առ. եզր.գն. 

Գրաբարի և արդի արևելա-
հայերենի ընդհանրություն-
ներն ու տարբերությունները 

2 12(12/0/0/0) 5 առ. եզր.գն. 

XIX -XX դդ.արտասահմանյան 
գրականության պատմություն 5 24(18/0/6/0) 6 եզր.գնահատ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
շարահյուսություն-2 4 18(8/10/0/0) 6 եզր.գնահատ. 

XIX դարավերջի և XX դարա-
սկզբի հայ գրականության 
պատմություն-1 

6 36(27/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 

Ռուս գրականության պատ-
մություն 5 24(18/0/6/0) 6 եզր.գնահատ. 

Հայ գրականության 
«հեթանոս» ավանդները 2 12(12/0/0/0) 6 առ. եզր.գն. 

Մանկավարժություն 4 24(18/0/6/0) 7 եզր.գնահատ. 
Հայոց լեզվի ոճագիտություն  6 24(15/9/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
XIX դարավերջի և XX դարա-
սկզբի հայ գրականության 
պատմություն-2 

6 27(18/0/9/0) 7 եզր.գնահատ. 

Աճառյանի լեզվաբանական 
ուսումնասիրությունները 
ժամանակակից հայերենի 
նորաբանություններում 

2 12(12/0/0/0) 7 առ. եզր.գն. 

Հայ գրականության դասա-
վանդման մեթոդիկա 2 12(5/0/7/0) 7 առ. եզր.գն. 

Հայոց լեզվի պատմություն-1 4 24(24/0/0/0) 8 առ. եզր.գն. 
Նորագույն շրջանի հայ գրա-
կանության պատմություն-1 4 24(20/0/4/0) 8 առ. եզր.գն. 

Հայոց լեզվի դասավանդման 
մեթոդիկա 2 12(5/0/7/0) 8 առ. եզր.գն. 

Գրականության տեսություն 4 18(15/0/3/0) 8 եզր.գնահատ. 
Ընդհանուր լեզվաբանություն 4 18(12/6/0/0) 8 եզր.գնահատ. 
Հայ մատենագրություն 2 9(9/0/0/0) 8 առ. եզր.գն. 
Միջին հայերենի հոլովման և 
խոնարհման համակարգը 2 9(9/0/0/0) 8 առ. եզր.գն. 

Հայոց լեզվի պատմություն-2 4 24(12/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 
Նորագույն շրջանի հայ գրա-
կանության պատմություն-2 6 24(15/0/9/0) 9 եզր.գնահատ. 

Հայ գրաքննադատության 
պատմություն 4 30(23/0/7/0) 9 եզր.գնահատ. 

Սփյուռքահայ գրականություն 2 12(12/0/0/0) 9 առ. եզր.գն. 
Գեղարվեստական թարգմա-
նության ոճագիտություն 2 12(12/0/0/0) 9 առ. եզր.գն. 

Տրամաբանություն 2 12(12/0/0/0) 9 առ. եզր.գն. 
Արդի հայ գրականության 4 18(14/0/4/0) 9 եզր.գնահատ. 
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պատմություն 
Արևմտահայերեն 4 18(12/0/6/0) 10 առ. եզր.գն. 
Խմբագրական 
աշխատանքներ 2 6(6/0/0/0) 10 առ. եզր.գն. 

Հայերենի ուղղագրության 
պատմություն 2 6(6/0/0/0) 10 առ. եզր.գն. 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մասնագիտության ներածու-
թյուն 4 24(24/0/0/0) 1 առ. եզր.գն. 

ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա 4 24(18/0/6/0) 1 առ. եզր.գն. 
Ընդհանուր հոգեբանություն  4 24(18/0/6/0) 2 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժության տեսու-
թյուն-1 4 24(18/0/6/0) 2 եզր.գնահատ. 

Մարդաբանություն և համե-
մատական հոգեբանություն  6 36(24/0/12/0) 3 եզր.գնահատ. 

Անձի հոգեբանություն 4 24(18/0/6/0) 3 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժության տեսու-
թյուն-2 4 24(18/0/6/0) 3 եզր.գնահատ. 

Փորձարարական հոգեբա-
նություն և հոգեճանաչում 7 36(24/0/12/0) 4 եզր.գնահատ. 

Հոգեֆիզիոլոգիա 4 24(18/0/6/0) 4 առ. եզր.գն. 
Իմացական պրոցեսներ 7 36(24/0/12/0) 4 եզր.գնահատ. 
Տարիքային մանկավարժու-
թյուն 6 36(24/0/12/0) 4 եզր.գնահատ. 

Տարիքային ֆիզիոլոգիա 4 24(18/0/6/0) 5 եզր.գնահատ. 
Հուզակամային ոլորտի զար-
գացումը 6 36(24/0/12/0) 5 եզր.գնահատ. 

Հոգեբանության պատմու-
թյուն 4 24(18/0/6/0) 5 եզր.գնահատ. 

Մանկավարժական վարպե-
տություն և էթիկա 4 18(12/0/6/0) 5 առ. եզր.գն. 

Տրամաբանություն 2 12(12/0/0/0) 5 առ. եզր.գն. 
Անհատի տիպոլոգիական 
առանձնահատկությունները 6 30(18/0/12/0) 6 եզր.գնահատ. 

Տարիքային հոգեբանություն 5 26(21/0/5/0) 6 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժական հոգեբա-
նություն 6 30(24/0/6/0) 6 եզր.գնահատ. 

Սոցիալական մանկավար-
ժություն 5 24(18/0/6/0) 6 առ. եզր.գն. 

Աշխատանքային և կառա-
վարման հոգեբանություն 5 32(22/0/10/0) 7 առ. եզր.գն. 

Հոգեբանության դասավանդ-
ման մեթոդիկա 4 24(18/0/6/0) 7 առ. եզր.գն. 

Ստեղծագործական հոգեբա-
նություն 6 30(24/0/6/0) 7 եզր.գնահատ. 
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Կրթական համակարգերի 
կառավարում 2 12(12/0/0/0) 7 առ. եզր.գն. 

Խաղի հոգեբանություն 3 15(10/0/5/0) 7 առ. եզր.գն. 
Բժշկական հոգեբանություն 8 36(30/0/6/0) 8 եզր.գնահատ. 
Սոցիալական հոգեբանու-
թյուն 4 24(18/0/6/0) 8 առ. եզր.գն. 

Ազգային և ընտանեկան հո-
գեբանություն 6 32(22/0/10/0) 8 եզր.գնահատ. 

Արտակարգ իրավիճակների 
և հոգեբանական ինքնա-
կառավարում 

4 24(12/0/12/0) 8 առ. եզր.գն. 

Հոգեթերապիա 5 24(18/0/6/0) 9 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժական կրթու-
թյան և մանկավարժական 
մտքի պատմություն 

4 24(18/0/6/0) 9 եզր.գնահատ. 

Հոգեբանական ծառայություն 
և հոգետեխնիկաներ 5 32(16/16/0/0) 9 եզր.գնահատ. 

Ժամանակակից հոգեբանու-
թյան հիմնահարցեր 8 36(24/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 

Ժամանակակից մանկավար-
ժության հիմնախնդիրներ 4 24(18/0/6/0) 10 եզր.գնահատ. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Կոնֆլիկտաբանություն 
Իրավաբանական հոգեբա-
նություն 

4 24(18/0/6/0) 10 առ. եզր.գն. 

 
§Տնտեսագիտության տեսություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մաթեմատիկական անալիզ-1 6 36(18/18/0/0) 1 եզր.գնահատ. 
Տնտեսագիտության տեսություն-1 6 36(18/0/18/0) 2 եզր.գնահատ. 
Մաթեմատիկական անալիզ-2 6 36(18/18/0/0) 2 եզր.գնահատ. 
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2 12(6/0/6/0) 3 առ. եզր.գն. 
Վերլուծական երկրաչափություն 
և գծային հանրահաշիվ 6 36(18/18/0/0) 3 եզր.գնահատ. 

Տնտեսագիտության տեսություն-2 4 24(12/0/12/0) 3 եզր.գնահատ. 
Տնտեսական ինֆորմատիկա 2 12(6/6/0/0) 3 առ. եզր.գն. 
Տնտեսական պատմություն 4 24(12/0/12/0) 3 եզր.գնահատ. 
Գործույթների հետազոտման մա-
թեմատիկական մեթոդներ 6 36(18/18/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Հավանականություն և կիրառա-
կան վիճակագրություն 5 24(12/12/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Համաշխարհային տնտեսություն 5 30(18/0/12/0) 4 եզր.գնահատ. 
Ձեռնարկատիրական իրավունք 4 24(12/0/12/0) 5 առ. եզր.գն. 
Տնտեսագիտական մտքի պատ-
մություն-1 4 24(12/0/12/0) 5 առ. եզր.գն. 

Միկրոտնտեսագիտություն 6 36(18/0/18/0) 5 եզր.գնահատ. 
Վիճակագրություն 5 24(12/12/0/0) 5 եզր.գնահատ. 
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Ծառայությունների ոլորտի էկո-
նոմիկա 2 12(6/6/0/0) 5 առ. եզր.գն. 

ՈՒսումնական (հաշվողական) 
պրակտիկա 3 18(0/0/18/0) 5 ստուգարք 

Տնտեսական իրավիճակների մո-
դելավորում 4 24(12/12/0/0) 6 եզր.գնահատ. 

Տնտեսագիտական մտքի պատ-
մություն-2 4 24(12/0/12/0) 6 եզր.գնահատ. 

Միջազգային տնտեսագիտու-
թյուն 4 24(12/0/12/0) 6 եզր.գնահատ. 

Մակրոտնտեսագիտություն 6 36(18/0/18/0) 6 եզր.գնահատ. 
Գործավարություն օտար լեզվով 4 24(0/24/0/0) 7 առ. եզր.գն. 
Էկոնոմետրիկա 4 24(12/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Ձեռնարկության էկոնոմիկա 4 24(12/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Հաշվապահական հաշվառում  6 36(18/18/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Անշարժ գույքի շուկա 3 18(12/0/6/0) 7 առ. եզր.գն. 
Արտաքին տնտեսական հարաբե-
րություններ 3 18(18/0/0/0) 7 առ. եզր.գն. 

Մարդկային ռեսուրսներ և աշ-
խատանքի էկոնոմիկա 6 30(18/12/0/0) 8 եզր.գնահատ. 

Մենեջմենթ 6 30(18/12/0/0) 8 եզր.գնահատ. 
Մարքեթինգ 5 24(12/0/12/0) 8 առ. եզր.գն. 
Ֆինանսներ-1 4 24(12/12/0/0) 8 եզր.գնահատ. 
Տնտեսական գործունեության 
վերլուծություն 3 18(12/0/6/0) 8 առ. եզր.գն. 

Բանկային գործ 5 24(12/12/0/0) 9 եզր.գնահատ. 
Ագրարային սեկտորի էկոնոմիկա 4 24(12/12/0/0) 9 առ. եզր.գն. 
Ֆինանսներ-2 5 24(12/12/0/0) 9 եզր.գնահատ. 
Տնտեսության պետական կարգա-
վորում 6 30(18/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 

Բիզնեսի կազմակերպում և կա-
ռավարում 5 30(18/12/0/0) 10 եզր.գնահատ. 

Միջազգային մենեջմենթ 3 18(18/0/0/0) 10 առ. եզր.գն. 
 

§Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մաթեմատիկական անալիզ-1 5 30(12/18/0/0) 1 եզր.գնահատ. 
Վերլուծական երկրաչափու-
թյուն և գծային հանրահաշիվ 4 24(12/12/0/0) 1 եզր.գնահատ. 

Ծրագրավորում և ծրագրա-
վորման լեզուներ-1 3 18(6/0/0/12) 1 առ. եզր.գն. 

Մաթեմատիկական անալիզ-2 5 30(12/18/0/0) 2 եզր.գնահատ. 
Համակարգչից օգտվելու 
հիմունքներ 2 12(3/9/0/0) 2 առ. եզր.գն. 

Ծրագրավորում և ծրագրա-
վորման լեզուներ-2 3 18(6/0/0/12) 2 եզր.գնահատ. 

Մաթեմատիկական անալիզ-3 4 18(6/12/0/0) 3 եզր.գնահատ. 
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Դիսկրետ մաթեմատիկա 4 24(12/12/0/0) 3 առ. եզր.գն. 
Մեխանիկայի ֆիզիկական 
հիմունքներ 7 42(12/12/0/18) 3 եզր.գնահատ. 

Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ 
հավասարումներ 3 18(6/12/0/0) 3 եզր.գնահատ. 

Հավանականությունների տե-
սություն և մաթեմատիկական 
վիճակագրություն 

2 12(6/6/0/0) 4 առ. եզր.գն. 

Կոմպլեքս փոփոխականների 
ֆունկցիաների տեսություն 3 18(6/12/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Ինֆորմատիկայի ֆիզիկական 
տեսության ներածություն 3 18(6/0/0/12) 4 առ. եզր.գն. 

Մաթեմատիկայի ընտրովի 
հարցեր 3 12(12/0/0/0) 4 առ. եզր.գն. 

Մոլեկուլային ֆիզիկա 7 42(12/12/0/18) 4 եզր.գնահատ. 
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի 
հավասարումներ 4 24(12/12/0/0) 5 եզր.գնահատ. 

Մաթեմատիկական մոդելա-
վորում և թվային մեթոդներ և  4 24(12/0/0/12) 5 առ. եզր.գն. 

Ծրագրավորման ժամանա-
կակից լեզուների ներածու-
թյուն 

5 24(12/0/0/12) 5 եզր.գնահատ. 

Էլեկտրականություն և մագ-
նիսականություն 8 42(12/12/0/18) 5 եզր.գնահատ. 

Ռադիոէլեկտրոնիկա 3 18(6/0/0/12) 5 առ. եզր.գն. 
Աստղագիտություն 3 24(12/0/0/12) 6 առ. եզր.գն. 
Օպտիկական երևույթների 
ֆիզիկա 7 42(12/12/0/18) 6 եզր.գնահատ. 

Դասական մեխանիկա 8 36(18/18/0/0) 6 եզր.գնահատ. 
Ֆիզիկական պրոցեսների մո-
դելավորում 5 24(6/0/0/18) 7 առ. եզր.գն. 

Զուգահեռ ծրագրավորում 4 24(6/0/0/18) 7 առ. եզր.գն. 
Մոտավոր հաշվումներ` ին-
տեգրալ և ապրոքսիմացիոն 
մեթոդներով 

4 18(18/0/0/0) 7 առ. եզր.գն. 

Ատոմի ֆիզիկա 5 30(12/6/0/12) 7 եզր.գնահատ. 
Դասական 
Էլեկտրադինամիկա 6 30(18/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. 

Ֆիզիկական գիտափորձերի 
ավտոմատացում և համա-
կարգչային վերլուծություն 

3 18(6/0/0/12) 8 առ. եզր.գն. 

Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և 
տարրական մասնիկներ 5 30(12/6/0/12) 8 եզր.գնահատ. 

Քվանտային մեխանիկա 8 36(18/18/0/0) 8 եզր.գնահատ. 
Քվանտային ինֆորմատիկայի 
հիմունքներ 2 12(12/0/0/0) 9 առ. եզր.գն. 

Համակարգիչների տարրային 
հենքի ֆիզիկա 3 18(18/0/0/0) 9 առ. եզր.գն. 

Թերմոդինամիկա և վիճակա- 8 36(18/18/0/0) 9 եզր.գնահատ. 
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գրական ֆիզիկա 
Նյութագիտություն 3 12(12/0/0/0) 9 առ. եզր.գն. 
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա-
յի ներածություն 8 12(12/0/0/0) 10 առ. եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի նե-
րածություն 
Ծրագրավորման ժամանա-
կակից լեզուներ 

4 18(12/0/0/6) 8 եզր.գնահատ. 

Նանոհամակարգերի ֆիզի-
կական ներածություն 
Ֆունկցիոնալ անալիզի 
ընտրովի հարցեր 

4 24(24/0/0/0) 8 եզր.գնահատ. 

Քվանտային պրոցեսների մո-
դելավորում 
Օպերատորների տեսություն 

6 26(26/0/0/6) 9 եզր.գնահատ. 

 
§Բնապահպանություն և բնօգտագործում¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Բարձրագույն մաթեմատիկա 4 24(12/12/0/0) 1 եզր.գնահատ. 
Ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիա-1 4 24(18/0/0/6) 1 եզր.գնահատ. 

Բջջաբանություն 4 24(18/0/0/6) 1 եզր.գնահատ. 
Ընդհանուր և անօրգանական 
քիմիա-2 4 24(12/0/0/12) 2 եզր.գնահատ. 

Կենդանաբանություն 4 24(18/6/0/0) 2 առ. եզր.գն. 
Ֆիզիկական աշխարհագրու-
թյան ներածություն 2 12(12/0/0/0) 2 առ. եզր.գն. 

Սնկեր և ստորակարգ բույսեր 4 24(18/0/0/6) 3 առ. եզր.գն. 
Բուսաբանություն 7 42(24/18/0/0) 3 եզր.գնահատ. 
Ընդհանուր ֆիզիկա 5 30(18/0/0/12) 3 եզր.գնահատ. 
Մարդու անատոմիա և ֆիզիո-
լոգիա 2 18(10/2/0/0) 4 առ. եզր.գն. 

Բույսերի ֆիզիոլոգիա 7 36(24/6/0/6) 4 եզր.գնահատ. 
Վերլուծական քիմիա 3 24(18/0/0/6) 4 առ. եզր.գն. 
Ընդհանուր էկոլոգիա 6 30(24/6/0/0) 4 եզր.գնահատ. 
Օրգանական քիմիա 7 42(24/0/0/18) 5 եզր.գնահատ. 
Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա 4 24(18/0/0/6) 5 եզր.գնահատ. 
Գենետիկա` սելեկցիայի հի-
մունքներով 4 24(18/6/0/0) 5 եզր.գնահատ. 

Մանրէաբանություն և վիրու-
սաբանության հիմունքներ 6 36(24/0/0/12) 5 եզր.գնահատ. 

Ֆիտոպաթոլոգիա 3 24(18/0/0/6) 5 եզր.գնահատ. 
Կենսաքիմիա 7 42(30/12/0/0) 6 եզր.գնահատ. 
Անտառագիտություն 7 42(30/12/0/0) 6 եզր.գնահատ. 
Լանդշաֆտագիտություն 6 30(18/6/0/6) 6 եզր.գնահատ. 
Միկրոօրգանիզմների էկոլո- 6 32(24/6/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
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գիա 
Հողագիտության հիմունքներ 4 24(18/6/0/0) 7 առ. եզր.գն. 
Անտառօգտագործում 4 24(18/6/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Ծառագիտություն 8 36(24/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Էկոլոգիական մոնիթորինգ 4 24(18/6/0/0) 8 առ. եզր.գն. 
Էկոլոգիական իրավունք 4 24(18/6/0/0) 8 առ. եզր.գն. 
Բնական միջավայրի պահ-
պանության և ռացիոնալ 
բնօգտագործման հիմունքներ 

7 36(24/12/0/0) 8 եզր.գնահատ. 

Անտառշինության և անտառ-
գնահատման հիմունքներ 7 36(24/6/0/0) 8 եզր.գնահատ. 

Բնակավայրերի կանաչա-
պատման հիմունքներ 5 24(18/6/0/0) 9 եզր.գնահատ. 

Քարտեզագրություն և գեոին-
ֆորմացիոն համակարգեր 8 36(18/18/0/0) 9 եզր.գնահատ. 

Էկոլոգիական փորձաքննու-
թյուն և էկոլոգիական ռիսկի 
գնահատում 

5 24(18/6/0/0) 9 եզր.գնահատ. 

Անտառային մշակույթներ և 
անտառաբուծություն 4 24(18/6/0/0) 9 եզր.գնահատ. 

Կենսաշխարհի և կենսոլորտի 
էվոլյուցիա 4 18(14/4/0/0) 10 առ. եզր.գն. 

Կենսատեխնոլոգիաների հի-
մունքներ 4 18(12/6/0/0) 10 առ. եզր.գն. 

 
 

2.4. Կրթական այլ մոդուլներ և եզրափակիչ ատեստավորում 
 
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային 

արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները և ատեստավորման 
ձևերը՝ 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
ՈՒսումնական (հնագիտա-ազգա-
գրական) պրակտիկա 2 7 ստուգարք 

ՈՒսումնական (թանգարանա-արխի-
վային) պրակտիկա 4 8 ստուգարք 

Մանկավարժական պրակտիկա  4 10 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 10 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

 ձևը 
Մանկավարժական պրակտիկա  4 7 ստուգարք 



– 50 – 

Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 10 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
 

§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Արտադրական պրակտիկա 4 7 ստուգարք 
Մանկավարժական պրակտիկա  2 9 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 10 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
 

§Տնտեսագիտության տեսություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Արտադրական պրակտիկա  4 9 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 10 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
 

§Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 10 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
 

§Բնապահպանության և բնօգտագործում¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
ՈՒսումնական պրակտիկա (ճա-
նաչողական)  2 4 ստուգարք 

Արտադրական պրակտիկա  2 8 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 10 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
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Մաս II. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 
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1. ՏԵՂԵԿԱԳՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
  
 Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է հեռակա ուսուցման բաժ-

նում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատ-
վությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև 
լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ տեղե-
կատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական ծրա-
գրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների 
վերաբերյալ: Այն ներառում է. 

 կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավո-
րումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, 
ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պա-
հանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկա-
տվությունը և այլն,  

 առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարա-
գիրը` դասընթացի անվանումը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկաց-
ված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ 
պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կըր-
թական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարո-
ղություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնա-
հատման մեթոդներն ու չափանիշները: 
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2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆ-
ԹԱՑՆԵՐ 

2.1. Պարտադիր դասընթացներ 
 

0302/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (3 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունա-

կան և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկա-
ցությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ 
դասական գրականության նմուշներին:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձ-
նահատկությունները.  

2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, 
կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկի-
րառի լեզվաոճական հնարները. 

3. ծանոթ կլինի հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղ-
ծագործություններին, կվերլուծի դրանք: 

 
 Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի 

մասին: Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում: Թեմա 2` Հնչյունաբանու-
թյուն. հայերենի հնչյունական համակարգը: Թեմա 3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ, 
հնչյունափոխություն: Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները: Թեմա 4` Բառա-
գիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը: Թեմա 5` Բառապաշար. Դասա-
կարգման սկզբունքները, մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ: Հայերենի 
բառակազմական միջոցները: Թեմա 6` Հայերենի գործառական ոճերը: Թեմա 7` 
5–րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8` Հայ հին և միջնադարյան քնարեր-
գությունը: Գրական երկերի վերլուծություն: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրու-

թյան դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման 
վրա: 

 
0302/B02. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -2(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (3 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբա-

նական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական 
ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական 
գրականության նմուշներին: 

  
 Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական ա-
ռանձնահատկությունները, 

2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրա-
ռի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները, կկարողանա 
վարել երկխոսություն և բանավեճ, 

3. ծանոթ կլինի հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղ-
ծագործություններին, կվերլուծի դրանք: 

 
 Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը: Թեմա 2` 

Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը: Թեմա 3` Ժամանակակից 
հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն. կապակցման 
միջոցներ և եղանակներ: Թեմա 5` Պարզ նախադասություն: Թեմա 6` Բարդ 
նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված: Թեմա 7` Ուղղակի 
և անուղղակի խոսք: Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը: 
Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտա-
սանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կա-
ռավարում: Թեմա 11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20–րդ դդ. հայ 
գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն գրականություն: Գրական երկերի 
վերլուծություն: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության 

դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից 
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին 
վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող 
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք: 

 
0304/B07. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ)  
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

 Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց 

լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին, 
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը, 
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների, 
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստ: 
  
 Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակար-

գումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2` Բառա-
գիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարա-
բերակցության ձևերը: Թեմա 3` Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական 
միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերա-
կանական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն. շարահյուսական միավորները 
(բառակապակցություն, պարզ նախադասություն), նախադասության գլխավոր 
անդամները, նախադասության տեսակներն ըստ կառուցվածքի և հաղորդակց-
ման ուղղվածության: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրու-

թյան դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման 
վրա: 

 
0304/B08. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ›› -2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր 

խոսքի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը` 
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոն-
ները, 

2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին. 
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուց-

վածքներին, 
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել 

նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ, 
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակար-

գումը: Թեմա 2` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բա-
ռակազմություն. բառի ձևաբանական կազմը: Թեմա 3` Շարահյուսություն. Միա-
կազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը: Բարդ 
նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4` Ուղղա-
գրություն. ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5` 
Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինա-
յին համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուց-
վածքները: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրու-

թյան դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման 
վրա: 

 
0304/B04. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիք-

ները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտնե-
րում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հարուստ ակտիվ և ներզոր բառապաշար, 
2. կիմանա անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող 

երևույթները, 
3. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական 

համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանա-
կան առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2` Բա-
ռապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածան-
ցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի մասե-
րի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շըր-
ջուն): Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ. «Ընտանիք», «Ընտանեկան հարաբերու-
թյուններ և ավանդույթներ», «Իմ հետաքրքրությունները», «Ճանապարհորդու-
թյուն», «Երազանքներ», «Իմ ապագա մասնագիտությունը», «Շրջակա միջա-
վայրը և նրա պահպանումը», «Հանրամշակութային երևույթներ» և այլն: 
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Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 

0304/B01. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է թարմացնել դպրոցում ստացած գիտելիքները` 

շեշտը դնելով ֆրանսերենի հնչյունաբանության, քերականական և բառապաշա-
րի հիմնական առանձնահատկությունների վրա: Այս փուլում ստացած գիտելիք-
ները հիմք են հանդիսանում հետագա` առավել խորացված ուսումնասիրության 
համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերեն հնչյունները և դրանց տառա-
դարձման նշանները, 

2. կկարողանա ճիշտ հնչերանգով ձևակերպել հաստատական, հարցական, 
բացականչական և հրամայական նախադասությունները` դադար, շեշտ, 
հիմնական հնչերանգ, մեղեդային եզրափակում, տեմպ, 

3. կկարողանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և նախա-
դասությունը: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռիթմիկ խմբեր: Շեշտ: Enchainement. Liaison. Թեմա 2` Հատուկ և 

հասարակ գոյական: Գոյականի սեռը, թիվը: Սեռի արտահայտությունը հոդերի և 
ածանցների միջոցով: Թեմա 3` Որոշյալ և անորոշ հոդ: Մասնական հոդը որպես 
անորոշ քանակ արտահայտելու միջոց: Միաձուլված հոդ: Հոդը չօգտագործելու 
դեպքերը: Թեմա 4` Ցուցական, ստացական, հարցական և բացականչական, 
անորոշ ածականներ: Ածականի համաձայնությունը գոյականի հետ: Թեմա 5` 
Քանակական և դասական թվական: Քանակական թվականի գործածությունը: 
Թեմա 6` Անձնական անշեշտ դերանուններ, դրանց գործածությունը որպես 
ենթակա, ուղիղ և անուղղակի խնդիր: Անձնական շեշտված դերանուններ: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հի-

ման վրա: 
 

0304/B05. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիք-

ները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտնե-
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րում` ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում` հատուկ ուշադրություն 
դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին:  

  
Կրթական արդյունքները.  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական 
նյութը` հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա, 

2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ, 
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված /կարդացած նյութի հիմնական բովանդա-

կությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից/, 
4. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգին: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն 
ու խոսքի առոգանությունը, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2` 
Բառապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառա-
պաշարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած 
քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հա-
ղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտելիք-
ներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակա-
կան կյանքի մասին: Թեմա 5` Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական հա-
մակարգ: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 

0304/B02. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ փուլում ձեռք 

բերված գիտելիքները, ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի և բառապա-
շարի հիմնական շերտի յուրացման հիման վրա ձևավորել խոսքային հմտու-
թյուններ և գրավոր տեքստերից օգտվելու ունակություններ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ճիշտ արտասանել ֆրանսերենի հնչյունները, ճիշտ արտասանու-
թյամբ ձևակերպել նախադասությունը, 

2. կկարողանա լսելով հասկանալ և վերաշարադրել տեքստը, որը պարու-
նակում է յուրացրած բառապաշարը և քերականական նյութը (թույլատրվում 
է 2-3% անծանոթ բառ), 

3. կկարողանա զրույց վարել անցած թեմաներով: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գոյական անուն, միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ. 

Les funerailles, les entrailles. Բաղադրյալ գոյականների հոգնակի թվի կազմու-
թյունը (des cour-fleurs, des casse–croute և այլն): Թեմա 2` Ածականի իմաստի փո-
փոխությունը կախված նրա դիրքից`un homme grand-un grand homme. Անորոշ 
դերանվանական ածականներ: Թեմա 3` Հարաբերական դերանուններ, դրանց 
ձևերը և գործածությունը նախադասության մեջ` qui, que, dont, ou, lequel և այլն 
(դասակարգում): Թեմա 4` Պայմանական եղանակ, կազմությունը և գործածու-
թյունը համադաս և ստորադասական նախադասություններում: Ըղձական եղա-
նակ: Սահմանական եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հի-

ման վրա: 
 
0304/B09. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ››-3(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտություն-

ները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը 
մասնագիտական գրականությունից: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակար-
գին, 

2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր, 
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական 

թեմայով, 
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմանե-

րով, 
5. կկարողանա թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական տեքստեր: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շա-

րահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման 
միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա 2` Ուղղագրու-
թյուն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3` Մասնագիտական 
տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմ-
նական խնդիրներ. Թեմա 4` Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆե-
րատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցա-
տոմսը պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ 
հարցը (մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն)` 8 
միավոր: 

 
0304/B06. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելի-

քների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասի-
րությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների զար-
գացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտություն-
ները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտն-
երում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի հիմնական 
բովանդակությունը, 

2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություն-
ներին, 

3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և 
հակառակը, 

4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թե-
մայով: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հակա-

նիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ 
ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր 
և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3` Գործարար նամակա-
գրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4` 
Առաջարկվող թեմաներ` «Սերունդների հակասություն», «Հոգևոր և մշակութա-
յին արժեքներ», «21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ», «Տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում», «Հայրենիք և հայրենասիրություն» և 
այլն: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց` համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր: 
 

0304/B03. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է հանրագումարի բերել նախորդ մակարդակնե-

րում ստացված գիտելիքները` դրանք ուղղորդելով դեպի համապատասխան 
մասնագիտական ոլորտները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա իր մասնագիտական հիմնական տերմինների նշանակությունը, 
ներառյալ երկրորդ կիսամյակում սովորած 300 միավոր տերմինոլոգիան, 

2. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ միջին բարդության մասնագիտա-
կան տեքստեր, 

3. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ և վերաշարադրել միջին բարդութ-
յան հասարակական–քաղաքական տեքստեր: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների 

դասակարգում, քերականորեն (հոդի և այլ մասնիկների օգնությամբ), ձևաբա-
նորեն (բառի ձևի փոփոխություն, ածանցներ), բառային (բառի տարբեր ձևեր): 
Երկու սեռ ունեցող գոյականներ: Թեմա 2` Եղանակավորման քերականական 
արտահայտությունը, ֆրանսերեն լեզվի խոնարհման բնութագիրը` indicatif 
(սահմանական եղանակ), conditionnel (պայմանական եղանակ), subjonctif (ըղ-
ձական եղանակ), imperatif (հրամայական եղանակ): Թեմա 3` Նախդիրների հա-
մակարգային դասակարգում, տարբեր հարաբերություններ արտահայտող 
նախդիրներ: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց: Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մաս-
նագիտական թեմայով, երկրորդը` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական 
տեքստը. երրորդը` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ: 

 
0301/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› -1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել 

ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանին և միջնադարին, Հայկական լեռ-
նաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադար-
յան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց 
պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը, 

1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը, 
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2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմու-
թյան հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին, 

3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը: 
 
Բովանդակությունը. 
Ներածություն. Հայկական բնաշխարհը: Վարչական բաժանումները: Թեմա 

1` Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի պատ-
մությունը. Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VIդդ.): Համահայկական պետութ-
յան ստեղծումը (Երվանդունիների թագավորությունը): Մեծ Հայքի պետության 
վերելքը (Արտաշեսյանների թագավորությունը): Արշակունիների թագավորու-
թյունը (I-Vդդ.): Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը 
զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 

0301/B02. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› -2(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին 

մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ըն-
թացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը, 
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորա-

գույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետու-
թյունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից, 

3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատ-
կապես կրթական գործընթացներում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ ազատագրական շարժումները 17-18-րդ դդ.: Արևելյան Հա-

յաստանի միացումը Ռուսաստանին: Թեմա 2` Հայկական հարցի ծագումը և բո-
վանդակությունը: Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-
ական թթ. - 20–րդ դ. սկիզբ): Թեմա 3` Ազատագրական խմբակներն ու կազմա-
կերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգա-
յին-ազատա-գրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 4` Արևմտահայության 
Մեծ եղեռնը և ինքնապաշտպանական մարտերը: Թեմա 5` 1917թ. փետրվարյան 
հեղափոխությունը և Հայաստանը: 1917թ հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և 
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Հայաստանը: Թեմա 6` Հայաստանի առաջին հանրապետությունը (1918 -1920 
թթ.): Թեմա 7` Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Թեմա 8` Հայաստանի 
երրորդ հանրապետությունը (1991-2000 թթ.): Թեմա 9` Լեռնային Ղարաբաղի 
հանրապետությունը: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց` 7, 7, 6 միավոր արժեքով: 
 

0301/B05. ‹‹ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ (4-րդ), հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փիլիսոփայության հիմնական օ-

րենքները, կատեգորիաներն ու սկզբունքները, կեցության և իմացության էութ-
յունը, հիմնական ձևերն ու նրանց զարգացման օրինաչափությունները, որոնք 
թույլ են տալիս կերտել ազգային նկարագրով և գիտական աշխարհայացքով զին-
ված մարդ, ձևավորել փիլիսոփայական մտածողության այն մակարդակը, որն 
անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կրթված մարդուն և մասնագետին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփա-
յական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկություն-
ները, 

2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնա-
լի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության 
դերն ու նշանակությունը, 

3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղա-
քակրթական, քաղաքական-մշակութային և մարդաբանական պատկերա-
ցումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Փիլիսոփայության առարկան: Թեմա 2` Կեցություն և մատերիա: 

Թեմա 3` Դիալեկտիկա: Թեմա 4` Բնություն: Թեմա 5` Մարդ և պրակտիկա: 
Թեմա 6` Գիտակցություն և ճանաչողություն: Թեմա 7` Գիտություն: Թեմա 8` 
Հասարակություն: Թեմա 9`  Մշակույթ: Անձ:  Ապագա: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց: 
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2.2. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0201/B01. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 3–րդ (4–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
ՈՒսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության մեթոդաբանության, 

շուկայական տնտեսության բովանդակության, սեփականատիրական հարաբե-
րությունների, միկրոտնտեսական և մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչա-
փությունների, պետական բյուջեի ու պետության տնտեսական քաղաքականու-
թյան արդյունավետության բարձրացման մասին պատկերացումներ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները, 
2. պատկերացում կունենա շուկայական տնտեսության բնույթի, կատեգորիա-

ների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսագիտության առարկան և մեթոդները: Թեմա 2` Տնտեսա-

կան զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3` Տնտեսության շուկայական 
համակարգը և եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4` Անհատական շուկաների վեր-
լուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 5` Սպառողի վարքի տեսություն: 
Թեմա 6` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 7` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու 
արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 8` Ձեռնարկությունների և կազմա-
կերպությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 9` Ռեսուրսների գների ձևա-
վորումը: Թեմա 10` Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների 
համակարգը: Թեմա 11` Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: 
Մակրոտնտեսական վերլուծություն: Թեմա 12` Փողը և բանկային համակարգը. 
դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 13` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ 
քաղաքականությունը: Թեմա 14` Տնտեսական աճ: Թեմա 15` Միջազգային 
առևտրի տեսություն: Թեմա 16` Միջազգային տնտեսական գործակցություն: 
Թեմա 17` Անցումային տնտեսության հիմունքներ: Թեմա 18` Կոռուպցիայի 
տնտեսական պատճառները և դրա դեմ պայքարի մեթոդները անցումային 
տնտեսությունում: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում 

է 4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի 
դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված: 

 
0301/B03. ‹‹ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 3–րդ (4–րդ), ստուգարք 

 



– 65 – 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտու-

թյան ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կա-
տեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տի-
րույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության վերլուծու-
թյան պրակտիկ հմտություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և 
կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին, 

2. պատկերացում կունենա քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի ու 
մեթոդաբանության մասին, 

3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար ու-
նակություններ, 

4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի 
մեկնաբանման հարցերում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը: 

Թեմա 2` Քաղաքականությունը որպես սոցիալական երևույթ. բնորոշ գծերն ու 
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Քաղաքական իշխանության էությունն ու 
կառուցվածքը: Թեմա 4` Հասարակության քաղաքական համակարգը: Թեմա 5` 
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ: Թեմա 6` 
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր: Թեմա 7` 
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8` Քաղաքական գաղափա-
րախոսություններ: Թեմա 9` Կոռուպցիան և նրա դրսևորման տեսակները, նրա 
դեմ պայքարի ձևերն ու մեթոդները: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում 

է 4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպ-
քում ստուգարքը համարվում է հանձնված: 

 
0301/B04. ‹‹ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3–րդ ( 4–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական 

կարգավորման հիմունքները: Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտե-
լիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև 
իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայե-
ցակարգերը, 

2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման հի-
մունքները, 

3. կիմանա կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները, 
4. կունենա գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և հմտու-

թյուններ: 
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3` 

Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը: 
Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրի-
նականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7` Կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական 
իրավունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 
11-16` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: 
Թեմա 18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 
20` Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` 
Միջազգային իրավունք:  

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց 

(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն երկուսին դրական 
պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:  

 
0202/B01. ‹‹ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2–րդ (3–րդ) ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել 

մշակութաբանության առարկայի և ‹‹մշակույթ›› հասկացության վերաբերյալ, ար-
մատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթ-
ների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձ-
նել համաշխարհային և հայ մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա 
գործընթացների վրա: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. համապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ ‹‹մշակույթ›› հաս-
կացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին, 

2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանութ-
յանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություն-
ներին, 

3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների 
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: 

‹‹Մշակույթ›› հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և 
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը, 
բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթաց-
ներ: Թեմա 3` Մշակույթը ‹‹անհատ››, ‹‹բնություն››, ‹‹հասարակություն››, ‹‹էթնոս››, 
‹‹քաղաքակրթություն›› կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխար-
հային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները` մոտեցումներ, հար-
ցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային 
գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 

0301/B06. ‹‹ԿՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2–րդ (3–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտե-

լիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատե-
սակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձ-
նահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահար-
ցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբա-
նական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ու-
նեն դրանք, ինչպես նաև Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավա-
նաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական համակարգը, 

2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղութ-
յունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու 
միտումները, 

3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների 
տարբերակում և քննական արժևորում:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժա-

մանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3` Բուդ-
դայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղություն-
ները: Թեմա 4` Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստ-
վածաշունչ: Թեմա 5` Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա 
6` Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7` Հայ Առաքելական 
եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8` Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դա-
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րերում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10` Հայ 
Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 
 

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
3.1. Պարտադիր դասընթացներ 

 
0101/B02. ‹‹ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (3 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ լաբորատոր պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

համակարգչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահով-
ման մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնու-
թյամբ մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծու-
թյուններ կատարելու համար:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական սկըզ-
բունքները.  

2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք 
են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունք-
ների տարբերությունը, Windows օպերացիոն համակարգի և Word, Excel, 
PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները. 

3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ա-
վարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների 
համար սլայդների պատրաստում և այլն): 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկըզ-

բունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության 
գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ 
աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Microsoft Word փաստաթղթի 
ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3` Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: 
Թեմա 4` Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնա-
րարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների 
վրա: 

 
0001/B05. ‹‹ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ (6-րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտակարգ իրա-

վիճակներում (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպոր-
տային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն) և 
պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև 
փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատար-
մանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ստեղծված արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմական պայ-
մաններում ժամանակին և ճիշտ պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառուցվածքն ու 

խնդիրները: Թեմա 2` Արտակարգ իրավիճակները, նրանց բնութագրերն ու 
կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3` Բնակչության գործողությունները 
ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի 
հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման 
օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա 5` Բնակչության պաշտպանության 
պաշտպանության կազմակերպումը արտակարգ իրավիճակների և պատերազմի 
ժամանակ: Թեմա 6` Արտակարգ իրավիճակների և պատերազմի ժամանակ 
բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղու-
թյունները: Թեմա 7` Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը արտա-
կարգ իրավիճակների և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմա-
կերպումը: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը նե-

րառում է երեք հարց. երկուսը` տեսական, մեկը` գործնական: 
 

0001/B06. ‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5 -րդ (6-րդ), ստուգարք 
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Նպատակը. 
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայ-

մաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոս-
կորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնաս-
վածքներ) մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, 
ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսու-
թյուն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչ-
բժշկական օգնություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն արտա-

կարգ իրավիճակներում: Թեմա 2` Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկա-
կան տեսակավորումը արտակարգ իրավիճակների պայմաններում: Թեմա 3` 
Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 4` Հակահամաճարակային 
միջոցառումներն արտակարգ իրավիճակներում: Թեմա 5` Վնասվածքներ և սուր 
վիրաբուժական հիվանդություններ: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը նե-

րառում է երեք հարց. երկուսը` տեսական, մեկը` գործնական: 
 

0103/B01. ‹‹ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին (2–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի, բնապահպանության առկա 
խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող 
մեթոդների ու մոդելների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիա գիտության հիմնական տեսական մոտեցումները, օրենք-
ները, հարցերը, 

2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի 
լուծման ոլորտում, 

3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` էկոլոգիայի զարգացման պատմական ուղին, տեղն ու դերը մյուս 

գիտությունների համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական 
հիմնական օրենքները և կանոնները: Թեմա 2` Էկոհամակարգի տարրերը և տրո-
ֆիկ մակարդակները: Թեմա 3` Օրգանիզմների և միջավայրի փոխհարաբե-
րությունը, էկոգործոններ: Թեմա 4` Էներգիան էկոհամակարգերում: Սննդային 
շղթաններ: Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5` Մարդու էկոլոգիա: Շրջա-
կա միջավայր: Մարդածին համակարգեր: Թեմա 6` Բնական պաշարների դասա-
կարգումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում: Թեմա 7` Շրջակա միջավայրի 
ոլորտների նկարագրություն: Թեմա 8` Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9` 
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերը: Գլոբալ էկոլոգիական 
պրոբլեմներ: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հար-

ցաշարից: 
 
 

3.2. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0101/B01. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մտածողության զարգացում, վե-

րացական մտածողության ձևավորում: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի հանրակարթական և հանրամատչելի բնույթի մաթեմատիկա-
կան որոշ հարցերի, 

2. կկարողանա մոդելավորել առօրեական բնույթի որոշ խնդիրներ և լուծել: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Բազմությունների տեսության տարրերը:Թեմա 2`Մատրիցներ և 

որոշիչներ: Թեմա 3`Մաթեմատիկական ինդուկցիա: Թեմա 4`Կոորդինատների 
մեթոդը: Թեմա 5` Ոչ էվկլիդեսյան երկրաչափություն: Թեմա 6`Մաթեմատիկա-
կան մոդելավորում: Թեմա 7` Աքսիոմային մոտեցումը մաթեմատիկայում: Թեմա 
8` Հավանականությունների տեսության տարրերը: Թեմա 9` Մաթեմատիկական 
վիճակագրության տարրերը: Թեմա 10`Մաթեմատիկա առարկան և մաթեմատի-
կական լեզուն:  

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։ 
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0102/B01. ‹‹ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՆԵՐ›› (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք` ծանո-

թացնելով նրանց բնագիտության զարգացման պատմությանը, բնության համա-
կարգերի կազմավորման, կառուցվածքի և զարգացման օրինաչափություններին, 
բնագիտության զարգացման ներկա միտումներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը, բնագիտության 
հիմնական սկզբունքները, բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջաց-
ման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները,  

2. կհասկանա բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման ընդհա-
նուր սկզբունքները և օրինաչափությունները, 

3. կկարողանա կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության ա-
ռավել ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բնագիտության առարկան: Օրինաչափությունները և զարգաց-

ման հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: 
Թեմա 3` Աշխարհի մեխանիստական պատկերը: Թեմա 4` Դասական թերմոդի-
նամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները: Թեմա 5` Նյութի կա-
ռուցվածքի կոնցեպցիաները: Թեմա 6` Հարաբերականության հատուկ և ընդհա-
նուր սկզբունքները: Թեմա 7` Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդե-
ցությունների կոնցեպցիաները: Թեմա 8` Անորոշությունը աշխարհում: Անորո-
շությունների առնչություն: Լրացման սկզբունք: Թեմա 9` Տարրական մաս-
նիկները: Հիմնարար փոխազդեցությունները: Թեմա 10` Աստղերի կառուցվածքի, 
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 11` Մոլորակների կառուց-
վածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 12` Տիեզերքի կա-
ռուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 13` Քվանտա-
յին կոսմոլոգիա: Անթրոպային սկզբունք: Թեմա 14` Կենդանի նյութի ձևերը, 
հատկությունները և կազմավորման մակարդակները: Թեմա 15` Էվոլյուցիոն 
կենսաբանության կոնցեպցիաները:  

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հար-

ցաշարից: 
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4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
4.1. ‹‹Պատմություն›› մասնագիտություն 

 
0301/B09. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ (22 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակողմանի և ամբողջա-

կան գիտելիքներ հայ ժողովրդի հին և միջին շրջանի քաղաքական, տնտեսական 
և մշակութային պատմության, ինչպես նաև Հայաստանի պատմական աշխար-
հագրության` Հայկական լեռնաշխարհի, էթնիկ հիմնահարցերի, վարչական բա-
ժանումների, քաղաքների պատկերի վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի հին և միջին դարերի 
շրջանների վերաբերյալ. 

2. կայուն գիտելիքներ կունենա պատմական Հայաստանի պատմական աշ-
խարհագրությունից. 

3. կկարողանա վերլուծաբար մոտենալ հայոց հին և միջին շրջանի պատ-
մությանը և տիրապետել Հայաստանի պատմական աշխարհագրությանը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն և հնագույն պատմություն: Թեմա 

2` Հայկյանների և Վանյան թագավորություններ: Հայաստանի Երվանդական թա-
գավորություն: Թեմա 3` Հայաստանն Առաջավոր Ասիայի հզոր տերություն: 
Թեմա 4` Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը: Թեմա 5` Քրիստոնեութ-
յան հռչակումը Հայաստանի պետական կրոն: Թեմա 6` Մեծ Հայքի թագավո-
րությունը 4–5-րդ դդ.: Թեմա 7` Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի գյուտը: Թեմա 8` 
Հայաստանը 5–9-րդ դդ.: Թեմա 9` Հայ ազատագրական պայքարը: Թեմա 10` 
Ներածական դասախոսություն: Հայկական լեռնաշխարհ (լեռնագրություն, ջրա-
գրություն, ժողովրդագրություն, բուսական և կենդանական աշխարհ, հանքային 
հարստություններ): Թեմա 11` Հայկական լեռնաշխարհի ժողովրդագրության 
պատմություն: Թեմա 12` Հայկական պետականությունը հնագույն և հին շրջա-
նում: Թեմա 13` Հայաստանն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի: Թեմա 14` Հայկական պե-
տականությունը վաղ միջնադարում, Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության, 
Սասանյան Պարսկաստանի և Արաբական խալիֆայության վարչական համա-
կարգում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B17. ‹‹ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել 

նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական էտապների մասին, 
գիտելիքներ տալ հոմինիդների ընտանիքի զարգացման և ժամանակակից մար-
դու ձևավորման գործընթացի մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտրոպոգենեզի հիմնական էտապները, գիտելիքներ կունենա 
հոմինիդների բրածո ներկայացուցիչների, նրանց տարածման տիրույթների և 
աշխատանքային գործունեության մասին, 

2. պատկերացում կունենա սոցիո -, կուլտուրո -, պոլիտեգենեզի հիմնական 
էտապների զարգացման տրամաբանության մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարդու ծագումը: ‹‹Ունակ մարդու›› և ‹‹գետնաքարե գործիքների 

մասին›› եղած վարկածները: Պիտեկանտրոպի գտածոները: Սինանտրոպ, Հեյ-
դելբերգյան մարդ և այլն: Նեանդերթալցիները և նրանց տարածումը ‹‹հին աշ-
խարհում››: Թեմա 2` Նախահամայնք: Մտածողության և խոսքի ծագման խնդիրը: 
Գաղափարական պատկերացումների սաղմերի հանդես գալը նախահամայն-
քում: Թեմա 3` Մարդագոյացման պրոցեսի ավարտը և համայնա-տոհմական 
կարգերի առաջացումը: Թեմա 4` Վաղ տոհմական համայնքը: Սեռա-տարիքային 
խմբերը վաղ նախադարյան համայնքում, ինիցիացիա: Ամուսնություն և ընտա-
նիք: Իշխանության կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթը: Թեմա 5` Ուշ տոհմա-
կան համայնքը: Տոհմերի տրոհումը ներտոհմական խմբերի, դրանց համախըմ-
բումը ցեղերի մեջ: Իշխանության կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթ: Թեմա 6` 
Դասակարգային հասարակության հաստատությունների հանդես գալը: Ստրկու-
թյունը և նրա ձևերը: Մենամուսնական ընտանիք: Դրացիական համայնքի ձևա-
վորումը: Հոգևոր մշակույթի զարգացումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B10. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղոր-

դել միջնադարում հայոց պետականության գլխավոր փուլերի, հայոց բանակի ու 
հայ զինվորականության դերի, հայ եկեղեցու և պետության փոխհարաբերութ-
յունների, զարգացած ավատատիրության և ուշ միջնադարյան դարաշրջանների 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. հստակ պատկերացում կունենա հայոց միջնադարյան պետականության ա-
ռանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի և փուլերի մասին. 

2. կպատկերացնի հայ իրականության մեջ զարգացած ավատատիրական հա-
րաբերությունների օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները. 

3. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները համակողմա-
նի գնահատելու կարողություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Հայաստանի անկախության վերականգնումը, Բագրատունիների 

թագավորության հռչակումը և ամրապնդումը: Թեմա 2`Բագրատունիների 
թագավորությունը խաղաղ զարգացման և տնտեսական վերելքի ժամանակա-
շրջանում: Թեմա 3` Բագրատունիների թագավորության թուլացումն ու անկումը: 
Թեմա 4` Հասարակական-տնտեսական հարաբերությունները և պետական կար-
գը 9-11-րդ դարերում, թոնդրակյան շարժումը և գյուղացիական ելույթները Հա-
յաստանում 9-11-րդ դարերում: Թեմա 5` Հայ ժողովրդի պայքարը սելջուկ-թուր-
քերի դեմ, Զաքարյանների իշխանոությունը, տնտեսական կյանքը, հայկական 
իշխանական տները 13-րդ դ.-14-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 6` Կիլիկյան Հա-
յաստանը 11-14-րդ դարերում: Թեմա 7` Հայկական մշակույթը 9-րդ դարում-14-
րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 8` Հայաստանը 14-րդ դարի երկրորդ կեսին-17-
րդ դարի առաջին կեսին:Թեմա 9` Հայկական մշակույթը 14-րդ դարի երկրորդ 
կեսին-17- րդ դարի առաջին կեսին:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B16. ‹‹ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել Հին 

արևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման, զարգացման միտումների մա-
սին: Տալ գիտելիքներ այդ քաղաքակրթությունների տիպաբանության, հին արե-
վելյան հասարակությունների կառուցվածքի, գաղափարախոսության, կրոնի և 
մշակույթի վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հին արևելյան խոշոր քաղաքակրթությունների տնտեսական, քա-
ղաքական, մշակութային կյանքի առանձնահատկությունները, 

2. կկարողանա նրանց պատմության կոնկրետ փաստերն ու իրողությունները 
բացահայտել ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների դիտանկյունից: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հին Արևելք հասկացությունը: Թեմա 2` Հին Եգիպտոս: Թեմա 3` 

Հին Միջագետք (Շումեր, Աքադ, Բաբելոն): Թեմա 4` Հին Ասորեստան: Թեմա 5` 
Պաղեստին: Թեմա 6` Փյունիկիա: Թեմա 7` Խեթական թագավորություն: Թեմա 
6` Հին Հնդկաստան: Թեմա 9` Հին Չինաստան:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B27. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականու-

թյունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման 
ուղղությունները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղութ-
յունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-
նահատկությունները, գրական երկրերի պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դար: Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի 

ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները: Թեմա 2` 
Պատմագրություն: Թեմա 3` Հայ միջնադարյան գրականությունը: Թեմա 4` Հայ 
նոր գրականությունը: Թեմա 5` Հայ նորագույն գրականությունը: Թեմա 6 ` Արդի 
հայ գրականությունը և նրա զարգացման միտումները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B18. ‹‹ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀՌՈՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (27 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պրակտիկ և տե-

սական գիտելիքներ անտիկ քաղաքակրթությունների առանձնահատկություննե-
րի մասին: Ներկայացնել քաղաք-պետություների(պոլիսի) ձևավորումը, դրանց 
առաջացման առանձնահատկությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հին հունական քաղաքակրթության կոնկրետ պատմության փաս-
տերը, իրողությունները և կկարողանա դրանք շարադրել իբրև միասնական 
պատմություն` միկենյան կենտրոններից մինչև դեմոկրատական պոլիս. 
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2. կկարողանա ճշգրիտ որոշել քաղաքացիական հասարակության հիմնարար 
չափումները և տեսնել դրա հեռանկարները միջնադարյան պատմության 
մեջ. 

3. կկարողանա հասկանալ անտիկ մշակույթի առանձնահատկությունները և 
դրանց ազդեցությունը համաշխարհային պատմության վրա: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անտիկ ժամանակաշրջան հասկացությունը: Հին Հունաստանի 

պատմության սկզբնաղբյուրները և պատմագրությունը: Թեմա 2` Էգեյան կամ 
Կրետո-միկենյան ժամանակաշրջան /Ք.ա. 3-2-րդ հազարամյակ/: Թեմա 3` Հու-
նաստանը նախապոլիսյան դարաշրջանում /Ք.ա. 11-9-րդ դդ./: Թեմա 4` 
Հունաստանը արխայիկ դարաշրջանում /Ք.ա. 8-6-րդ դդ./: Թեմա 5` Դասական 
Հունաստանը /Ք.ա. 5-4-րդ դդ./: Թեմա 6` Հելլենիզմի շրջան /Ք.ա. 4-1-ին դդ./: 
Թեմա 7`Հին Հռոմի պատմության սկզբնաղբյուրները և պատմագրությունը: 
Թեմա 8` Հռոմեական Հանրապետություն: Թեմա 9` Հռոմեական Հանրապետութ-
յան անկումը: Թեմա 10` Կայսրության առաջացումը Հռոմում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B19. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքների համակարգ միջնադարի 

վերաբերյալ: Ցույց տալ անցումը դեպի միջնադար, ձևավորել միջնադարի հիմ-
նարար առանձնահատկությունները` ֆեոդալական հասարակության գաղափա-
րաբանությունը, մշակույթը: Ներկայացնել եվրոպական միջնադարյան հասարա-
կությունների պատմությունը և տիպաբանությունը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա ճշգրիտ գիտելիքներ միջնադարյան հասարակության կառուցվածքի 
վերաբերյալ, կկարողանա համեմատել Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի ֆեո-
դալական հասարակարգի զարգացման միտումները. 

2. կկարողանա բացահայտել միջնադարյան քաղաքակրթության բովանդա-
կությունը. 



– 79 – 

3. կկարողանա հասկանալ հասարակական կյանքի վրա համաշխարհային 
կրոնների` քրիստոնեության, իսլամի, բուդդայականության ազդեցությունը, 

4. կկարողանա հասկանալ ժամանակակից ազգությունների և պետությունների 
ծագումն ու զարգացման տենդեցները. 

5. կհասկանա հասարակական, մշակութային, քաղաքական ոլորտներում դեր 
ունեցած բարեփոխական–ռեֆորմիստական և հեղափոխական իրողություն-
ները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Միջին դարերի պարբերացումը և աղբյուրները: Թեմա 2` 

Հռոմեական ստրկատիրական հասարակարգի ճգնաժամն ու փլուզումը: Թեմա 
3` Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկումը և բարբարոսական թագավո-
րությունների կազմավորումը: Թեմա 4` Մերովինգների ֆրանկական պետու-
թյունը: Թեմա 5` Կարոլինգների ֆրանկական միապետությունը: Թեմա 6` Բյու-
զանդիան 6-11-րդ դդ.: Թեմա 7` Ֆեոդալիզմը Արևմտյան Եվրոպայում 9-11-րդ 
դդ.: Թեմա 8` Խաչակրաց արշավանքները: Թեմա 9` Ֆրանսիան 11-15-րդ դդ.: 
Թեմա 10` Անգլիան 11-14-րդ դդ.: Թեմա 11` Բյուզանդիան 14-15-րդ դդ.: 

  
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B11. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղոր-

դել 17-րդ դարի կեսերից մինչև 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմն 
ընդգրկող ժամանակաշրջանի հայոց պատմության առանձնահատկությունների, 
հայ ազգային-ազատագրական պայքարի, ինչպես նաև Հայաստանի հասարակա-
կան-տնտեսական ու մշակութային կյանքի վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի ազատագրական 
պայքարի, Հայկական հարցի առաջացման և բովանդակության, Հայաստա-
նում ռուսական տիրապետություն հաստատելու վերաբերյալ. 
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2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու և ինքնուրույն վերլուծութ-
յան ենթարկելու որոշակի հմտություն, երևույթները համակողմանի գնահա-
տելու կարողություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայկական հարցի առաջացումը, բովանդակությունը: Թեմա 2` 

Ազատագրական պայքարը (17-րդ դարի 2-րդ կես-18-րդ դարի առաջին կես): 
Թեմա 3` Հայ ազատագրական շարժումները (18-րդ դարի երկրորդ կեսին): Թեմա 
4` Հայաստանի սոցիալ- տնտեսական կացությունը (17-րդ դարի կես-19-րդ դարի 
սկիզբ): Թեմա 5` Ռուսաստանի տիրապետությունը Արևելյան Հայաստանում: 
Թեմա 6` Հայաստանը 1830-60-ական թթ.: Թեմա 7` Հայ հասարակական-քաղա-
քական միտքը և ազատագրական շարժումները: Թեմա 8` Հայկական մշակույթը 
(17-րդ դարի երկրորդ կես-19-րդ դարի առաջին կես): Թեմա 9` Հայկական գաղ-
թավայրերը (17-րդ դարի երկրորդ կես-19-րդ դարի առաջին կես):  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է: 

 
0301/B30. ‹‹ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (23 ժամ դասախոսություն, 7 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել բազային գիտելիք-

ներ հնագիտության դիսցիպլինի տեսության, տերմինաբանության, կարևորա-
գույն հնագիտական մշակույթների և քաղաքակրթությունների ու մշակույթի հա-
ջորդական զարգացման փուլերի և առանձնահատկությունների մասին: Տալ գի-
տելիքներ Հայաստանի հնագիտության կարևորագույն հնագիտական մշակույթ-
ների, փուլաբաժանումների և այլնի վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի հնագիտության տեսության խնդրացանկը, 
2. կընկալի հնագիտական պեղումների, պարբերացման և պատմա-մշակութա-

յին գործընթացների տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա կատարել վերլուծական բնույթի պատմա-հնագիտական աշ-

խատանք, պատրաստ կլինի գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հնագիտություն առարկան, խնդիրները, տեղը պատմական գի-

տությունների համակարգում: Մշակույթի նյութական մնացորդները` որպես 
պատականորեն ձևավորված համակարգ: Թեմա 2` Հնագիտության փորձարա-
րական հնարավորությունները և պատմական արժեքը: Միջավայր և մշակույթ, 
արտիֆակտ և էկոֆակտ: Թեմա 3` Հնագիտական ուսումնասիրության աստի-
ճանները: Հնագիտական հուշարձանների տեսականին: Թեմա 4` Հայաստանի 
պատմության և մշակույթի պատմա-հնագիտական պարբերացումը: Թեմա 5` 
Արտադրող տնտեսության ձևավորումը Հայկական լեռնաշխարհում և Մերձա-
վոր Արևելքում: Կոմպլեքսային հասարակության կառուցվածքն ու գործունեութ-
յան ոլորտները: Թեմա 6` Հայաստանում վաղ դասակարգային հասարակության 
հնագիտական ուսումնասիրության նախնական արդյունքները: Հնագույն պետա-
կանության սաղմնավորումն ըստ Հայաստանի հնագիտության: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B13. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 

Կիսամյակը` 4– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` 

գրաբարի հնչյունական և բառային իրողությունները: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և բա-
ռային հատկանիշները. 

2. կհասկանա գրաբար տեքստերը. 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, բառա-

պաշարային, վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Գրաբարը` որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդ-

հանուր առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համա-
կարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ: Թեմա 3` Գրաբարի դերբայները: 
Թեմա 4` Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական 
և հրամայական եղանակները: Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն բայերը: Թեմա 6` 
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Գրաբարի պակասավոր բայերը: Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ 
ժամանակները:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B12. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել Հայոց պատմության 

նոր ժամանակաշրջանի` 1877-1878 թ. ռուս-թուրքական պատերազմից մինչև 
1918 թ. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության շրջանն ընդգրկող հիմնա-
խնդիրները, որը հնարավորություն կտա ձևավորել հայոց նոր պատմության 
իմացություն` բազմաթիվ նորահայտ նյութերի ներկայացման և մեկնաբանման 
միջոցով:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ներկայացվող ժամանակաշրջանի նոր պատմության հիմնախըն-
դիրները, 

2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու և ինքնուրույն վերլուծութ-
յան ենթարկելու որոշակի հմտություն, երևույթները համակողմանի գնահա-
տելու կարողություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական 

հարցի միջազգայնացումը: Թեմա 2` Բեռլինի կոնգրեսի պատմական դասերը: 
Թեմա 3` Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Թեմա 4` Հայ 
քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Թեմա 5` Արևմտահայերի 
ցեղասպանության թուրքական ծրագրի կենսագործման սկիզբը: Թեմա 
6`Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 7` Հայկական 
հարցը և մեծ տերությունները 1890-ական թթ.: Թեմա 8` Հայաստանը 20-դ դարի 
սկզբին. Հայոց Մեծ Եղեռնը: Թեմա 9` Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան 
հեղափոխության շրջանում: Թեմա 10` Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և 
Հայաստանը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B20. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել միջնադարյան առևտրատնտե-

սական բաղկացուցչի և կապիտալի համաշխարհային ընդլայնման գործընթացը: 
Ներկայացնել Եվրոպայում (Գերմանիա, Շվեյցարիա) հումանիստական և 
ռեֆորմիստական շարժումների զարգացումը և ընթացքը, դրանց ազդեցությունը 
հասարակական-քաղաքական պատմության վրա: Նշել վերածննդի օրինաչա-
փությունները, վերածննդի իրողությունները և աշխարհի պատկերի ընդլայնման 
իրողությունը: Ներկայացնել առաջին բուրժուական հեղափոխությունը Եվրո-
պայում  (Նիդեռլանդներ) և նրա նշանակությունը: Ներկայացնել համաեվրոպա-
կան առաջին խոշոր հակամարտությունը (Երեսնամյա պատերազմ) և միջազգա-
յին հարաբերությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա վերածննդի արմատական փոփոխությունների քաղաքակրթա-
կան բովանդակությունը, քաղաքային կյանքը, աշխարհիկ գիտելիքները, ռե-
ֆորմացիան. 

2. կհասկանա նոր աշխարհընկալման ընդլայնումը. 
3. կհասկանա նիդեռլանդական բուրժուական հեղափոխության նշանակու-

թյունը Եվրոպայում բուրժուա-դեմոկրատական կարգերի ձևավորման առու-
մով. 

4. կհասկանա միջազգային իրավիճակի սրումը Եվրոպայում, հակասութ-
յունների հետևանքները ուշ միջնադարում. 

5. կկարողանա ցույց տալ միջնադարյան քաղաքակրթության աստիճանական 
քայքայումը և անցումը դեպի նոր արդյունաբերական հասարակության: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կապիտալիստական հարաբերությունների առաջացումը Արև-

մտյան Եվրոպայի երկրներում: Թեմա 2` Աշխարհագրական մեծ հայտնագոր-
ծությունները 15-րդ դարի վերջին և 17-րդ դարի սկզբին: Թեմա 3` Գերմանիան 
16-17-րդ դդ.: Թեմա 4` Ռեֆորմացիան Շվեյցարիայում: Հակառեֆորմացիան 
Եվրոպայում: Թեմա 5` Իսպանիան 16-րդ դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: 
Թեմա 6` Նիդեռլանդական հեղափոխությունը: Թեմա 7` Իտալիան 16-րդ դարում 
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և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 8` Անգլիան 16-րդ դարում: Թեմա 9` 
Ֆրանսիան 16-րդ դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 10` Սկանդի-
նավիան 16-րդ դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 11` Միջազգային 
հարաբերությունները 17-րդ դարի առաջին կեսին: Երեսնամյա պատերազմը 
(1618-1648թթ.): 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B31. ‹‹ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (27 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ազգագրության ուսումնասիրու-

թյան օբյեկտը, առարկան, տեղը գիտությունների համակարգում և կապն այլ գի-
տությունների հետ, աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման և էթնոմշակութա-
յին շրջանցման սկզբունքները և այլն: Դասընթացը գիտելիքներ է տալիս հայ ազ-
գագրության ձևավորման փուլերի, հայերի տնտեսական, հասարակական-ըն-
տանեկան կենցաղի, նյութական և հոգևոր մշակույթի վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու զարգացման 
պատմությունը, ծանոթ կլինի արդի ազգագրական-մարդաբանական հետա-
զոտությունների հիմնական ուղղություններին ու արդյունքներին, 

2. ծանոթ կլինի էթնիկ հանրությունների դասակարգման սկզբունքներին և կի-
մանա աշխարհի էթնիկ քարտեզը` ըստ էթնոլեզվաընտանիքների, լեզվա-
խմբերի և խոշոր էթնիկ հանրությունների, 

3. ծանոթ կլինի հայ ազգագրության ձևավորման ու գիտության վերածվելու 
պատմության երեք փուլերին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազգագրական գիտության հիմնական հասկացությունները: 

Թեմա 2` Ազգագրական գիտության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: 
Սկզբնաղբյուրները և կապը հարակից գիտությունների հետ: Թեմա 3` Աշխարհի 
բնակչության Էթնոլեզվական դասակարգման սկզբունքները արդի գիտության 
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մեջ: Թեմա 4` Աշխարհի բնակչության մարդաբանական բնութագիրը: Թեմա 5` 
Աշխարհի ժողովուրդների դավանաբանական քարտեզը: Թեմա 6` Հայերը էթնիկ 
հանրությունների համակարգում: Թեմա 7` Հայերի ավանդական կենցաղին ու 
մշակույթին վերաբերող հնագույն և միջնադարյան հիմնական աղբյուրները: 
Թեմա 8` Հայ ազգագրության ձևավորման հիմնական փուլերը` առաջին փուլը. 
19-րդ դարի առաջին կես: Թեմա 9` Հայ ազգագրության գիտության զարգացումը 
19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբներին: Թեմա 10` Ազգագրական 
գիտությունը Հայաստանում 20-րդ դարի 2-րդ կեսից մինչև մեր օրերը: Թեմա 11` 
Հայոց ավանդական և ժամանակակից մշակույթը: Թեմա 12` Հայոց կենսապա-
հովման մշակույթը: Թեմա 13`Հայոց ավանդական և ժամանակակից հոգևոր 
մշակույթը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B13. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-4 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակողմանի և 

ամբողջական գիտելիքներ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության քաղաքա-
կան, տնտեսական և մշակութային հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև 
պարզաբանել պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ խնդիր-
ները, ներկայացնել նորահայտ նյութերը և այլն: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի Հայաստանի Առա-
ջին Հանրապետության հիմնախնդիրների վերաբերյալ. 

2. կկարողանա կատարել ճիշտ վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն. Հայաստանի Հանրապետու-

թյունը 1918–1920 թթ.: Թեմա 2` Անկախ պետականության ստեղծումը: Թեմա 3` 
Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը: Թեմա 4` Հայաստանի Հան-
րապետության արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 5` Հայկական հարցը 
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1919-1920թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի Հանրապետության անկումը: Թեմա 7` 
Հայկական մշակույթը 1918-1920թթ. :  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0302/B15. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝ 

գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական իրողությունները։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշները. 
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը. 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական և շարահյու-

սական վերլուծություններ։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի անվանական հոլովումը: Թեմա 2`Գրաբարի դերան-

վանական հոլովումը: Թեմա 3` Անձնական դերանունները և նրանց հոլովումը: 
Թեմա 4`Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը: Թեմա 5` Ստացական և 
փոխադարձ դերանուններ: Հարցահարաբերական և անորոշ դերանուններ: 
Որոշյալ դերանուններ: Թեմա 6` Ածական անուն. ածականների համեմա-
տության աստիճանների կազմությունը: Թվականը գրաբարում: Թեմա 7` Գրա-
բարի նախդիրները և նախադրությունները: Գրաբարի հոդերը: Գրաբարի շաղ-
կապները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 
0301/B21. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒ-
ՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 12 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին համաշխարհային 

պատմության ուսումնասիրությունը` աղբյուրագիտական հենքի հետ, ցույց տալ 
աղբյուրների բովանդակությունը և կառուցվածքի առանձնահատկությունները 
պատմական տարբեր դարաշրջաններում, բացահայտել փաստերից օգտվելու և 
պատմականորեն շարադրելու ճիշտ մեթոդները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կողմնորոշվել համաշխարհային պատմության աղբյուրների 
տիպաբանության մեջ (արձանագրություններ, տարեգրություններ, հուշագ-
րություններ, պատմագիտական աշխատություններ, կինոֆիլմեր). 

2. կկարողանա բացահայտել նրանց արժանահավատության մակարդակը և օգ-
տագործել իր պատմական ուսումնասիրություններում և հետազոտություն-
ներում. 

3. կկարողանա սկզբնաղբյուրների տվյալները համադրել գիտական աշխա-
տանքների տվյալների հետ և օգտագործել իր իսկ կատարած աշխատանքնե-
րում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական մտքի և պատմական գիտության զարգացումը Անգ-

լիայում 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարում: Թեմա 2` Պատմական գի-
տության զարգացումը Ֆրանսիայում 18-րդ դարում. ֆրանսիական լուսավորու-
թյան պատմական միտքը: Թեմա 3` Պատմական մտքի զարգացումն Անգլիայում, 
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում 19-րդ դարում: Թեմա 4` Պատմական մտքի զար-
գացումը ԱՄՆ-ում 18-րդ դարի երկրորդ կեսին և 19-րդ դարում: Թեմա 5` 
Մարքսիստական պատմագրության առաջացումը. Կ. Մարքսի և Ֆ. Էնգելսի 
պատմական հայացքները: Պատմական մտքի զարգացումը 19-րդ դ. վերջին և 20-
րդ դ. սկզբին: Թեմա 6` Պատմական մտքի զարգացումը Եվրոպայի և Ամերիկայի 
երկրներում նորագույն ժամանակաշրջանում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B24. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով 

ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական 
անցյալին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի Ռու-
սաստանի պատմության մասին. 

2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական ճա-
կատագրում, ճիշտ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սլավոնական ցեղերից Արևելյան սլավոնների աշխարհագրա-

կան առանձնացումը: Ռյուրիկովյան դինաստիան և հին ռուսական Ռյուրիկյան 
պետության` Կիևյան Ռուսիայի կազմավորումը: Թեմա 2` Ռուս-բյուզանդական 
առաջին պայմանագիրը: Դրեվլյանների ապստամբությունը և Օլգայի բարեփո-
խումները: Սվյատոսլավ մարտիկ-իշխանը և բալկանյան քաղաքականությունը: 
Կիևյան Ռուսիայի պետական կառուցվածքը: Թեմա 3` Վլադիմիրը որպես մեծ 
իշխան. քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն: Թեմա 4` Յարոս-
լավ Իմաստունի ժամանակաշրջանը (1019-1054թթ.): Թեմա 5` Վլադիմիր Մոնո-
մախ (1113-1125թթ.): Թեմա 6` Կիևյան Ռուսիայի քաղաքական մասնատումը: 
Թեմա 7` Կիևյան Ռուսիայի կուլտուրան X – XIII դդ.: Թեմա 8` Ռուսիան թաթար-
մոնղոլական լծի տակ և դրա հետևանքները: Թեմա 9` Հյուսիս-Արևելյան Ռու-
սիայի վերածնունդը և Մոսկովյան իշխանության ուժեղացումը (Իվան Կալիտա. 
1325-1344թթ., Դմիտրի Դոնսկոյ. 1359-1389թթ., Վասիլի I. 1389-1425թթ., Վասիլի 
II. 1425-1462թթ.): Թեմա 10` Իվան III. 1462-1505թթ.:  Թաթար-մոնղոլական լծի 
թոթափումը և ռուսական կենտրոնացված պետության կազմավորումը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B28.  ‹‹ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3,5 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 

պատմությունը: Ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների հասարակա-
կան-քաղաքական և մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները մի-
ջին և նոր դարերում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կպատկերացնի ասիական և աֆրիկյան երկրների զարգացման առանձնա-
հատկությունները. 

2. կկարողանա ճշգրտորեն գնահատել ասիական և աֆրիկյան ժողովուրդների 
ունեցած ավանդը համաշխարհային պատմության մեջ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Իսլամը և արաբական խալիֆայությունը: Թեմա 2` Բուդդայական 

քաղաքակրթություն: Թեմա 3` Հինդուիզմի քաղաքակրթություն: Թեմա 4` Քոչվո-
րական քաղաքակրթություն: Թեմա 5` Քաղաքակրթությունների ընդհանուր 
բնութագիրը և առանձնահատկությունները նոր դարերում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B14. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-5 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակողմանի և 

ամբողջական գիտելիքներ հայոց նորագույն պատմության քաղաքական, տնտե-
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սական և մշակութային հիմնախնդիրների վեաբերյալ, ինչպես նաև պարզաբա-
նել պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ խնդիրները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի Խորհրդային Հայաս-
տանի և Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության հիմնախնդիրների վերա-
բերյալ, 

2. կկարողանա կատարել ճիշտ վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն: Թեմա 2` Խորհրդային Հայաս-

տանը 1920–1922 թթ.: Խորհրդային Հայաստանի ներքին և միջազգային դրու-
թյունը: Թեմա 3` Անդրֆեդերացիայի և ԽՍՀՄ կազմավորումը: Թեմա 4` Խորհըր-
դային Հայաստանը 1922–1941 թթ.: Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանի մշա-
կույթը: Թեմա 6` Հայկական Սփյուռքը 1920-1941թթ.: Թեմա 7`Հայ ժողովուրդը 
Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին: Թեմա 8` Խորհրդային Հայաստանը 
1946-1991թթ.: Թեմա 9` Սփյուռքը 1941-1991թթ.: Թեմա 10` Հայաստանի Երրորդ 
Հանրապետության հռչակումը և պետականության կայացման գործընթացը: 
Թեմա 11` Հայաստանի Հանրաապետության ներքին դրությունը: Թեմա 12` Հա-
յաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքակա-
նությունը: Թեմա 13` Հայաստանի Հանրապետության հասարակական-քաղա-
քական կյանքը: Թեմա 14` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B22. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (27 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-մունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ միջ-

նադարից դեպի արդյունաբերական հասարակության անցման առանձնահատ-
կությունների վերաբերյալ: Ուշադրություն բևեռել արդյունաբերական հասարա-
կության ձևավորման ու զարգացմանը, հեղափոխություններ, լուսավորյալ միա-
պետություններ, ռեֆորմներ:  
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.  կկարողանա ճշգրիտ հասկանալ արդյունաբերական հասարակության հաս-
կացութան բովանդակությունը, դրա կայացման պատմական ուղիների բազ-
մազանությունը.  

2. կհասկանա արդյունաբերական հասարակության կայացման հեղափոխա-
կան, պառլամենտական ռեֆորմիստական ուղիների բովանդակությունը, 
ներքին կառուցվածքը և ուղիները. 

3. կկարողանա ցույց տալ արևելյան և արևմտյան հասարակությունների տար-
բերությունները: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Եվրոպան և Ամերիկան 17-րդ դարի առաջին կեսին-18-րդ դա-

րում: Պատմական զարգացման հիմնական միտումները: Թեմա 2` Անգլիական 
բուրժուական հեղափոխությունը: Անգլիան Ստյուարտների վերահաստատման 
օրոք: 1688–1689 թթ. Պետական հեղաշրջումը. Պառլամենտական միապետու-
թյան ձևավորումը: Թեմա 3` Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան 17-րդ դարի 
երկրորդ կեսից–18-րդ դարը: Թեմա 4` Բրանդենբուրգ-պրուսական պետությունը: 
Պրուսիայի կազմավորումը: Թեմա 5` Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների 
անկախության համար մղած պատերազմը. ԱՄՆ-ի կազմավորումը: Թեմա 6` 
Միջազգային հարաբերությունները 1640-1789 թթ.: Գաղութային քաղաքականու-
թյունը: Թեմա 7` Եվրոպան և Ամերիկան 18-րդ դարում: Թեմա 8` 18-րդ դարի 
ֆրանսիական բուրժուական մեծ հեղափոխությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B25. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով ու-

սանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական 
անցյալին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի Ռու-
սաստանի պատմության մասին. 

2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական ճա-
կատագրում. 

3. հստակ պատկերացում կկունենա ներկա զարգացումների մասին, կկարո-
ղանա կատարել ճիշտ հետևություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Իվան IV-ի (Ահեղի) գահակալությունը և բարեփոխումները: Ար-

տաքին քաղաքականությունը: Թեմա 2` Ռյուրիկովյան դինաստիայի ընդհատու-
մը և Բորիս Գոդունովի  ներքին և արտաքին քաղաքականությունը: Խռովության 
և խառնակության շրջանը: Գյուղացիության ճորտացումը: Ռոմանովյան դինաս-
տիայի գահակալումը: ՈՒկրաինայի միացումը Ռուսաստանին: Թեմա 3` Պյոտր 
Մեծի ժամանակաշրջանը. 1689-1725թթ.: Թեմա 4` Ռուսաստանը Եկատերինա 
Մեծի գահակալության շրջանում. 1762-1796թթ.: Թեմա 5` Ալեքսանդր I. 1801-
1825թթ.: 1812թ. հայրենական պատերազմը: Թեմա 6` Դեկաբրիստների ապըս-
տամբությունը: Թեմա 7` Ղրիմի պատերազմը և ճորտատիրական իրավունքի 
վերացումը: Թեմա 8` Հետռեֆորմյան շրջանի բուրժուական բարեփոխումները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B29.  ‹‹ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նո-

րագույն շրջանի պատմությունը, որը բեկումնային նշանակություն ունեցավ Ա-
սիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների համար: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ասիական և աֆրիկյան երկրների զարգացման առանձնահատկու-
թյունները. 

2. ճշգրիտ պատկերացում կունենա այդ երկրների զարգացման քաղաքացիա-
կան հասարակությունների ձևավորման մասին. 
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3. կկարողանա ճշգրտորեն գնահատել ասիական և աֆրիկյան ժողովուրդների 
ունեցած ավանդը համաշխարհային պատմության մեջ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քաղաքակրթությունների ընդհանուր բնութագիրը և առանձնա-

հատկությունները: Թեմա 2` Միջազգային հարաբերությունները. Իրադարձութ-
յունները և կարևորագույն խնդիրները 1918-1939 թթ.: Թեմա 3` Միջազգային հա-
րաբերությունները 1945–1990-ական թթ.: Թեմա 4` Սոցիալիստական համա-
կարգը երկբևեռ աշխարհակարգի պայմաններում: Թեմա 5` ԱՄՆ-ը և Արևմտյան 
Եվրոպայի երկըրները 1918-1990-ական թթ.: Թեմա 6` ԱՄՆ-ի արտաքին քաղա-
քականությունը արդի էտապում: Թեմա 7` Էմիգրացիայի խնդիրը ժամանակա-
կից աշխարհում: Թեմա 8` Աշխարհը արդի էտապում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B15. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒ-
ԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3,5 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական հարցի և 

Հայոց ցեղասպանության պատմության առավելապես բանավիճային և քիչ ու-
սումնասիրված հիմնախնդիրներին:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի Հայկական հարցի առաջացման, նրա էության, զարգացման 
փուլերի շուրջ պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ կար-
ծիքներին, 

2. կկազմի առավել խոր պատկերացում Հայկական հարցի նկատմամբ մեծ տե-
րությունների և միջազգային դիվանագիտության դիրքորոշման, Հայկական 
հարցի ուղղությամբ հայ քաղաքական կուսակցությունների ռազմավարութ-
յան և մարտավարության փոփոխությունների մասին: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայկական հարցի ծագման և նրա էության շուջը պատմագրու-

թյան մեջ գոյություն ունեցող կարծիքները և նշեց քննական վերլուծությունը: 
Թեմա 2` Հայկական հարցի զարգացման փուլերը: Թեմա 3` Հայկական հարցը 
հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում: Թեմա 4` Հայկական հարցի 
միջազգայնացումը: Թեմա 5` Հայկական հարցը արդի փուլում, նրա բովանդա-
կությունը և լուծման եղանակները: Թեմա 6` Հայոց ցեղասպանության պատճառ-
ները: Թեմա 7` Ցեղասպանության իրագործման փուլերը: Թեմա 8` Հայոց ցեղա-
սպանության դասերն ու հետևանքները: Թեմա 9 ` Միջազգային իրավունքը և ցե-
ղասպանությունը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B23. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (27 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել 20-րդ դարի Եվրոպայի 

և Ամերիկայի երկրների պատմությունը: Տալ քաղաքակրթության զարգացման 
տիպաբանությունը 20-րդ դարի ընթացքում ինչպես Եվրոպական աշխարհամա-
սում, այնպես էլ ամերիկյան մայրացամաքում: Ներկայացնել հասարակության 
զարգացման վերաբերյալ երկու հակադիր գաղափարախոսությունների բա-
խումներն ու տրանսֆորմացիան: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 20-րդ դարի Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների զարգացման ա-
ռանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա 20-րդ դարում գերիշխող գաղափարախոսությունների էութ-
յունը. 

3. կկարողանա գիտելիքները կիրառել համաշխարհային նորագույն քաղաքա-
կան զարգացումները հասկանալու համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քաղաքակրթությունների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Մի-

ջազգային հարաբերությունները: Իրադարձությունները և կարևորագույն խնդիր-
ները 1918-1939 թթ.: Թեմա 3` Միջազգային հարաբերությունները 1945–1990-ա-
կան թթ.: Թեմա 4` Սոցիալիստական համակարգը երկբևեռ աշխարհակարգի 
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պայմաններում: Թեմա 5` ԱՄՆ-ը և Արևմտյան Եվրոպայի երկրները 1918–1990-
ական թթ.: Թեմա 6` ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը արդի էտապում: 
Թեմա 7` Էմիգրացիայի խնդիրը ժամանակակից աշխարհում: Թեմա 8` Աշխար-
հը արդի էտապում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B26. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել Ռուսաստանի 

պատմության 19-րդ դ. ավարտի և 20-րդ դ. սկզբի, մինչև 1917թ. փետրվարյան 
բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության ժամանակաշրջանն ընդգրկող 
պատմական կարևոր իրադարձությունների մասին համապատասխան գիտելիք-
ներ, տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դ. ավարտի և 20-րդ դ. սկզբի Ռուսաստանի պատմության տե-
սական խնդրացանկը. 

2. կհասկանա Ռուսաստանի պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի վերլու-
ծական մեթոդի տրամաբանությունը. 

3. կկարողանա յուրաքանչյուր թեմայի վերլուծության հիման վրա անել տեսա-
կան ընդհանրացումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հեղափոխական նարոդնիկությունը: Ալեքսանդր III-ը (1881-

1894թթ.) և ռեակցիայի մոլեգնումը: Թեմա 2` Ռուսաստանի տնտեսական և  
քաղաքական դեմքը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին. Սերգեյ Վիտտե: 1897-ի 
մարդահամարը: Թեմա 3` Մարքսիզմի տարածումը Ռուսաստանում: Քաղաքա-
կան կուսակցությունների կազմավորումը: Ռուս-ճապոնական պատերազմը: 
Թեմա 4` Ռուսական առաջին  հեղափոխությունը: 1-ին, 2-րդ և 3-րդ Պետական 
Դումաները: Թեմա 5` Ստոլիպինի ագրարային ռեֆորմը: Թեմա 6` Ռուսաստանի 
արտաքին և ներքին քաղաքականությունը Առաջին համաշխարհային պատե-
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րազմի նախօրյակին: Ռասպուտին: Թեմա 7` Փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրա-
տական հեղափոխությունը Ռուսաստանում: Նիկոլայ II-ի հրաժարականը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B36. ‹‹ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (17 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ճանաչողական, գիտատեսական 

և քաղաքական դիտանկյունով ներկայացնել Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմու-
թյունը, լուսաբանել տարաբնույթ վիճահարույց և միմյանց հակադիր տեսակետ-
ները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կճանաչի հարևան երկու երկրների պատմությունը, 
2. կհասկանա և կվերլուծի այդ ժողովուրդների պատմական զարգացման ա-

ռանձնահատկությունները, նրանց քաղաքակրթությունների էությունը, 
3. կկարողանա կատարել տեսական ընդհանրացումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վրաստանը հնագույն ժամանակներում: Թեմա 2` Վրաստանը 4-

8-րդ դդ.: Թեմա 3` Վրաստանը 9-11-րդ դդ.: Թեմա 4` Վրաստանը 13-րդ դ. 
սկզբներից մինչև 19-րդ դ. սկիզբը: Թեմա 5` Վրաստանը 19-20-րդ դ. սկզբին: 
Թեմա 6` Վրաստանը խորհրդային ժամանակաշրջանում: Թեմա 7` Վրաստանը 
ետխորհրդային տարիներին: Թեմա 8` Արևելյան Անդրկովկասը 8–16-րդ դդ.: 
Թեմա 9` Արևելյան Անդրկովկասը 16-րդ դ.-19-րդ դ. սկզբին: Թեմա 10` Արևելյան 
Անդրկովկասը ռուսական կայսրության կազմում: Թեմա 11` Արևելյան Անդըր-
կովկասը 20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 12` Ադրբեջանի անկախ հանրապետությունը 
1918–1920 թթ.: Թեմա 13` Ադրբեջանի խորհրդայնացումը և հարաբերությունները 
հարևան երկրների հետ: Թեմա 14` Ադրբեջանը խորհրդային տարիներին: Թեմա 
15` Ադրբեջանի հանրապետությունը ետխորհրդային տարիներին: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B04. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան 

երեվույթների առանցքային օրինաչափություններին ու մեխանիզմներին, ինչպես 
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական 
գիտելիքների կիրառմանը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների 
և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինա-
չափությունները, 

2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և 
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյան-
քում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացու-

թյուն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` 
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հո-
գեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները 
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 5` 
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Ման-
կավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքա-
յին պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանա-
կան առանձնահատկությունները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում(թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացն ունի ինչպես իմացաբանական, այնպես էլ մեթոդաբանական 

նշանակություն: Նպաստել ուսանողի տրամաբանական կարողությունների զար-
գացմանը, հմտությունների ձեռք բերմանը, նպաստել մասնագիտական առար-
կաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահե-
տազոտական աշխատանքի կատարմանը, ինչպես նաև ինտելեկտուալ անհա-
տականության ձևավորմանը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենք-
ները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կա-
նոնավարությունն ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների 
ստացումը, գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործա-
ռույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասի-
րությունների ժամանակ, 

3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով 
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հետազո-
տությունների արդյունավետությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տրամաբանության առարկան և նշանակութունը: Թեմա 2` Լեզվի 

տրամաբանական վերլուծությունը: Թեմա 3` Հասկացությունը որպես տրամա-
բանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը: Թեմա 4` Դա-տո-
ղություն: Թեմա 5` Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական 
օրենքները: Թեմա 6` Դեդուկտիվ մտահանգում: Մտահանգման ընդհանուր բնու-
թագիրը: Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Թեմա 8` Փաստարկման տրա-
մաբանական հիմունքներ: Թեմա 9` Տրամաբանական սխալներ:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B27. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› - 4 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով 

ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական 
անցյալին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի Ռու-
սաստանի պատմության մասին. 

2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական ճա-
կատագրում. 

3. հստակ պատկերացում կկազմի ներկա զարգացումների մասին, կկարողանա 
կատարել ճիշտ հետևություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` 1917-ի հոկտեմբերը և բոլշևիկների ռազմական հեղաշրջումը: 

Խորհուրդների համառուսաստանյան II համագումարը և ընդունած հիմնարար 
որոշումը: Կենտգործկոմի և միակուսակցական բոլշևիկյան կառավարության 
կազմավորումը: Թեմա 2` Խորհրդային իշխանության առաջին դեկրետները և 
Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը: Թեմա 3` «Ռազմական կոմու-
նիզմ» և ՆԷՊ: Թեմա 4` Անդրֆեդերացիայի ստեղծումը և ԽՍՀՄ կազմավորումը: 
Թեմա 5` Ինդուստրացում և կոլեկտիվացում: Թեմա 6` Խորհրդա-գերմանական 
պայմանագրերը և խորհրդա-ֆիննական պատերազմը: Թեմա 7` ԽՍՀՄ Հայ-
րենական Մեծ պատերազմը: Թեմա 8` Գների իջեցման քաղաքականությունը և 
նոր նպատակը: Կոմկուսի 20-րդ համագումարը: Հունգարական ճգնաժամը և  
քաղաքական «հալոցքի» ձախողումը: Թեմա 9` Մ. Գորբաչովի քաղաքականու-
թյունը: ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների արտահերթ համագումարը և 
ԽՍՀՄ առաջին ճեղքվածքը: Թեմա 10` Նոր Օգարյովի համաձայնագիրը և պե-
տական հեղաշրջման փորձը: Թեմա 11` Բելովեժսկի արձանագրությունը և 
Անկախ Պետությունների Համագործակցությունը: Թեմա 12` Անկախ Ռուսաս-
տանի 1993-ի սահմանադրությունը: Ռուսաստանի վարչական կառուցվածքը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B34. ‹‹ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (13 ժամ դասախոսություն, 11 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին հաղորդել տեսական գիտելիքներ 

թանգարանագիտության վերաբերյալ, ներկայացնել թանգարանագիտությունը 
որպես գիտություն, դրա ուսումնասիրության առարկան և օբյեկտը, թանգարա-
նագի-տական հիմնական հասակացությունները, թանգարանագիտության կապը 
և տեղը մյուս գիտությունների համակարգում: Ուսանողին ամբողջական գիտե-
լիքներ է տրվում արխիվների, արխիվային գործի, արխիվային գործառույթների և 
արխիվային վավերագրերը մշակելու և օգտագործելու վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա թանգարանների ստեղծման պատմությունը և կծանոթանա թանգա-
րանների կառուցվածքին, 

2. կճանաչի ու նորովի կգնահատի մշակութային արժեքներն ու թանգարաննե-
րի դերը դրանց պահպանման և սերունդներին փոխանցելու գործում, 

3. ամբողջական գիտելիքներ կստանա արխիվային գործի սկզբնավորման, 
զարգացման և առաջիկա հեռանկարների վերաբերյալ, 

4. կկարողանա մշակել վավերագրերը և օգտագործել իր գիտական հետազո-
տություններում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թանգարանների ծագման պատմությունից: Թեմա 2` Հայաստա-

նի թանգարանների պատմությունից: Թեմա 3` Թանգարանագիտությունը որպես 
գիտություն, ուսումնասիրության առարկան, օբյեկտը: Թեմա 4` Թանգարանագի-
տական հիմանական հասկացությունները: Թեմա 5` Թանգարանագիտության 
մեթոդը, կառուցվածքը, տեղը մյուս գիտությունների համակարգում: Թեմա 6` 
Թանգարանների հիմնական սոցիալական խնդիրները: Թեմա 7` Թանգարանա-
յին ֆոնդեր: Թեմա 8` Թանգարանների կառավարում և մարքեթինգ: Թեմա 9` 
Թանգարանների դասակարգումը ըստ տիպերի: Թեմա 10` Ցուցադրություն, ցու-
ցահանդես: Թեմա 11` Ցուցադրության տեքստեր: Թեմա 12` Թանգարանի հան-
րահռչակում, ինֆորմացիա և գովազդ: Թեմա 13` ԻԿՈՄ-ի պատմությունը, թան-
գարանների բարեկամների ասոցիացիա: Թեմա 14` Նոր ինֆորմացիոն տեխնոլո-
գիաների կիրառումը թանգարաններում: Թեմա 15` Ներածական դասախոսու-
թյուն: Թեմա 16` Հին Հայաստանի պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 17` 
Վաղ միջնադարյան Հայաստանի սկզբնաղբյուրները: Թեմա 18` Հայաստանի 
զարգացած միջնադարի սկզբնաղբյուրները: Թեմա 19` Հայաստանի ուշ միջնա-
դարի պատմոթյան սկզբնաղբյուրները: Թեմա 20` Հայոց նոր պատմության 
սկզբնաղբյուրները: Թեմա 21` Հայոց նորագույն պատմության սկզբնաղբյուրնե-
րը: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 

1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0202/B32. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ(14 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին հայ և համաշխարհա-

յին արվեստի պատմությանը, նրա զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր 
ստեղծագործություններին: Հաղորդակից դարձնել ուսանողին նախնադարյան, 
հին քաղաքակրթությունների, դասական` հունա-հռոմեական, միջնադարյան 
մշակույթներին, ինչպես նաև հեղինակավոր արվեստագետների ստեղծագոր-
ծությունների ուսումնասիրմանը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա մշակույթի պատմության օրինաչափությունները, զարգացման 
առանձնահատկությունները, 

2. կճանաչի հայ և համաշխարհային մշակույթի կարևոր հուշարձանները, կը-
դառնա որոշ ստեղծագործությունների անմիջական հաղորդակիցը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Նախնադարյան արվեստ: Թեմա 2` Հին քաղաքա-

կրթությունների արվեստների ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական հուշարձան-
ները: Թեմա 3` Հին Հունաստանի և Հռոմի արվեստի հիմնական շրջաններն ու 
հուշարձանները: Թեմա 4` Միջնադարյան Արևելաքրիս-տոնեական և Արևմտա-
քրիստոնեական արվեստ: Թեմա 5` Վերածնունդի արվեստը: Թեմա 6` 17-րդ դա-
րի արվեստի ընդհանուր բնութագիրը, իտալական, ֆլամանդական, հոլանդա-
կան, իսպանական դպրոցները: Թեմա 7` 18–19-րդ դարերի արվեստի ընդհանուր 
բնութագիրը: Թեմա 8` Իմպրեսիոնիզմ և պոստիմպրեսիոնիզմ: Թեմա 9` Մոդեռ-
նիզմի ուղղությունները: Թեմա 10` Հին հայկական և ուրարտական արվեստ: 
Թեմա 11` Միջնադարյան հայ արվեստ: Թեմա 12` Հայ կերպարվեստագետները 
19-րդ դ. և 20-րդ. 1-ին կեսին: Թեմա 13` Խորհրդային շրջանի հայ արվեստը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
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1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-
վորների քայլը 0.5 է: 

2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B32. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ բազմադարյան 

մատենագրության ընթացքին` աղբյուրագիտական գիտելիքների ձևավորման, 
կուտակման և համակարգ դառնալու գործընթացին, ներկայացնել ինչպես աղբ-
յուրագիտական նյութերի նախագրային շրջանի, այնպես էլ հետգրային շրջանի 
աղբյուրների վերլուծությունն ու դասակարգումը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի ազգային և օտար բոլոր այն հեղինակների երկասիրություննե-
րին, որոնցում խոսվում է հայերի և Հայաստանի մասին, 

2. կհասկանա հայ իրականության մեջ աղբյուրագիտական գիտելիքների առա-
ջացման, աստիճանական զարգացման և համակարգման սկզբունքները, 

3. ձեռք կբերի սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի համայնական հասարակության պատ-

մության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 2` Հին Հայաստանի պատմության սկզբնաղբ-
յուրները: Թեմա 3` Վաղ միջնադարյան Հայաստանի պատմության սկզբնաղբ-
յուրները: Թեմա 4` Զարգացած միջնադարյան Հայաստանի պատմության սկզբ-
նաղբյուրները: Թեմա 5` Ուշ միջնադարյան Հայաստանի պատմության սկզբ-
նաղ-բյուրները: Թեմա 6` Հայ ժողովրդի նոր պատմության սկզբնաղբյուրները: 
Թեմա 7` Հայ ժողովրդի նորագույն պատմության սկզբնաղբյուրները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B33. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հաղոր-

դել մեր ազգային պատմական գիտության անցած ողջ ուղու մասին` սկսած նա-
խագրական շրջանի պատկերացումներից մինչև մեր օրերի պատմագիտական 
դպրոցները, ուղղությունները, տեսությունները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կպատկերացնի հայ պատմագրության առանձնահատկությունները, զար-
գացման իր ուրույն ընթացքի փուլերը, 

2. կհասկանա հայ իրականության մեջ պատմական գիտելիքների առաջացման 
աստիճանական զարգացման և համակարգման ընթացքը, 

3. կընկալի հայոց պատմության պատմագրության խնդիրները, գիտելիքներ 
ձեռք կբերի պատմագիտական հետազոտությունների տիպերի մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական գիտելիքների առաջացումը Հայաստանում: Նախա-

մեսրոպյան շրջանի հայ պատմագրությունը: Թեմա 2` Հայ միջնադարյան պատ-
մա-գրության պարբերացումը: Հայ միջնադարյան պատմագրության բնութագրա-
կան գծերը և առանձնահատկությունները: Պատմական երկերի հիմնական 
տեսակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 3` Պատմության 
պարբերացումը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Պատմական ժամա-
նակը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 4` Ստեղծագործական 
հիմնական եղանակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 5` Հայ 
միջնադարյան պատմագրության ականավոր դեմքերը: Թեմա 6` Հայ պատմա-
գրության զարգացման պայմանները, ընթացքը, ականավոր ներկայացուցիչները 
18-րդ դարի վերջերին-19-րդ դարում: Թեմա 7` Հայ պատմագրության առաջըն-
թացը, զարգացման հիմնական միտումները, նշանավոր դեմքերը 20-րդ դարում: 
Թեմա 8` Հայ պատմագրության ներկա վիճակը և հեռանկարները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B35. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵ-
ԹՈԴԻԿԱ›› (8 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 12 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության դա-

սավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու մեթոդների, պատ-
մական մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր հնարների մասին 
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա պատմամշակութային գործընթացի, հասարակական առաջադի-
մության հիմնախնդրի լուսաբանման գործում պատմության դասավանդման 
դերն ու նշանակությունը, 

2. կտիրապետի դասավանդման և հատկապես պատմության դասավանդման 
հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին, 

3. կկարողանա կատարել պատմության մասին բազմաբնույթ գիտելիքի համա-
կարգում և տեսական վերլուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթու-

թյան համակարգում, ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Թեմա 2` Դա-
սավանդման ավանդական և ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: 
Թեմա 3`‹‹Դաս››, ‹‹դասարան›› հասկացությունները, դասաժամերի քանակը 
պատմության ուսուցման գործընթացում:Թեմա 4` Դասավանդման գործընթա-
ցում դասընթացի կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության մեկնա-
բանության և վերլուծության անհրաժեշտությունը: Թեմա 5` Համաշխարհային 
պատմության գիտական պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 6` Ազգային պատ-
մության դասավանդումը համաշխարհային պատմության համատեքստում: 
Թեմա 7` Պատմության դասավանդման կազմակերպման հիմնաձևերն ու մեթոդ-
ները: Թեմա 8` Ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական ձեռնարկների վճռորոշ 
նշանակությունը դասավանդման գործընթացում: Թեմա 9` ԽԻԿ համակարգը 
պատմական մտածողությունը խթանող միջոց: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում(թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B45. ‹‹ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (14 ժամ դասախոսութուն, 14 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել փիլիսոփայական 

մտքի զարգացման ընթացքին, փիլիսոփայական ուղղություններին ու հոսանք-
ներին, պատմափիլիսոփայական ուսմունքներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա փիլիսոփայական մտքի զարգացման օրինաչափությունները, դա-
րաշրջանների առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական ուղղություն-
ների կողմից քննարկված հիմնահարցերը, պատմափիլիսոփայական ուս-
մունքների բովանդակությունը, հումանիտար ու բնագիտական ուսմունքնե-
րի և փիլիսոփայական տեսությունների միջև առկա փոխհարաբերություն-
ները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Փիլիսոփայական միտքը Հին աշխարհում (Չինաստան, Հնդկաս-

տան, Հունաստան): Թեմա 2` Փիլիսոփայական միտքը միջնադարում և Վերա-
ծննդի դարաշրջանում: Թեմա 3` Փիլիսոփայական միտքը նոր ժամանակներում: 
Թեմա 4` Ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղությունները: Թեմա 5` Պատմու-
թյան փիլիսոփայություն: Պատմափիլիսոփայական ուսմունքների վերլուծութ-
յունը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է: 
 
 

4.1.1. Կամընտրական դասընթացներ  
 

0301/B37. ‹‹ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 
կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես հայ ավան-

դական ազգային կուսակցությունների, այնպես էլ հայ մյուս քաղաքական կու-
սակցությունների ու ժամանակակից հայ քաղաքական կուսակցությունների 
ձևավորման, ծրագրերի և գործունեության ամբողջական պատմությունը: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթ-
ների և գործունեության ամբողջական պատմությունը. 

2. կկարողանա կատարել հայ ավանդական և ժամանակակից քաղաքական 
կուսակցությունների ծրագրերի, գործունեության մարտավարական առանձ-
նահատկությունների համեմատական վերլուծություն, քննարկում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ ազգային քաղաքական կուսակցությունների հանդես գալու 

պատմական պայմանները: Թեմա 2` Արմենական կուսակցության ձևավորումը, 
ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 3` Հնչակյան կուսակցության ձևավորումը, 
ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 4` Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կու-
սակցության ձևավորումը, ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 5` Հայ ժամանակա-
կից քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերն ու գործունեությունը Հա-
յաստանի 3-րդ Հանրապետության տարիներին: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B38. ‹‹ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել դասային ներկայացուցչական 

միապետության ձևավորման ժամանակաշրջանը, Եվրոպական երկրների դա-
սային համակարգերը, պետական կարգը և դրանց առաձնահատկությունները, 
ինչպես նաև ամերիկյան հասարակության մեջ ժողովրդավարական համակարգի 
ձևավորման հիմքերն ու զարգացման բնութագրիչները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դասային համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները. 
2. ճշգրիտ պատկերացում կունենա այդ երկրների զարգացման քաղաքացիա-

կան հասարակությունների ձևավորման մասին. 
3. կկարողանա ճշգրտորեն գնահատել ժողովրդավարական գործընթացների 

շարժընթացը ամերիկյան և եվրոպական հասարակություններում: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասային ներկայացուցչական միապետությունը Ֆրանսիայում 

14–15-րդ դդ., բացարձակ միապետության ժամանակաշրջանը Ֆրանսիայում 16–
18-րդ դդ.: Թեմա 2` Դասային ներկայացուցչական միապետությունն Անգլիայում 
13–14-րդ դդ., բացարձակ միապետությունն Անգլիայում 16-րդ դարում և 17–րդ 
դարի առաջին կեսին: Թեմա 3` Գերմանիայի պետական կարգը 14–16–րդ դդ., 
բացարձակ միապետությունը Գերմանիայում 17–18-րդ դդ.: Թեմա 4` Բուրժուա-
կան պառլամենտի առաջացումը և զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում: Թեմա 
5` Սահմանադրական միապետության ձևավորումը և ամրապնդումն Անգլիա-
յում Փառապանծ հեղափոխությունից մինչև 1832 թ.: Թեմա 6` Անգլիայի հյուսիս-
ամերիկյան գաղութների անկախության պատերազմը և ԱՄՆ-ի կազմավորումը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B39. ‹‹ԱՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակ` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համապատաս-

խան գիտելիքներ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանում 
ձևավորվող քաղաքական կուսակցությունների և նրանց դերակատարության 
մասին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման 
գործընթացը, 

2. կհասկանա քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման պատմական 
անհրաժեշտությունը և նրանց դերը երկրի քաղաքական կյանքում,  

3. կկարողանա տեսական գիտելիքների հիման վրա վերլուծել երկրի քաղա-
քական կյանքը և անել տեսական ընդհանրացումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հեղափոխական նարոդնիկական շարժումը որպես քաղաքական 

կուսակցությունների ձևավորման նախորդ շրջան: Թեմա 2` Մարքսիզմի տարա-
ծումը Ռուսաստանում և Գ. Վ. Պլեխանովի «Աշխատանքի ազատագրություն» 
խումբը: Թեմա 3` ՌՍԴԲԿ ստեղծումը, նրա ծրագիրը և գործունեությունը: Թեմա 
4` Սոցիալիստ հեղափոխականների կուսակցությունը, նրա ծրագիրը և գործու-
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նեությունը: Թեմա 5` Ռուսական լիբերալ կուսակցությունները. Սահմանադրա-
կան-դեմոկրատական կուսակցությունը: Թեմա 6` «Հոկտեմբերի 17-ի միութ-
յունը» (Օկտյաբրիստներ) կուսակցությունը: Թեմա 7` Կառավարական պահպա-
նողական (կոնսերվատիվ) կուսակցությունները: Թեմա 8` Տրուդովիկների («Աշ-
խատանքային խումբ») մանրբուրժուական քաղաքական կուսակցությունը: 
Թեմա 9` Բազմակուսակցական համակարգի վերացումը և միակուսակցական 
համակարգի ձևավորումը Ռուսաստանում: Թեմա 10` Այլախոհական շարժում-
ները ԽՍՀՄ-ում 1960–80-ական թթ.: Թեմա 11` Գորբաչովյան վերակառուցման 
քաղաքականությունը և անցումը բազմակուսակցական համակարգի: Թեմա 12` 
«Ռուսաստանի համայնքների կոնգրես» հասարակական-քաղաքական շարժու-
մը: Թեմա 13` «Միասնական Ռուսաստան» կուսակցությունը: Թեմա 14` «Արդա-
րացի Ռուսաստան» կուսակցությունը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B40. ‹‹ԱՌԱՋԱՎՈՐ ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԿՈՎԿԱՍԻ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել Առաջավոր Ասիայի, 

Կովկասի քաղաքակրթությունների պատմությանը, հոգևոր և նյութական մշա-
կութային էթնիկ գործընթացներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի քաղաքակրթությունների ծագման տեսական հիմնադրույթ-
ները. 

2. կհասկանա ուսումնասիրվող հանրությունների քաղաքակրթական տիպա-
բանական կազմը. 

3. կկարողանա կատարել վերլուծական դատողություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հին քաղաքակրթությունները և դրանց բնորոշումը, բաղադրիչ 

տարրերը: Մշակութային պրոցեսների ուսումնասիրումը և վերակազմությունը: 
Թեմա 2` Վաղ երկրագործական պատմա-մշակութային համալիրները: Թեմա 3` 
Միջագետքի հնագույն մշակույթները: Նեոլիթյան հեղափոխությունը և նրա 
հետևնքները: Թեմա 4` Արևելամիջերկրական և փոքրասիական վաղ երկրագոր-
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ծական և հնագիտական մշակութային օջախները: Թեմա 5` Իրանի հին մշա-
կույթը: Փոխառնչությունները Հայկական լեռնաշխարհի վաղ երկրագործական 
օջախների հետ: Թեմա 6` Կովկասի հնագիտական համազարկերը նեոլիթից եր-
կաթի դարյան ժամանակաշրջանում: Թեմա 7` Վանի թագավորության ֆենո-
մենը: Ուրարտական մշակույթի դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Տե-
րունական մշակույթ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B41. ‹‹ԿՈՎԿԱՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԷԹՆՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ), 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կովկասյան տարա-

ծաշրջանի քաղաքական և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերին ու հիմնա-
խնդիրներին, տարածաշրջանի զարգացումները դիտարկել հայոց պատմության 
և հայերի հետ փոխահարաբերությունների համատեքստում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տարածաշրջանի էթնիկ և քաղաքական պատմության հիմնական 
փուլերը, 

2. ծանոթ կլինի ինչպես ողջ տարածաշրջանի, այնպես էլ վերջինիս առանձին 
կառուցվածքային միավորների էթնոքաղաքական պատմության հիմնական 
փուլերին, 

3. ծանոթ կլինի տարածաշրջանի հիմնական էթնիկ հակամարտություններին 
ու կկարողանա տալ վերջիններիս համեմատական վերլուծությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական հիմնական 

բնութագիրը, հիմնական էթնիկ հանրությունները: Թեմա 2` Կովկասյան տարա-
ծաշրջանի էթնոքաղաքական պատմության հիմնական փուլերը. ըստ խոշոր տա-
րածաշրջանների և էթնիկ հանրությունների: Թեմա 3` Կովկասյան տարածա-
շրջանի հիմնական էթնիկ հակամարտությունները. ձևավորման ընթացքը, զար-
գացումները, արդի վիճակը: Թեմա 4` Տարածաշրջանի արդի էթնոքաղաքական 
վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 5` Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0304/B11. ‹‹ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ /լատիներեն /››-1 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3,5 ժամ (14 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել և մասնագիտական գիտելիքներ 

տալ լատիներենի և նրա գիտական և լեզվաբանական ապարատի վերաբերյալ: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կարողանա տիրապետել լատինական քերականական կառույցին և նվազա-
գույն բառապաշարին. 

2. կկարողանա կարդալ լատինական տեքստ և մեկնաբանել դրանք. 
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել համաշխարհային պատմութ-

յան իրողությունները ընկալելու համար: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լատիներեն լեզվի պատմության ակնարկ. Լատիներենի այբու-

բենը (Alphabetum): Ձայնավորներ և բաղաձայներ: Արտասանության հիմնական 
կանոնները, շեշտ: Ընդհանուր տեղեկություններ լեզվի քերականական կառույցի 
և հիմնական խոսքի մասերի մասին: Թեմա 2` Գոյական անուն: Ընդհանուր բնու-
թագիրը: Թիվը, սեռը, հոլովները, հոլովման տեսակները: Թեմա 3` Ածական ա-
նուն (Nomen Adjectivum) 1-ին և 2-րդ հոլովման ածականներ: III հոլովման ածա-
կաններ: Ածականի համեմատական աստիճանները: Թեմա 4` Դերանուններ: 
Թեմա 5` Թվական անուն: Թեմա 6` Բայ: Թեմա 7` Մակբայ: Նախդիրներ: Թեմա 
8` Բառակազմության հիմնական միջոցները և եղանակները լատիներենում: 
Թեմա 9` Նախադասության գլխավոր անդամներ. շարադասություն: Կրավորա-
կան նախադասություն: Հոլովների կիրառությունը: Բայի շարադասությունը: 
Թեմա 10` Տեքստեր Հին Հռոմի պատմության, կենցաղի, պետական հաստատութ-
յունների, բարքերի, սովորույթների մասին: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0304/B12. ‹‹ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ /լատիներեն /››-2 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել և մասնագիտական գիտելիքներ 

տալ լատիներեն լեզվի ու նրա գիտական, լեզվաբանական ապարատը: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի լատինական քերականական կառույցին և մինիմում բառապա-
շարին. 

2. կկարողանա կարդալ լատինական տեքստ և մեկնաբանել դրանք. 
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել համաշխարհային պատմութ-

յուն իրողությունները ընկալելու համար: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լատիներեն լեզվի պատմության ակնարկ. Լատիներենի այբու-

բենը (Alphabetum): Ձայնավորներ և բաղաձայներ: Արտասանության հիմնական 
կանոնները, շեշտ: Թեմա 2` Գոյական անուն: Ընդհանուր բնութագիրը: Թիվը, 
սեռը, հոլովները, հոլովման տեսակները: I, II, III, IV, V հոլովում: Լատիներենի 
հոլովման համակարգի ամփոփումը:Թեմա 3` Ածական անուն (Nomen Adjecti-
vum) 1-ին և 2-րդ հոլովման ածականներ: III հոլովման ածականներ: Թեմա 4` 
Դերանուններ: Թեմա 5` Թվական անուն: Թեմա 6` Բայ: Թեմա 7` Մակբայ: Նախ-
դիրներ: Թեմա 8` Բառակազմության հիմնական միջոցները և եղանակները լա-
տիներենում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0202/B33. ‹‹ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Հին Հայաստանի արվեստի ժա-

մանակագրական ընդգրկումը: Գիտելիքներ հաղորդել արվեստի, նրա ծագման 
հիմնական վարկածների և տեսությունների, արվեստի զարգացման հիմնական 
ուղղությունների և միտումների մասին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա արվեստի ծագման մասին հիմնական վարկածները. 
2. ծանոթ կլինի արվեստի զարգացման հիմնական ուղղությունների և միտում-

ների հետ. 
3. կկարողանա թվագրել և արվեստագիտական տեսակետից բնորոշել փաս-

տական նյութը: 
 
Բովանդակություն. 
Թեմա 1` Քարեդարյան արվեստը: Թեմա 2` Էնեոլիթի արվեստը: Թեմա 3` 

Վաղ բրոնզեդարյան արվեստը: Թեմա 4` Միջին բրոնզեդարյան արվեստը: Թեմա 
5` Ուշ բրոնզեդարյան արվեստը: Թեմա 6` Երկաթեդարյան արվեստը: Թեմա 7` 
Վանի թագավորության արվեստը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B50.  ‹‹ԴՐԱՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ամբողջական և համակողմանի գի-

տելիքներ տալ դրամների հանդես գալու, նրանց շրջանառության և դրամագի-
տության, որպես գիտության վերաբերյալ: Դասընթացը ուսանողին ծանոթաց-
նում է հայերեն և օտար լեզուներով վիմագիր արձանագրություններին, դրանց` 
ըստ ժամանակների օրինաչափությունների ուսումնասիրությանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դրամների հանդես գալու, նրանց շրջանառության սկզբունքները, 
դրամագիտության գիտական խնդիրները. 

2. կտիրապետի վիմագիր արձանագրություններ կարդալու սկզբունքներին. 
3. կտիրապետի արձանագրությունների տոմարական հաշվարկներին, արձա-

նագրությունների գիտական հրատարակման սկզբունքներին. 
4. կտիրապետի արձանագրությունները որպես վավերագրեր օգտագործելու 

հիմունքներին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դրամագիտության առարկան: Թեմա 2` Դրամագիտության հիմ-

նական հասկացությունները: Թեմա 3` Դրամի ծագումը: Թեմա 4` Հելլենիստա-
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կան դրամների շրջանառությունը Հայաստանում և հելլենիստական Հայաստանի 
դրամները: Թեմա 5` Հռոմեական, բյուզանդական և սասանյան դրամները: Թեմա 
6` Արաբական, սելջուկյան և Կիլիկիայի հայկական թագավորության դրամները: 
Թեմա 7` Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության դրամները: Թեմա 8` Ռու-
սական կայսրության դրամները և Հայաստանը: Հայաստանի առաջին հանրա-
պետության դրամները: Խորհրդային Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի դրամական հարաբե-
րությունների համակարգում: Թեմա 9` Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության 
դրամները: Թեմա 10` Վիմագրություն առարկան, նշանակությունը: Թեմա 11` 
Հայ գրերի գյուտը: Վիմագրության ծագումը, նպատակը: Թեմա 12` Վիմագրերի 
իմաստային նշանակությունը, տրաֆարետային որոշ ձևակերպումների առկա-
յությունը վիմագրերի մեջ: Թեմա 13` Փակագրություն, ծածկագրերի և կետադրա-
կան նշանների ու պայմանականության ընդունված հիմնական սկզբունքները: 
Թեմա 14` Գրիչները, նրանց առանձնահակությունները կապված տեղական գըր-
չության օջախի հետ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B42. ‹‹ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հունաստանի պատմությունը օս-

մանյան տիրապետության ժամանակաշրջանում, նրա անկախության վերա-
կանգնման և տնտեսական, մշակութային զարգացման հիմնախնդիրները մինչև 
մեր օրերը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կպատկերացնի Հունաստանի պատմության` վերսկսած օսմանյան տիրա-
պետությունից մինչև 1930թ. անկախության ժամանակաշրջանը, 

2. կիմանա Հունաստանի տնտեսական, կրոնական զարգացումները մինչև մեր 
օրերը, 

3. կընկալի հույն ժողովրդի ստեղծած մշակութային արժեքները, 
4. ճիշտ կմեկնաբանի նրա տեղն ու դերը արդի աշխարհում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բալկանյան թերակղզու և Հունաստանի նվաճումը Հռոմի կողմից: 

Հունաստանը Հռոմեական տիրապետության ժամանակաշրջանում: Թեմա 2` 
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Լոնդոնի կոնֆերանսը և Հունաստանի անկախության ճանաչումը: Թեմա 3` Հու-
նաստանի ներքաղաքական դրությունը 60-ական թթ.: Թեմա 4` Հունաստանը 
անգլիական դիվանագիտության ծրագրերում: Թեմա 5` Հունաստանի մասնակ-
ցությունը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսին: Թեմա 6` Լոզանի կոնֆերանսի 
որոշումները Հունաստանի վերաբերյալ: Թեմա 7` Հունաստանը երկրորդ աշ-
խարհամարտի և քաղաքացիական պատերազմների հետնախորքում: Թեմա 8` 
Հունաստանի ներքաղաքական կյանքի դեմոկրատացման համար մղված պայ-
քարը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B43. ‹‹ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապ-մունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Իրանի (3-րդ դա-

րից սկսած) և Թուրքիայի (13-րդ դարից սկսած) պատմությունը, բացահայտել 
տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ երկրների զարգացման օրինաչափու-
թյունները, արտաքին և ներքին քաղաքականությունների միտումները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա երկու երկրների պատմության հիմնական խնդիրները. 
2. կհասկանա Իրանի և Թուրքիայի պատմական զարգացման օրինաչափութ-

յունները` տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին. 
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Իրան. Սասանյան Իրանը 3–7-րդ դդ.: Թեմա 2` Արաբական տի-

րապետությունը Իրանում: Թեմա 3` Իրանը 11–15-րդ դդ.: Թեմա 4` Սեֆյան 
Իրանը (Պարսկաստանը) 16–18-րդ դդ.: Թեմա 5` Իրանը 19-րդ դ.: Թեմա 6` 
Իրանը 20–րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 7` Իրանը 20-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 8` 
Թուրքիա. 1–ին Թուրքական պետական կազմավորումները Փոքր Ասիայում: 
Օսմանյան պետության կազմավորումը: Թեմա 9` Օսմանյան կայսրությունը 16–
18-րդ դդ.: Թեմա 10` Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դդ.: Թեմա 11` Օսմանյան 
կայս-րությունը 1900–1918 թթ.: Պանթուրքիզմի քաղաքականությունը և 
կայսրության կործանումը: Թեմա 12` Թուրքիայի Հանրապետությունը (մինչև 
1945 թ.): Թեմա 13` Թուրքիան 1945–2005 թթ.: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B46. ‹‹ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհաքաղա-

քականության բազմաթիվ հիմնախնդիրների նկատմամբ մասնագիտական 
պատկերացումներ, պատշաճ գիտելիքներ աշխարհաքաղաքական բարդ գործըն-
թացների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի աշխարհաքաղաքականության հիմունքների տեսական հիմ-
նախնդիրները. 

2. կհասկանա աշխարհաքաղաքականության` որպես գիտության վերլուծութ-
յան մեթոդաբանական հիմունքները և պատմական հեռանկարները. 

3. կկարողանա տեսական գիտելիքների հիման վրա կատարել անհրաժեշտ 
վերլուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտություն և նրա ձևա-

վորման ու զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Աշխարհա-քաղաքակա-
նության հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները: Թեմա 3` Աշխարհի համ-
ընդհանրացումը`գլոբալիզացիա: Թեմա 4` Աշխարհաքաղաքականությունը գա-
ղափարախոսության և աշխարհայացքային տեսանկյունից: Թեմա 5` Արդի դա-
րաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը: Թեմա 6` Մեծ տերությունների 
աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում: Թեմա 7` Ռուսաս-
տանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում և 
հայ-ռուսական հարաբերությունները հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 8` ՀՀ 
ռազմավարության հիմնահարցերը և ուղղությունները: Թեմա 9` Միջազգային 
հակամարտությունները և դրանց լուծման ուղիները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
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1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-
վորների քայլը 1 է: 

2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

4.2. ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 

0302/B03. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱ-
ՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց տարբեր հատկանիշնե-
րով, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի հնչյունների հատկանիշներն ու դասա-
կարգման սկզբունքները, բառապաշարի ընդհանուր հատկանիշները, 

2. կհասկանա հնչյունափոխական առանձնահատկությունները, գրանշանների 
և հնչյունների փոխհարաբերությունը, 

3. կկարողանա կատարել բառերի հնչյունաբանական վերլուծություններ: 
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում. հայերենի զար-

գացման փուլերը: Թեմա 2` Հայերենի հնչյունական համակարգը. այբուբենի 
հատկանիշները: Թեմա 3` Հնչյուն և հնչույթ. հնչույթ և գրանշան: Թեմա 4` Ձայ-
նավորների դասակարգումը. բաղաձայնների դասակարգումը: Թեմա 5` Շեշտը 
հայերենում. վանկ. տողադարձ: Թեմա 6` Հնչյունափոխությունը և նրա տեսակ-
ները: Թեմա 7` Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները. ուղղագրական բարե-
փոխումներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B31. ‹‹ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1– ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ժողովրդի բա-

նահյուսությունը, բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց 
առանձնահատկությունները:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բանահյուսության և գեղարվեստական գրականության ընդհան-
րություններն ու տարբերությունները, 

2. կհասկանա բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրային առանձ-
նահատկությունները, 

3. կկարողանա կատարել բանահյուսական նյութերի ուսումնասիրություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժողովրդական բանահյուսության առարկան. բանահյուսության 

տարբերակումը գրավոր գրականությունից: Թեմա 2` Հայ ժողովրդի բանահյու-
սությունը. ընդհանուր ակնարկ: Թեմա 3` Հայ հին առասպելները. առասպելի 
ժանրային առանձնահատկությունները. առասպելների հետագա մշակումները: 
Թեմա 4` Հայ ժողովրդական էպոսը. էպոսի ժանրային առանձնահատկություն-
ները. էպոսի պատումները: Թեմա 5` Հայկական ժողովրդական հեքիաթները. 
հրաշապատում և իրապատում հեքիաթներ. ավանդազրույցներ. դրանց մշա-
կումները: Թեմա 6` Առակ. առած. ասացվածք. հանելուկ: Թեմա 7` Հայկական ժո-
ղովըրդական վիպական երգեր. հայ ժողովրդական քնարերգություն. հայ գուսա-
նական երգեր: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B03. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան 

երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես 
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական 
գիտելիքի կիրառմանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների 

և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինա-
չափությունները, 

2. կհասկանա հոգեբանական վերլուծությունները,  
3. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և 

մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյան-
քում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացու-

թյուն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` 
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հո-
գեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները 
հոգեբանության մեջ: Թեմա 5` Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, 
հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության ա-
ռարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և 
դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0302/B04. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱ-
ՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց տարբեր հատկանիշնե-
րով, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի բառապաշարի հատկանիշները, բառերի 
ձևաիմաստային խմբերի դասակարգման սկզբունքները, բառակազմական 
օրինաչափությունները, 

2. կհասկանա բառերի ստուգաբանական իմաստները, բառիմաստի պատմա-
կան փոփոխությունները, 
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3. կկարողանա կատարել բառակազմական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 
ձևաիմաստային տարբեր խմբերի բառերը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառագիտություն. նրա ենթաբաժինները: Թեմա 2` Բառային մե-

նիմաստություն և բազմիմաստություն. բառիմաստի փոփոխություն. բառերի 
ձևաիմաստային խմբերը: Թեմա 3` Բառապաշար. նրա հատկանիշները: Բառա-
պաշարի շերտերը և դրանց դասակարգումը: Թեմա 4` Բառակազմություն: 
Ձևույթը և նրա տեսակները: Թեմա 5` Բարդություններ, նրանց տեսակները: 
Թեմա 6` Դարձվածաբանություն. դարձվածային միավորների հատկանիշները և 
դասակարգումը: Թեմա 7` Բառարանագրություն. բառարանների տիպերը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B57. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտա-կան 

հիմնական հարցերը, խնդիրները, գրականության զարգացման օրինաչափու-
թյունները, գրական ժանրերը, տաղաչափական համակարգերը։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրականագիտական առարկաների փոխադարձ առնչությունները, 
գրականագիտական մտքի պատմական զարգացման օրինաչափություն-
ները. 

2. կհասկանա գրական ժանրերի, տաղաչափական համակարգերի առանձ-
նահատկությունները, գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցները. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, կողմ-
նորոշվել գրականագիտական հարցերում և կատարել գրական տեքստերի 
վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրականագիտությունը և նրա բաժինները. գրականության պատ-

մություն, գրական քննադատություն, գրականության տեսություն: Գրականութ-
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յունը և ժողովրդական բանահյուսությունը: Թեմա 2` Գրական-գեղարվեստական 
պատկեր. պատկերի կառուցվածքը, հիմնական տեսակները: Գրական կերպարի 
կերտման սկզբունքները. դրական և բացասական, գլխավոր և երկրորդական 
կերպարներ: Տիպ և տիպական կերպար: Թեմա 3` Գեղարվեստական ձևի և 
բովանդակության միասնությունը: Ստեղծագործության թեման և թեմատիկան: 
Թեմա 4` Գրական երկի կառուցվածքը (կոմպոզիցիա): Դիպաշարը (սյուժե) և 
նրա բաղկացուցիչ մասերը: Արտադիպաշարային (արտասյուժետային) տար-
րերը: Գրական երկի կոնֆլիկտը: Դիպաշարային (սյուժետային) և ոչ դիպաշա-
րային (ոչ սյուժետային) ստեղծագործությունները: Թեմա 5`ա. Գրական ստեղծա-
գործության լեզուն: Գրական ոճ և ոճավորում: Բառապաշարի առանձնահատուկ 
շերտերի դրսևորումը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ; բ. լեզվի պատ-
կերավորման–արտահայտչական բառային և շարահյուսական միջոցները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B13. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` գրա-

բարի հնչյունական և բառային իրողությունները: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և բա-
ռային հատկանիշները, 

2. կհասկանա գրաբար տեքստերը, 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, բառա-

պաշարային վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարը` որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդ-

հանուր առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համա-
կարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ: Թեմա 3` Գրաբարի դերբայները: 
Թեմա 4` Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական 
և հրամայական եղանակներ: Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն բայերը: Թեմա 6` 
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Գրաբարի պակասավոր բայերը: Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ 
ժամանակները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B05. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-1  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի ձևաբանական համակարգը, գոյական, ածական, թվական, դերանուն 
խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնա-
կան կիրառությունը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկա-
նիշները, 

2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական 
կարգերի տարբերակման չափանիշները, 

3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի քե-
րականական զուգաձևությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ձևաբանությունը` որպես լեզվաբանության բաժին. քերականա-

կան կարգեր. քերականական ձև, իմաստ և պաշտոն: Թեմա 2` Խոսքի մասերի 
դասակարգման հիմունքները. թեքվող և չթեքվող խոսքի մասեր: Թեմա 3` Գոյա-
կան. գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման կարգերը. իմաստային-քերականա-
կան խըմբերը: Թեմա 4` Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները: Թեմա 
5` Թվական. տեսակները և կազմությունը: Թեմա 6` Դերանուն. նրա տեսակները 
և դրանց քերականական հատկանիշները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B18. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ հին և միջնա-

դարյան գրավոր գրականությունն իր ծագման և զարգացման սկզբնական դարե-
րում (5–9–րդ դդ.), հայ գրականության պատմության մեջ առանձնացվող վերա-
ծննդի և ուշ միջնադարյան շրջանների (10-18–րդ դդ.) գրականությունների ա-
ռանձնահատկությունները, նրանց գաղափարական տարբերությունները, այդ 
շրջանների հայտնի ստեղծագործողների կյանքը, ժամանակը, նրանց ստեղծա-
գործությունները և բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ հին և միջնադարյան գրականության ծագման և զարգացման 
պատմությունը 5-9-րդ դդ., հայ միջնադարյան գրականության պատմության 
մեջ առանձնացվող վերածննդի և ուշ միջնադարյան շրջանների (10-18-րդ 
դդ.) գրականությունների առանձնահատկությունները, 

2. կհասկանա հայ հին և միջնադարյան գրավոր գրականության (5-9-րդ դդ.) 
ազգային-պատմական, գրական-հասարակական դերն ու նշանակությունը, 
վերածննդի հայ գրականության և ուշ միջնադարյան շրջանի գրողների 
ստեղծագործությունների բովանդակության էությունը և վերջինս կապը 
պատմական ժամանակաշրջանի աշխարհայեցողության հետ, 

3. կկարողանա գնահատել հայ հին և միջնադարյան գրականության` 5-ից 9-րդ 
դարերի շրջանը ապահովող ազգային-քաղաքական, կրոնական-մշակութա-
յին խնդիրները, վերածննդի և ուշ միջնադարյան շրջանի հեղինակների գոր-
ծերը, պայմանավորել յուրաքանչյուրի ու նրա ստեղծագործության գաղա-
փարական առնչությունը ժամանակաշրջանի ազգային–հասարակական 
տրամադրությունների հետ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի 

ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 2` 
Ագաթանգեղոս, Փ. Բուզանդ, Մ. Խորենացի, Եղիշե, Ղ. Փարպեցի, Հ. Մանդաունի։ 
Թեմա 3`Հայ գրականությունը 6-9-րդ դդ. Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Ղևոնդ Երեց, 
Դ. Քերթող, եկեղեցական բանաստեղծություն։ Թեմա 4` Հայ գրականությունը 10- 
12-րդ դդ. Հ. Դրասխանակերտցի, Թ. Արծրունի, Մ. Կաղանկատվացի, Գ. Նարե-
կացի, Գ. Մագիստրոս, Ա. Լաստիվերտցի, Հ. Իմաստասեր, Ն. Շնորհալի, Մ. Գոշ։ 
Թեմա 5` Հայ գրականությունը 13-16-րդ դդ. Վ. Այգեկցի, Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հ. 
Թլկուրանցի, Մ. Նաղաշ, Գ. Աղթամարցի, Ն. Քուչակ։ Թեմա 6`Հայ գրականութ-
յունը 17-18-րդ դդ. Ն. Հովնաթան, Պ. Դպիր, Պ. Ղափանցի, Սայաթ-Նովա։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B14. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` 

գրաբարի բառային և ձևաբանական իրողությունները: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի բառային և ձևաբանական հատկանիշները, 
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը, 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի բառապաշարային և ձևաբա-

նական վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի անվանական հոլովումը: Թեմա 2` Հոլովները և նրանց 

կազմությունը. հոլովման համակարգի տարբերությունն աշխարհաբարի համե-
մատությամբ: Թեմա 3` Պարզ հոլովումներ. Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ, հոլովումներ: Թեմա 
4` Խառը հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ: Թեմա 5` Անկանոն հոլովումներ:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B55. ‹‹ԲԱՐԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի բար-

բառները, դրանց դասակարգման սկզբունքները, բարբառների հնչյունական, բա-
ռային, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկութ-
յունները։ 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բարբառների դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները. 
2. կհասկանա հայերենի բարբառների հնչյունական, բառային և քերակա-

նական հատկանիշները. 
3. կկարողանա տարբերել բարբառը, ենթաբարբառը, խոսվածքը։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բարբառագիտությունը՝ որպես գիտաճյուղ։ Թեմա 2` Բարբառ-

ների դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները։ Թեմա 3`Բարբառների 
հնչյունական համակարգերը։ Թեմա 4` Բարբառների բառային համակարգերը։ 
Թեմա 5` Բարբառների ձևաբանական համակարգերի տարբերությունները. 
սահմանական ներկան՝ որպես բարբառների ճյուղերի տարբերակման հիմք. 
ՈՒՄ, ԿԸ, ԵԼ ճյուղերի բարբառներ։ Թեմա 6` Տարբեր ճյուղերի բարբառների շա-
րահյուսական տարբերությունները։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0304/B91. ‹‹ԱՆՏԻԿ ԵՎ ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անտիկ և վերա-

ծննդի շրջանի արտասահմանյան գրականության սեռային և ժանրային առանձ-
նահատկությունները, զարգացման ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտիկ և վերածննդի շրջանի գրականության ժանրերը, զարգաց-
ման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը  
գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝  Անտիկ գրականության առարկան, համառոտ պատմական ակ-

նարկ. նախահոմերոսյան Հունաստանը: Թեմա 2՝ Հոմերոսյան հարցի պատմու-
թյունը. Հոմերոսի ստեղծագործությունը: Թեմա 3՝ Անտիկ շրջանի պոեմները. 
բանաստեղծությունը. քնարերգության առաջացումը. հումոր և երգիծանք: Թեմա 
4՝ Թատրոնը և դրամայի ծագումը. ողբերգություններ և  կատակերգություններ: 
Թեմա 5՝ Անտիկ աշխարհի կործանումը. քրիստոնեական գրականության 
սկզբնավորումը: Թեմա 6՝ Միջնադարյան մշակույթի առանձնահատկություն-
ները. աստվածաբանական-փիլիսոփայական երկեր: Թեմա 7՝  Լեգենդներ և վար-
քագրություններ. հոգևոր դրամա. էպիկական պոեմներ. ասպետական վեպ: 
Թեմա 8՝  Դանթե. Պետրարկա. Բոկաչիո. Է. Ռոտերդամցի. Ֆ. Վիյոն. Ֆ. Ռաբլե: 
Թեմա 9՝  Պիկարոյական  վեպը. հովվերգական վեպ. պատմական ողբերգութ-
յուններ. փիլիսոփայական պիեսներ. քնարերգություն: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր ստուգողական աշխատանք /ռեֆերատ/: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 
 

0302/B15. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-3(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` 

գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական իրողությունները: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշները, 
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը, 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական և շարահյու-

սական վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի դերանվանական հոլովումը: Թեմա 2` Անձնական դե-

րանունները և նրանց հոլովումը: Թեմա 3` Ցուցական դերանունները և նրանց 
հոլովումը: Թեմա 4` Ստացական և փոխադարձ դերանուններ: Հարցահարաբե-
րական և անորոշ դերանուններ: Թեմա 5` Ածական անուն. ածականների համե-
մատության աստիճանների կազմությունը: Թվականը գրաբարում: Թեմա 6` 
Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները: Գրաբարի հոդերը: Գրաբարի 
շաղկապները: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B06. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի ձևաբանական համակարգը, բայ, մակբայ, շաղկապ, վերաբերական, 
ձայնարկություն խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտե-
լիքների գործնական կիրառությունը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկանիշ-
ները, 

2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական 
կարգերի տարբերակման չափանիշները, 

3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի քե-
րականական զուգաձևությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բայ. բայի քերականական կարգերը` դեմք, թիվ, ժամանակ, եղա-

նակ, սեռ, կերպ. դերբայներ. եղանակային ձևեր: Թեմա 2` Մակբայ. նրա տեսակ-
ները և կազմությունը: Թեմա 3` Կապ. նրա տեսակները. դասակարգման սկըզ-
բունքները: Թեմա 4` Շաղկապ. նրա տեսակները: Թեմա 5` Վերաբերական. նրա 
տեսակները: Թեմա 6` Ձայնարկություն. նրա տեսակները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B09. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ընդհանուր կարգերը. աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային, ձևաբանա-
կան և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր առանձնահատկությունները, 
աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը լեզվաընտանիքներում։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվական ընդհանուր կարգերը. 
2. կհասկանա ցեղակից և ոչ ցեղակից լեզուների նմանություններն ու տար-

բերությունները. 
3. կկարողանա տարբերել տարբեր լեզվաընտանիքների պատկանող լեզու-

ները։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը։ 

Թեմա 2` Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբե-
րությունները. գրային համակարգեր։ Թեմա 3` Լեզուների բառային համակար-
գերը։ Թեմա 4` Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։ Թեմա 5` Լեզուների 
շարահյուսական համակարգերը։ Թեմա 6` Լեզվի ծագումը։ Թեմա 7` Աշխարհի 
լեզուների դասակարգումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B20. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19–րդ դարի հայ 

գրականության գրական ուղղությունները, հայ նոր գրականության ձևավորումը: 
 
Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական 

ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ. 
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-

հատկությունները, գրական երկերի պատմական–հասարակական դերը. 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-

սիրություններ։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ ժողովրդի քաղաքական կացությունը 19-րդ դարի սկզբին. 

հայ լուսավորական շարժումը. Մխիթարյաններ. կլասիցիզմը հայ գրականութ-
յան մեջ. հայ գրականության նոր շրջանի սկզբնավորումը։ Թեմա 2` Հ. Ալամ-
դարյան, Մ. Թաղիադյան։ Թեմա 3` Խ. Աբովյան, Ղ. Ալիշան։ Թեմա 4` Հայ գրակա-
նությունը 1850-60-ական թթ. Մ. Նալբանդյան։ Թեմա 5` Ռ. Պատկանյան, Ս. Շա-
հազիզ։ Թեմա 6` Մ. Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0304/B92. ‹‹17-19-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏ-
ՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին նշված շրջանների 

արտասահմանյան գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ըն-
թացքը, հիմնական ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղություն-
ները, ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական և գե-
ղագիտական հիմքերն ու նվաճումները, 

2. հասկանա գրական երկերի գաղափարական առանձնահատկությունները, 
դրանց պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա տալ նշված ժամանակաշրջանի հիմնական հեղինակների և 
նրանց ստեղծագործության նկարագիրը: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝  Կլասիցիզմի առաջացումը. կլասիցիզմի տեսությունը: Թեմա 2՝ 

Անգլիական վեպի ձևավորումը և զարգացումը 18-րդ դարում: Թեմա 3՝ Ֆրան-
սիական լուսավորչական գրականություն. պայքար կլասիցիզմի դեմ: Թեմա 4՝ 
Ռոմանտիզմի պատմական նախադրյալները. ռոմանտիզմի փիլիսոփայական 
ակունքները: Թեմա 5՝  Անհատի նշանակության բարձրացումը Գյոթեի փիլիսո-
փայության մեջ: Թեմա 6՝ Գրականության պատմականության տեսակետը: Թեմա 
7՝ Քաղաքական երգիծանքը գրականության մեջ: Թեմա 8՝ Ռոմանտիկական քնա-
րերգություն:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր ստուգողական աշխատանք /ռեֆերատ/: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 
 

0302/B07. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1 
(4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (11 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի շարահյուսական համակարգն իր տարբեր հատկանիշներով, ուսուցա-
նել բառերի կապակցման միջոցներն ու եղանակները, պարզ նախադասության 
հատկանիշները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի հատկա-
նիշները. 

2. կհասկանա նախադասության անդամների որոշման սկզբունքները, նախա-
դասության տարբեր տեսակների առանձնահատկությունները. 

3. կկարողանա կատարել պարզ նախադասության շարահյուսական վերլուծու-
թյուններ, ճիշտ կկիրառի կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Շարահյուսությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. շարահյու-

սական կաղապարներ և շարահյուսական նվազագույն միավորներ։ Թեմա 2` 
Բառերի կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ Բառակապակցություն. նրա 
դասակարգման սկզբունքները։ Թեմա 3` Նախադասությունը՝ որպես լեզվական 
միավոր. նրա հատկանիշները. տեսակները։ Թեմա 4` Նախադասության գլխա-
վոր անդամներ։ Ենթակայի արտահայտությունը։ Ստորոգյալի արտահայտութ-
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յունը. տեսակները։ Թեմա 5` Գոյականական անդամի լրացումներ։ Թեմա 6` Բա-
յական անդամի լրացումներ։ Թեմա 7`Բազմակի անդամներ։ Դերբայական դարձ-
ված։ Պարզ նախադասության շարադասությունը։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B21. ‹‹19–ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարի հայ 

գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զար-
գացման ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ. 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 70-80-ա-

կան թթ. գրական հոսանքներ. «Մշակ» և «Մեղու» բանավեճը։ Թեմա 2` Ռո-ման-
տիզմը և ռեալիզմը հայ իրականության մեջ։ Թեմա 3. Պ. Պռոշյան, Ղ. Աղայան։ 
Թեմա 4` Գ. Սունդուկյան, Րաֆֆի։ Թեմա 5` Հ. Պարոնյան, Ծերենց։ Թեմա 6` Ս. 
Տյուսաբ։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B63. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առասպելներին և 

նրանց առանձնահատկություններին, առասպելների արտացոլմանը գրականու-
թյան մեջ։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա առասպելների ծագումնաբանական և կառուցվածքային առանձնա-
հատկությունները. 

2. կհասկանա առասպելների զարգացումն ու տրանսֆորմացիայի ուղիները. 
3. կկարողանա կատարել առասպելների ուսումնասիրություններ և վերլու-

ծություններ։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր առասպելաբանություն. առասպելաբանական մտա-

ծողություն։ Թեմա 2` Դասական առասպելներ. առասպելների զարգացումը։ 
Թեմա 3` Հայ առասպելաբանություն. հայկական դիցարանը։ Թեմա 4` Հայ ա-
ռասպելաբանությունը և հայ բանահյուսությունը։ Թեմա 5` Առասպել և պատմու-
թյուն: Թեմա 6` Առասպել և գրականություն։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B64. ‹‹ԳՐԱԲԱՐԻ ԵՎ ԱՐԴԻ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրաբարի և արդի 

արևելահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական համակարգերի զու-
գադրական քննությանը։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, բառային և քե-
րականական համակարգերի առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա լեզվի պատմական զարգացման ընթացքը. 
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3. կկարողանա կատարել գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, 
բառային և քերականական համակարգերի զուգադրական քննություն։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական համակար-

գերի զուգադրական քննություն։ Թեմա 2`Բառապաշարի պատմական զարգա-
ցումը. իմաստափոխություն։ Թեմա 3` Բառակազմական կաղապարների փոփո-
խություններ։ Թեմա 4` Գրաբարի ձևաբանական համակարգը արդի արևելա-
հայերենի համակարգի զուգադրությամբ։ Թեմա 5` Գրաբարի և արդի արևելա-
հայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0304/B104. ‹‹19-20-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏ-
ՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին նշված շրջանների 

արտասահմանյան գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ըն-
թացքը, հիմնական ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղություն-
ները, ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական և գե-
ղագիտական հիմքերն ու նվաճումները, 

2. կհասկանա գրական երկերի գաղափարական առանձնահատկությունները, 
դրանց պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա տալ նշված ժամանակաշրջանի հիմնական հեղինակների և 
նրանց ստեղծագործության նկարագիրը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Անցում ռոմանտիզմից դեպի ռեալիզմ: Թեմա 2՝  Նատուրալիզմի 

սիմվոլիզմի առաջացումը: Թեմա 3՝ Երաժշտության և պոեզիայի հարաբերու-
թյունների հարցը սիմվոլիզմի տեսության մեջ: Թեմա 4՝ Սյուրռեալիզմի դրսև-
որումը: Թեմա 5՝ Հետպատերազմյան շրջանի գրականությունը: Թեմա 6՝  Ֆրան-
սիական «աբսուրդի» թատրոնը: Թեմա 7՝ Ֆրանսիական, անգլիական, ամերիկ-
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յան, իսպանական, լատինաամերիկյան գրականության զարգացման միտում-
ները, ժանրային առանձնահատկությունները, հեղինակների նորարարություն-
ները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B08. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի շարահյուսական համակարգն իր տարբեր հատկանիշներով, ուսուցա-
նել բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակ-
ները, բարդ նախադասության հատկանիշները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի հատկա-
նիշները. 

2. կհասկանա բարդ նախադասության կառուցվածքային տեսակների որոշման 
սկզբունքները, բաղադրիչ նախադասությունների շարահյուսական գործա-
ռույթները. 

3. կկարողանա կատարել բարդ նախադասության շարահյուսական վերլուծու-
թյուններ, որոշել ստորադաս նախադասությունների շարահյուսական գոր-
ծառույթները (բնույթները)։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բարդ նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատ-

կանիշները։ Համադասություն և ստորադասություն։ Բարդ նախադասության բա-
ղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ Թեմա 2` Բարդ համադա-
սական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։ 
Թեմա 3` Բարդ ստորադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միա-
վոր. նրա հատկանիշները։ Ենթակա և ստորոգելի ստորադաս նախադասություն-
ներ։ Թեմա 4` Գոյականական անդամի լրացում երկրորդական նախադասութ-
յուններ։ Թեմա 5` Բայական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություն-
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ներ։ Թեմա 6` Բազմաբարդ նախադասություններ։ Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ 
Թեմա 7` Փոխակերպում։ Կետադրություն։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B22. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (27 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի 

և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձ-
նահատկությունները:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրե-
րը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտա-
ցոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 90-ական 

թթ. քննադատական ռեալիզմի զարգացումը: Թեմա 2` Շիրվանզադե, Մուրացան: 
Թեմա 3` Նար-Դոս, Հ. Հովհաննիսյան: Թեմա 4` Ալ. Ծատուրյան. 1890-ական թթ. 
գյուղագրությունը: Թեմա 5` Վրթ. Փափազյան: Թեմա 6` Ա. Արփիարյան, Տ. Կամ-
սարական, Գ. Զոհրապ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 
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Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0304/B81. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս գրականու-

թյան սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղութ-
յունները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ռուս գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղութ-
յունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ. 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը։ Թեմա 2` 

Ռուսական ժողովրդական բանավոր ստեղծագործությունը. բիլինաներ։ Թեմա 3` 
Պատմական էպիկական երգեր։ Թեմա 4` Ռուս հին գրականություն. ‹‹Ասք Իգորի 
ճակատամարտի մասին››։ Թեմա 5` 18-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։ 
Թեմա 6` 19-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։ Թեմա 7` 20-րդ դարի ռու-
սական պոեզիան և արձակը։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B65. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՀԵԹԱՆՈՍ» ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6 –րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

 



– 136 – 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Դ. Վարուժանի և 

հեթանոսական գրական շարժման առանձնահատկություններին և նրա ունեցած 
ազդեցությանը հայ գրականության վրա։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հեթանոսական գրական շարժման գաղափարական առանձնա-
հատկությունները. 

2. կհասկանա հեթանոսական գրական շարժման առաջացման պատճառները,  
յուրահատկությունները. 

3. կկարողանա մեկնաբանել հեթանոսական գրական շարժման գաղափարա-
կան շերտերը։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արևմտահայ գրականությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դա-

րասկզբին։ Թեմա 2` 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի գրական ուղղութ-
յուններն ու հոսանքները։ Թեմա 3` Հեթանոսական գրական շարժման ձևավո-
րումն ու ձևավորման պատճառները։ Թեմա 4`Դ. Վարուժանը որպես հեթանոսա-
կան գրական շարժման առաջավոր ներկայացուցիչ։ Թեմա 5` Հեթանոսական 
գրական շարժման դրսևորումը հայ գրականության մեջ։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B21. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-մունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյուն գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը գիտա-
կան հարացույցների հիմքի վրա և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության 
տեղն ու դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, մանկավար-
ժություն գիտության ճյուղերը, ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը և 
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արդի բարեփոխումները, ուսուցման նոր տեսակները, ուսուցման կազմա-
կերպման նոր ձևերն ու մեթոդները. 

2. կհասկանա մանկավարժության գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի 
ձևավորման ու զարգացման, նրա կրթության ու դաստիարակության գոր-
ծում` սոցիալականացման համատեքստում.  

3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` նախ ման-
կավարժական պրակտիկայում, ապա աշխատանքային գործունեության ժա-
մանակ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մանկավարժություն գիտության հիմնական հասկացություն-

ները, օրինաչափությունները, առարկան, խնդիրները: Թեմա 2` Մանկավարժա-
կան գիտությունների համակարգը, ՀՀ կրթության համակարգը և բարեփոխում-
ները: Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը: Թեմա 3` Դիդակտի-
կայի հիմունքները: Թեմա 4` Ուսուցման նպատակները, գործընթացի մեթոդա-
բանական հիմքերը: Ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման 
ձևերը, միջոցները: Թեմա 5` Կրթության բովանդակությունը, նպատակը, խնդիր-
ները: Թեմա 6` Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացում: Թեմա 7` Դաս-
տիարակության հիմունքները, էությունը, սկզբունքները և համակարգը, մտավոր, 
բարոյական, աշխատանքային, գեղագիտական, սեռական, իրավական, տնտե-
սագիտական, գոյապահպանական դաստիարակության մեթոդները, միջոցները, 
արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներ. դպրոցի կառավա-
րում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B09. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի ոճա-

բանական համակարգը։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայոց լեզվի ոճական համակարգի առանձնահատկությունները. 
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2. կհասկանա հնչյունական, բառային և քերականական իրողությունների ոճա-
կան կիրառությունների առանձնահատկությունները. 

3. կկարողանա կատարել ոճաբանական վերլուծություններ, գործնականում 
կիրառել ոճական տարբեր հնարներ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ոճագիտությունը որպես գիտաճյուղ. ոճույթի ըմբռնումը։ Թեմա 

2` Իրադրական և գործառական ոճեր. նրանց տեսակները։ Թեմա 3` Հնչյունաբա-
նական ոճագիտություն։ Թեմա 4` Բառագիտական ոճագիտություն։ Թեմա 5` 
Ձևաբանական ոճագիտություն։ Թեմա 6` Շարահյուսական ոճագիտություն։ 
Թեմա 7`Լեզվի պատկերավորման միջոցները։ Թեմա 8` Լեզվի արտահայտչա-
կան միջոցները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B23. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի 

և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրե-
րը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի ար-
տացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. 

հայ պարբերական մամուլը: Թեմա 2` Հ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան: Թեմա 3` 
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Ե. Օտյան, Մ. Մեծարենց: Թեմա 4` Սիամանթո, Դ. Վարուժան: Թեմա 5` Շ. Կուր-
ղինյան, Վ. Տերյան: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0304/B66. ‹‹ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ   ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ականավոր լեզ-

վաբան Հ. Աճառյանի գիտական ժառանգությանը, մասնավորապես հայերենի 
բառապաշարի ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատություններին, ինչպես 
նաև ժամանակակից հայերենի բառային նորաբանություններին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Աճառյանի տարաբնույթ ուսումնասիրությունների վերլուծությունը 
և ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները. 

2. կհասկանա բառապաշարի փոփոխության և նոր բառերի ստեղծման ըն-
թացքը. 

3. կկարողանա կատարել գիտական ուսումնասիրությունների վերլուծություն-
ներ և մեկնաբանել նորաբանությունների ստեղծման բառակազմական օրի-
նաչափությունները։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հ. Աճառյանի գիտական վաստակը. համառոտ ակնարկ։ Թեմա 2` 

Հ. Աճառյանի ստուգաբանական աշխատությունները։ Թեմա 3` Հ.Աճառյանի՝ հա-
մեմատական լեզվաբանությանը նվիրված աշխատությունները։ Թեմա 4` Հ. 
Աճառյանը բառարանագիր։ Թեմա 5` Բառապաշարի փոփոխությունները. արդի 
հայերենի նորաբանությունները և նրանց բառակազմական կաղապարները։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B30. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (5 ժամ դասախոսություն, 7 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականու-

թյան դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, 
ծանոթացնել ուսուցման նոր մեթոդների կիրառմանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ գրականության ուսուցման առանձնահատկությունները հան-
րակրթական դպրոցում, 

2. կհասկանա տեսական նյութի մատուցման ձևերը, 
3. կկարողանա վարել հայ գրականության դաս` ըստ հանրակրթական դպրոցի 

ուսումնական ծրագրերի: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրականության դասավանդման մեթոդիկան` որպես առարկա, 

նրա բովանդակությունը, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 2` Խոսքային, գործնա-
կան, զննական մեթոդներ: Թեմա 3` Բացատրական ընթերցանություն: Թեմա 4` 
Ընթերցում և վերլուծում: Թեմա 5` Տեսական գիտելիքների դերը և դրանց գործ-
նական կիրառությունը: Թեմա 6` Գրական երկերի վերլուծության հիմնական 
ուղիները: Թեմա 7` Գրավոր աշխատանքներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B10. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատ-

մությունը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի հնչյու-
նական, բառային, համակարգերի պատմական զարգացումը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հնչյունա-
կան և բառապաշարային համակարգերի պատմական զարգացումը.  

2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների 
ծագումը և պատմական զարգացումը. 

3. կկարողանա պարզաբանել լեզվական շատ իրողությունների ծագումնաբա-
նությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայոց լեզվի պատմությունը` որպես գիտաճյուղ. լեզվի ուսումնա-

սիրության աղբյուրները: Թեմա 2` Հայերենի պատմական զարգացման փուլերի 
ստորաբաժանումը և դրա վերաբերյալ կարծիքները: Թեմա 3` Լեզուների ծագ-
ման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 4` Հայերենի հնչյունական համակարգի 
պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Հայերենի բառապաշարի պատմական զար-
գացումը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B24. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի 

հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության կարևոր երկերը, պատմա-
կան դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական-գեղարվես-
տական առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. 

պատմական իրադարձությունները, գրական-գեղարվեստական ուղղություն-
ները, հոսանքները, նորագույն գրականության սկզբնավորումն ու առանձնա-
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հատկությունները։ Թեմա 2` Ե. Չարենց։ Թեմա 3` Ակսել Բակունց: Թեմա 4` Դ. 
Դեմիրճյան: Թեմա 5` Ս. Զորյան:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B12. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (5 ժամ դասախոսություն, 7 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի դա-

սավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, ծանո-
թացնել ուսուցման նոր մեթոդների կիրառմանը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայոց լեզվի ուսուցման առանձնահատկությունները հանրակրթա-
կան դպրոցում, 

2. կհասկանա տեսական նյութի մատուցման ձևերը, 
3. կկարողանա վարել հայոց լեզվի դաս` ըստ հանրակրթական դպրոցի ու-

սումնական ծրագրերի: 
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայոց լեզվի մեթոդիկան` որպես գիտաճյուղ. ուսուցման մեթոդ-

ներ. ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման ձևերը: Թեմա 2` Ծրագրեր, ու-
սումնական պլաններ, դասագրքեր: Թեմա 3` Հնչյունաբանության ուսուցումը: 
Թեմա 4` Բառագիտության ուսուցումը: Թեմա 5` Ձևաբանության ուսուցումը: 
Թեմա 6` Շարահյուսության ուսուցումը: Թեմա 7` Գրավոր աշխատանքների տե-
սակները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B32. ‹‹ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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Կիսամյակը` 8– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտա-

կան և գեղագիտական հիմնական խնդիրները։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրականության և գեղագիտության փոխադարձ առնչությունները. 
2. կհասկանա գրական ուղղությունները, գեղագիտական կատեգորիաները. 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, զանա-

զանել գրական-գեղարվեստական ուղղությունները։ 
 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` ա. Գրական սեռեր. էպիկական, քնարական, դրամատիկական; բ. 

գրական ժանրեր. էպիկական ժանր; գ. քնարաէպիկական ժանրեր; ե. դրա-
մատիկական ժանրեր: Թեմա 2` ա. Տաղաչափության հիմունքները. ընդհանուր 
պատկերացում տաղաչափական համակարգերի մասին; բ. հանգ, տուն, նմանա-
ձայնություն: Բանաստեղծական կայուն ձևեր: Թեմա 3` Գրականությունը որպես 
արվեստի տեսակ: Գրականության գեղագիտական բնույթը: Գեղագիտական 
հատկանիշների (կատեգորիաների)` դրսևորումը գրական երկերում: Թեմա 4` 
Գրականության տեսության պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Հայ գեղագի-
տական-գրականագիտական միտքը: ա. Հայ հին և միջնադարյան գրականա-
գիտական մտքի զարգացումը: բ. Հայ գրականագիտական միտքը 19-20-րդ դդ.: 
Թեմա 6` Գրական ուղղություններ. ա. կլասիցիզմ; բ. սենտիմենտալիզմ, ռոման-
տիզմ. կյանքի ռոմանտիկական արտացոլման էական առանձնահատկություն-
ները: Ռոմանտիզմը հայ գրականության մեջ: գ. Ռեալիզմ. կյանքի ռեալիստական 
արտացոլման հիմնական գծերը: Քննադատական ռեալիզմը հայ գրականության 
մեջ: դ. Նատուրալիզմ, սիմվոլիզմ, ֆուտուրիզմ: Սոցիալիստական ռեալիզմը հայ 
գրականության մեջ: Թեմա 7` Ստեղծագործական աշխատանքի հիմնական փու-
լերը. ոգևորություն և երևակայություն: Թեմա 8` Գրական երկի վերլուծություն, 
գնահատման ուղիներն ու չափանիշները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B17. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ուղղությունները, ուսումնասիրման մեթոդները, լեզվահոգեբանական յուրա-
հատկությունները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվաբանության ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները, 
2. կհասկանա ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և բացասական 

կողմերը. լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
3. կարողանա տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանական տար-

բեր ուսմունքներով կատարված ուսումնասիրությունները: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը: 

Թեմա 2` Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբե-
րությունները. գրային համակարգեր: Թեմա 3` Լեզուների բառային համակար-
գերը: Թեմա 4. Լեզուների ձևաբանական համակարգերը: Թեմա 5` Լեզուների 
շարահյուսական համակարգերը: Թեմա 6` Լեզվի ծագումը: Թեմա 7` Աշխարհի 
լեզուների դասակարգումը: Թեմա 8` Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու 
ուղղությունները. լեզվաբանության բաժինները. լեզվի ուսումնասիրման հայեցա-
կետերը: Թեմա 9` Լեզու և մտածողություն. լեզու և խոսք: Թեմա 10` Կառուց-
վածք. նորմա: Թեմա 11` Լեզվական մակարդակներ և միավորներ: Շարակարգա-
յին և հարացուցային հարաբերություններ: Թեմա 12` Հնչյուն և հնչույթ. ձևույթ. 
բառ: Թեմա 13` Բառակապակցություն. շարույթ. նախադասություն. կապակ-
ցման միջոցներ և եղանակներ: Տեքստ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B67. ‹‹ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ մատենագի-

տության նմուշներին և նրանց առանձնահատկություններին։ 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ մատենագիտության ընդհանուր զարգացումը. 
2. կհասկանա հայ մատենագիտության յուրահատկությունները. 
3. կկարողանա կատարել մատենագիտական ուսումնասիրություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Հայ մատենագիտության մասին առաջին տեղեկությունները։ 

Թեմա 2` Հայ տպագրության մատենագիտություն և տեղեկություններ տպագիր 
հնատիպ գրքերի մասին։ Թեմա 3` Հայ պարբերական մամուլի սկզբնավորումը։ 
Թեմա 4` Մխիթարյան առաջին մատենագրության սկզբնավորումը։ Թեմա 5` Հայ 
մատենագրության հետագա զարգացումը և արդի վիճակը։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B68. ‹‹ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԵՎ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջին հայերենի 

հոլով ման և խոնարհման համակարգերին և նրանց հետագա զարգացմանը։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի առանձ-
նահատկությունները. 

2. կհասկանա միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի կազ-
մության օրինաչափությունները. 

3. կկարողանա կատարել միջին հայերենի հոլովման և համակարգերի վերա-
բերյալ քերականական վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր ակնարկ միջին հայերենի քերականության վերաբեր-

յալ։ Թեմա 2` Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակար-
գերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 3` Միջին հայերենի 
հոլովները։ Թեմա 4` Միջին հայերենի հոլովումները։ Թեմա 5` Միջին հայերենի 
բայական եղանակները և նրանց ժամանակները։ 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B11. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատ-

մությանը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսություններին, հայերենի ձևաբա-
նական և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացմանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, ձևաբանա-
կան և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացումը,  

2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների 
ծագումը և պատմական զարգացումը, 

3. կկարողանա պարզաբանել ձևաբանական և շարահյուսական շատ իրողութ-
յունների ծագումնաբանությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական զարգացումը: 

Թեմա 2` Հոլովման համակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 3` Բայ. հայե-
րենի դերբայները և նրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 4` Խոնարհման հա-
մակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Շարահյուսական համակարգի 
պատմական զարգացումը. կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնու-
թյուն. կառավարում /խնդրառություն/. առդրություն. շարադասություն: Թեմա 6` 
Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ. պարզ և բարդ նախա-
դասություններ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B25. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ  ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի 

հայ գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, 

2. կհասկանա գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-

սիրություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ նորագույն գրականությունը և 20-րդ դարի 30-ական թթ. հա-

սարակական-քաղաքական իրադարձությունները: Գ. Մահարի, Վ. Թոթովենց, Մ. 
Արմեն: Թեմա 2` Գրականությունը 1940–50-ական թթ.: Ն. Զարյան, Հ. Շիրազ: 
Թեմա 3` Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը: Գաղթօջախները և գրա-
կան ուժերը: Թեմա 4` Կարոտի գրականություն. Համաստեղ և Հ. Մնձուրի: Թեմա 
5` Նահանջի թեման. Շ. Շահնուր: Թեմա 6` Կ. Զարյան:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B29. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (23 ժամ դասախոսություն, 7 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրաքննադա-

տական մտքի պատմությունը:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա հայ գրաքննադատության պատմությունը, զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, 

2. կհասկանա գրաքննադատության առանձնահատկությունները, դերը և նպա-
տակը, 

3. կկարողանա կատարել գրաքննադատական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քննադատության առաջացումը հնագույն ժամանակներում. ան-

ջատումը գրականությունից, փիլիսոփայությունից և մյուս գիտություններից: 
Թեմա 2` Հայ գրաքննադատության ձևավորումը, նախնական միաձուլվածութ-
յունը պատմագրությանը: Թեմա 3` Մ. Խորենացի, Հ. Մանդակունի: Թեմա 4` Գ. 
Նարեկացի, Հովհ. Սարկավագ Իմաստասեր: Թեմա 5` Լուսավորական քննադա-
տություն. Մ. Թաղիադյան, Խ. Աբովյան, Գ. Ախվերդյան, Ս. Նազարյան, Մ. Նալ-
բանդյան: Թեմա 6` Գրաքննադատությունը 1870-80-ական թթ.. Րաֆֆի, Հ. Պա-
րոնյան, Գր. Արծրունի: Թեմա 7` Ստ. Պալասանյան, Ղ. Աղայան, Ա. Արփիարյան, 
Գ. Զոհրապ: Թեմա 8` Գրաքննադատությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարա-
սկզբին. Ալ. Շիրվանզադե, Լ. Մանվելյան, Վրթ. Փափազյան, Մ. Մեծարենց, Ա. Հա-
րությունյան, Ա. Չոպանյան: Թեմա 9` Լեո, Հ. Թումանյան, Ա. Տերտերյան, Դ. Վա-
րուժան, Վ. Տերյան, Ստ. Շահումյան: Թեմա 10` Արդի հայ գրաքննադատությունը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-րա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B69. ‹‹ՍՓՅՈՒՔԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2  կրեդիտ)  
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սփյուռքահայ գրա-

կանության պատմությանը: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սփյուռքահայ գրականության առանձնահատկությունները. 
2. կհասկանա սփյուռքահայ գրական ուղղությունների փոխհարաբերություն-

ները. 
3. կկարողանա ըմբռնել սփյուռքահայ գրականության գաղափարական ա-

ռանձնահատկությունները, վերլուծել գրական ստեղծագործությունները: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համառոտ ակնարկ սփյուռքահայ գրականության ձևավորման 

մասին: Թեմա 2` Դարասկզբի իրադարձությունները և դրանց արտացոլումը 
գրականության մեջ: Թեմա 3` Սփյուռքահայ գրական ուղղություններն ու հո-
սանքները: Թեմա 4` Հ. Մնձուրի, Համաստեղ, Վ. Շուշանյան, Կ. Զարյան, Վ. Թե-
քեյան և այլն: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B70. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  
(2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռուս-հայերեն գե-

ղարվեստական թարգմանության ոճական խնդիրներին և դրանց հաղթահար-
ման միջոցներին ու եղանակներին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գեղարվեստական թարգմանության ընթացքում առաջացող ոճա-
կան խնդիրները. 

2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները. 
3. կկարողանա կատարել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություններ։ 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատ-

կությունները։ Թեմա 2` Գեղարվեստական ոճի առանձնահատկություններից 
բխող թարգմանական խոչընդոտներ։ Թեմա 3`Բառապաշարի թարգմանության 
ոճական համարժեքության պահպանում։ Թեմա 4` Ձևաբանական զուգաձևութ-
յունների ընտրություն։ Թեմա 5`Շարահյուսական իրողությունների թարգ-
մանական համարժեքություն։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական 

հասկացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հըմ-
տութուններ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսություն-
ների հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահետազոտական աշ-
խատանքի կատարմանը և օգնում ինքնուրույն անալիտիկ մտածողությանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օ-
րենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի 
կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացութ-
յունների ստացումը և գիտական գիտելքիների հիմնավորվածությունը. 

2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործա-
ռույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասի-
րությունների ժամանակ. 

3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով 
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հե-
տազոտությունների արդյունավետությունը։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը։ Թեմա 2` Լեզվի 

տրամաբանական վերլուծությունը։ Թեմա 3` Հասկացությունը որպես տրամա-
բանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը։ Թեմա 4` Դատո-
ղություն։ Թեմա 5`Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օրենք-
ները։ Թեմա 6` Դեդուկտիվ մտահանգում։ Մտահանգման ընդհանուր բնութա-
գիրը։ Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ։ Թեմա 8` Փաստարկման տրամա-
բանական հիմունքներ։ Թեմա 9` Տրամաբանական սխալներ։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B26. ‹‹ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ գրակա-

նությունը (1960–2000 թթ.), գրական երկերի ժանրային առանձնահատկություն-
ները, զարգացման ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղ-
ղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ. 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական–հասարակական դերը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հետպատերազմյան շրջանի առաջին տասնամյակի հայ գրակա-

նությունը։ Թեմա 2` Անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո գրական 
նոր շարժումը: Թեմա 3` Հ. Քոչար, Ս. Խանզադյան։ Թեմա 4` Բանաստեղծութ-
յունը. Հ. Սահյան և Վ. Դավթյան: Թեմա 5` Պ. Սևակ, Ս. Կապուտիկյան: Թեմա 6` 
Պատերազմի թեման արձակում. Բ. Հովսեփյան, Մ. Սարգսյան, Ս. Խանզադյան: 
Թեմա 7` Արձակը. Հ. Մաթևոսյան, Զ. Խալափյան, Վ. Պետրոսյան։ Թեմա 8` Խ. 
Դաշտենց, Մ. Գալշոյան: Թեմա 9` Գրականությունը անկախության շրջանում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B16. ‹‹ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ›› (4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևմտահայերենի 

հնչյունական, բառապաշարային, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնա-
հատկությունները, արևելահայերենի և արևմտահայերենի միջև եղած տարբե-
րությունները և նմանությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա արևմտահայերենի ձևավորումը, հնչյունական, բառային և քերակա-
նական հատկանիշները, 

2. կհասկանա արևմտահայերենի ու արևելահայերենի միջև եղած տարբերութ-
յուններն ու նմանությունները, 

3. կկարողանա հասկանալ և վերլուծել արևմտահայերեն տեքստեր, հաղոր-
դակցվել արևմտահայերենով: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայերենի զարգացման փուլերը. արևմտահայերենի ձևավորումը: 

Թեմա 2` Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը. ուղղագրություն. բաղա-
ձայնական համակարգի արտասանական առանձնահատկությունները. հնչյու-
նափոխություն: Թեմա 3` Արևմտահայերենի և արևելահայերենի բառապաշա-
րային ընդհանրություններն ու տարբերությունները: Դարձվածային միավորներ: 
Թեմա 4` Արևմտահայերենի և արևելահայերենի ձևաբանական համակարգերի 
ընդհանրություններն ու տարբերությունները: Թեմա 5` Արևմտահայերենի և 
արևելահայերենի շարահյուսական համակարգերի ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B71. ‹‹ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ››  (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խմբագրական 

աշխատանքի առանձնահատկություններին: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա խմբագրական աշխատանքի առանձնահատկությունները. 
2. կհասկանա խմբագրական աշխատանքի նրբերանգները. 
3. կկարողանա կատարել խմբագրական աշխատանք: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համառոտ ակնարկ խմբագրական աշխատանքի հիմնական ա-

ռանձնահատկությունների մասին: Թեմա 2` Խմբագրական աշխատանքը մամու-
լում: Թեմա 3` Գեղարվեստական տեքստերի խմբագրումը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B52. ‹‹ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի ուղղագ-

րության պատմությանը և ուղղագրական փոփոխություններին։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայերենի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և նրանց փո-
փոխությունները ժամանակի ընթացքում. 

2. կհասկանա լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում ուղղագրության 
փոփոխությունների անխուսափելիությունը. 

3. կկարողանա կատարել բնագրերի ուղղագրական վերլուծություններ։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մ. Մաշտոցը և հայոց գրերի ստեղծումը. ուղղագրական առաջին 

սկզբունքները։ Թեմա 2` Հայերենի ուղղագրության վիճակը միջնադարում. փո-
փոխություններ այբուբենում. ուղղագրական փոփոխություններ։ Թեմա 3` 1922 և 
1940 թթ. ուղղագրական բարեփոխումները։ Թեմա 4` Մեծատառեր և փոքրատա-
ռեր. տողադարձ. համառոտագրություններ և հապավումներ. դրանց գրության 
ձևերը պատմական տարբեր շրջաններում։ Թեմա 5` Ուղղագրության վերաբեր-
յալ արդի բանավեճերը։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

4.3. ‹‹Մանկավարժություն և հոգեբանություն›› մասնագիտություն 
 

0303/B01. ‹‹ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է իրազեկել ուսանողին ուսումնական գործունեու-

թյան առանձնահատկությունների մասին, նպաստել հոգեբանության և մանկա-
վարժության բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մասնագիտական գործունեության բովանդակության, առանձնա-
հատկությունների մասին և կկողմնորոշվի հոգեբանության և մանկավար-
ժության տարբեր բնագավառներում գիտելիքների ձեռք բերման ուղիներում, 

2.  կհասկանա ուսումնական գործունեության տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա կազմակերպել իր ուսումնական գործունեությունը ինչպես լսա-

րանային պայմաններում, այնպես էլ ինքնուրույն ուսումնական և հետազո-
տական աշխատանքներում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա1` Հոգեբանության զարգացման պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Հո-

գեբանույան առարկան, խնդիրները: Թեմա 3` Հոգեբանության սկզբունքները: 
Թեմա 4` Հոգեբանության բնագավառները: Թեմա 5` Հոգեբանության միջառար-
կայական կապերը: Թեմա 6` Հոգեբանության մեթոդները: Թեմա 7` Հոգեբանու-
թյան ուղղությունները: Թեմա 8` Հոգեբանի գործունեության էթիկական նորմերի 
հիմունքները: Թեմա 9` Մանկավարժ-հոգեբան մասնագիտության առանձնա-
հատկությունները, նշանակությունը արդի կրթական համակարգում: Թեմա 10` 
Մանկավարժ-հոգեբանի գործունեությունը կրթական համակարգում: ՈՒսուցիչ-
մանկավարժի մասնագիտության նախապատրաստումը ՀՀ-ում: Թեմա 11` 
Կրթական համակարգի բարեփոխումները: Թեմա 12` Արդի կրթական համա-
կարգի կառավարումը: Թեմա 13` ՈՒսուցման արդյունքների գնահատումը եվրո-
պական չափորոշիչներով, կրեդիտային համակարգի նեդրումը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0103/B40. ‹‹ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈ-
ԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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Նպատակը. 
Բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա առարկայի նպա-

տակն է ուսումնասիրել ԲՆԳ-ն տարբեր ֆիզիոլոգիական պրոցեսների հետազո-
տությունների ժամանակ, միաժամանակ տալով տարբեր ֆիզիոլոգիական պրո-
ցեսների գիտական բացատրությունը, անատոմո-մորֆոլոգիական կառուց-
վածքը, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և տարբեր օրգան–համա-
կարգերի գործունեության ժամանակ բարձրագույն նյարդային գործունեության 
(ԲՆԳ-ի) դերը:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ԲՆԳ ֆիզիոլոգիայի ազդեցությունը օրգանիզմի տարբեր օրգան–հա-
մակարգերի ֆունկցիաների վրա, 

2. կհասկանա օրգանների անատոմիական–մորֆոլոգիական կառուցվածքը, 
3. կյուրացնի օրգանիզմի և նրան շրջապատող միջավայրի միջև եղած փոխհա-

րաբերությունը, կկարողանա իր գիտելքները հաջողությամբ կիրառել օրգան-
համակարգի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները բացատրելու` ել-
նելով մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպոլոգիական ա-
ռանձնահատկություններից: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն, ԲՆԳ-ի ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմու-

թյունը, առարկայի խնդիրները, նպատակը և ուսումնասիրման մեթոդները: 
Թեմա 2` Գլխուղեղի աշխատանքի ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 3` Պայ-
մանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսները և նրանց կենսաբանական նշանա-
կությունը: Թեմա 4` Նյարդային կենտրոնի ֆունկցիաները: Թեմա 5` Քնի, հիպնո-
զի, երազատեսության ֆիզիոլոգիան: Թեմա 6` Նյարդային համակարգի, արյան, 
ավիշի ինտեգրատիվ ֆունկցիան: Թեմա 7` Ֆունկցիաների լոկալիզացիան մեծ 
կիսագնդերում: Թեմա 8` Մարդու և կենդանիների նյարդային գործունեության 
ֆիլոգենեզը: Թեմա 9` Ժամանակավոր կապերի ձևավորման ու պահպանման 
քիմիական և ֆիզիկական մեխանիզմները: Թեմա 10` Բարձրագույն նյարդային 
գործունեության վրա արտակեղևային գործոնների ազդեցությունը: Թեմա 11` 
Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության սպեցիֆիկ առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 12` Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության տի-
պաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Հիշողության ֆիզիո-
լոգիան: Թեմա 14` Հույզերի և մոտիվացիաների ֆիզիոլոգիան: Թեմա 15` Գըլ-
խուղեղի էլեկտրական ակտիվությունը և ժամանակավոր կապերը: Թեմա 16` 
Երեխաների բարձրագույն նյարդային գործունեության զարգացման առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 17` Արտաքին գործոնների ազդեցությունը բարձրա-
գույն նյարդային գործունեության վրա: Թեմա 18`Բարձրագույն նյարդային գոր-
ծունեությունը տարբեր բնույթի աշխատանքների դեպքում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 4 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0303/B02. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան ե-

րևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, անձի հո-
գեկան զարգացմանն ու անհատական առանձնահատկություններին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների 
և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինա-
չափությունները, 

2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը իր հետագա գործունե-
ության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյանքում: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները, ճյուղերը, 

կապը այլ գիտությունների հետ: Թեմա 2` Ժամանակակից հոգեբանության ուղ-
ղությունները, սկզբունքները, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 3` Հոգեկանի 
զարգացումը, մակարդակները: Թեմա 4` Գործունեության կառուցվածքը, հըմ-
տություններ, տեսակները: Թեմա 5` Անձ, միջանձնային հարաբերություններ, 
խումբ, տեսակները: Թեմա 6` Իմացական գործընթացներ: Թեմա 7` Հուզակամա-
յին գործընթացներ:  Թեմա 8` Անձի անհատական տիպոլոգիական առանձնա-
հատկություններ:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B22. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյուն գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտա-
կան հարացույցների հիմքի վրա, և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության 
տեղն ու դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 
հիմնական հասկացությունները, ուսուցման և դաստիարակության դերը 
մարդու անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում, 

2. կհասկանա մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի սո-
ցիալականացման համատեքստում, 

3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Մանկավարժութ-

յան ծագումն ու զարգացումը:  Մանկավարժության հիմնական հասկացություն-
ները: Մանկավարժական գիտության համակարգը: Մանկավարժության կապը 
այլ գիտությունների հետ:  Գիտամանկավարժական մեթոդները: Մանկավարժա-
կան մտքի պատմության զարգացումը: Անձի ձևավորումը և զարգացումը: Անձի 
համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը: Թեմա 2` Դիդակտիկայի հիմունք-
ներ: ՈՒսուցման նպատակը, խնդիրները: Կրթական բովանդակությունը, ուսուց-
ման մեթոդաբանական  և հոգեբանական հիմունքները: ՈՒսուցման գործընթացի 
կառուցվածքը, սկզբունքները և կանոնները: ՈՒսուցման մեթոդները և հնարները, 
ինտերակտիվ մեթոդները: Ուսուցման եղանակները և միջոցները: Դաս-դասա-
րանային համակարգ: Դասը որպես ուսուցման կազմակերպման ձև: Աշակերտ-
ների գիտելիքների վերահսկումը, ստուգումն ու գնահատումը: ՈՒսուցիչը և 
նրան ներկայացվող պահանջները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B05. ‹‹ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հոգեկանի առա-

ջացման էվոլյուցիային, տալ տեղեկություններ զոոհոգեբանական և էտոլոգիա-
կան հետազոտությունների ժամանակակից նվաճումների վերլուծությունների և 
ընդհանրացումների վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆիլոգենեզում և օնտոգենեզում կենդանիների հոգեկան գործունե-
ության զարգացման փուլերը, 

2. կհասկանա կենդանիների հոգեկանի զարգացման և գործառնության օրի-
նաչափությունները, 

3. կկարողանա վերլուծել, համակարգել և ընդհանրացնել կենդանիների հոգե-
կանի գործունեությանը վերաբերող փաստացի նյութը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարդաբանությունը որպես գիտություն, խնդիրները: Թեմա 2` 

Կյանքի ծագումը երկրի վրա: Թեմա 3` Մարդու ծագումը և հոգեկանի էվոլյու-
ցիան: Թեմա 4` Ռասայաբանություն և Էթնիկական մարդաբանություն: Թեմա 5` 
Համեմատական հոգեբանություն: Թեմա 6` Մարդը որպես անհատ: Թեմա 7` 
Մարդը որպես սուբյեկտ: Թեմա 8` Մարդը որպես անձ և անհատականություն:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-րա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B07. ‹‹ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել անձի հոգեբանության 

մեթոդաբանական սկզբունքներին, անձի հիմնախնդրի վերաբերյալ տարբեր մեկ-
նաբանություններին: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անձի հոգեբանության ուսումնասիրման հիմնախնդիրները և սկըզ-
բունքները, ինչպես նաև անձի ժամանակակից մեկնաբանությունը և հայեցա-
կարգերը, 

2. կհասկանա անձի հոգեբանության մեթոդաբանության տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա վերլուծել անձի ուսումնասիրման արդի խնդիրները, կառուց-

վածքային մոտեցումները, ինչպես նաև դիտարկել անձին միջառարկայական 
տեսանկյունից: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անձի հասկացությունը հոգեբանության մեջ: Թեմա 2` Անձի հո-

գեկան ակտիվության աղբյուրները: Թեմա 3` Անձի ձևավորումը գորժունեության 
մեջ: Թեմա 4` Անձի ձևավորումը հաղորդակցման մեջ: Թեմա 5` Ինքնագիտակց-
ման նշանակությունը անձի ձևավորման գործում: Թեմա 6` Դասական հոգեվեր-
լուծություն: Թեմա 7` Նեոֆրեյդիզմ: Թեմա 8` Հումանիստական հոգեբանություն: 
Թեմա 9` Գեշտալտ հոգեբանություն: Թեմա 10` Վարքագիտություն և սոցիալ 
կոգնիտիվիզմ: Թեմա 11` Անձի դիսպոզիցիոն տեսություն: Թեմա 12` Կոգնիտիվ 
հոգեբանություն: Թեմա 13` Անձի ինտելեկտուալ զարգացման տեսությունները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B23. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար  պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյուն գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտա-
կան հարացույցների հիմքի վրա, և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության 
տեղն ու դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, դաստիարա-
կության դերը մարդու անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում, 
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կհասկանա մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի 
սոցիալականացման համատեքստում, 

2. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դաստիարակության ընդհանուր հիմունքները: Դաստիարակութ-

յան նպատակը, խնդիրները, մեթոդները: Դաստիարակության համակարգը, 
սկզբունքները: Դաստիարակության բաղադրամասերը` մտավոր, ֆիզիկական, 
ընտանեկան, գեղագիտական, աշխատանքային, սեռական և իրավաբանական: 
Կոլեկտիվի դաստիարակության տեսությունը: Թեմա 2` Մանկավարժական կա-
ռավարում: ՀՀ կրթական համակարգը: Դպրոցի տնօրենի գործունեությունը, 
կառավարման ոճերը: Դասղեկը, նրա աշխատանքի մեթոդիկան: Աշակերտական 
կազմակերպությունները դպրոցում: Արտադասարանային և արտադպրոցական 
աշխատանքը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B06. ‹‹ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵՃԱՆԱՉՈՒՄ››   
(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության 

մեջ փորձարարական հետազոտությունների տեսություններին, մեթոդաբանութ-
յան հիմքերին, կողմնորոշել հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդների 
համակարգում, ձևավորել գիտելիքներ հոգեբանական գիտափորձերի պլանա-
վորման համար: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեբանական գիտափորձի կազմակերպման ձևերն ու հետազո-
տությունների հիմնական ծրագրերը, 

2. կհասկանա հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման տրամաբա-
նությունը, 

3. կկարողանա ինքնուրույն օգտագործել գիտելիքները գիտափորձերի պլա-
նավորման և այլ էմպիրիկ հետազոտությունների համար: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Փորձարարական հոգեբանության և հոգեճանաչման ձևավոր-

ման, զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` Փորձարարական հոգեբանության 
մեթոդոլոգիայի հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` Հոգեբանական մեթոդների 
կիրառման պահանջները և դժվարությունները: Թեմա 4` Հոգեբանության հետա-
զոտության մեթոդիկաների դասակարգման սկզբունքները և տեսակները: Թեմա 
5` Ոչ էքսպերիմենտալ մեթոդներ: Փորձարարական հոգեբանության կազմա-
կերպչական մեթոդները: Թեմա 6` Ոչ էքսպերիմենտալ մեթոդներ: Թեմա 7` 
Հոգեբանական թեսթ: Թեմա 8` Տվյալների հիմնական տիպերը-LTQ: Թեմա 9` 
Վալիդություն, տեսակները, չափման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 10` Հոգե-
բանական էքսպերիմենտ: Թեմա 11` Էքսպերիմենտալ տվյալների ինտերպրե-
տացիա: Թեմա 12` Չափման սանդղակները, տեսակները և կիրառման ոլորտ-
ները: Թեմա 13` Փոփոխականների միջև կապերի չափումը: Թեմա 14` Տվյալների 
բազմաչափ վերլուծության մեթոդներ: Թեմա 15` Դիագնոստիկ մեթոդներով աշ-
խատող անձանց և նրանց մասնագիտական հմտություններին վերաբերող էթի-
կական պահանջները: Դիագնոստիկայի ենթարկվող անձանց իրավունքների 
պահպանման հետ կապված էթիկական պահանջները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B08. ‹‹ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հոգեկան գործընթաց-

ների ֆիզիոլոգիական օրինաչափությունների, հոգեֆիզիոլոգիական տարբեր 
դպրոցների կողմից ընդունված տեսությունների և հայեցակարգերի մասին լիար-
ժեք մասնագիտական պատկերացումներ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի հոգեֆիզիոլոգիական գիտության տեսական խնդրացանկը, 
2. կհասկանա հոգեկան գործընթացների ուղեղային ապահովման մեխանիզմ-

ները, 
3. կկարողանա բացատրել հիմնական հոգեկան գործընթացների ձևավորման և 

զարգացման նյարդաֆիզիոլոգիական հիմքերը: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեֆիզիոլոգիայի առարկան, դասակարգումը, մեթոդները: 

Թեմա 2`Ֆունկցիոնալ վիճակների հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 3` Քնի հոգեֆիզիոլո-
գիա: Քնի տեսություններ: Թեմա 4` Ստրեսի հոգեֆիզիոլոգիա: Ընդհանուր ա-
դապտացիոն համախտանիշ: Թեմա 5` Պահանջմունքների և մոտիվացիաների 
հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 6`  Հույզերի հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 7` Ուշադրության 
հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 8` Խոսքի հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 9` Մտածողական 
գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 10` Շարժողական ակտիվության հոգե-
ֆիզիոլոգիա: Թեմա 11` Գիտակցությունը որպես հոգեֆիզիոլոգիական ֆենոմեն:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 4 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում.Անհատական առաջադրանք(ռեֆերատ):Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0303/B09. ‹‹ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բարձ-

րագույն իմացական գործընթացների հոգեբանական ուսումնասիրություններին, 
ցույց տալ հոգեկան արտացոլման բարձրագույն ձևերի յուրակերպությունը, ներ-
կայացնել դասական և ժամանակակից տեսությունները, տալ հիմնական հարցա-
դրումների և խնդիրների գիտական բացատրությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հիշողության, մտածողության, խոսքի և երևակայության հոգեբա-
նության հիմնական տեսական մոտեցումները, 

2. կհասկանա այդ գործընթացների հիմնական հոգեբանական օբյեկտները, ծա-
գումնաբանական հիմնական խնդիրները, 

3. կկարողանա մեկնաբանել և վերլուծել այդ գործընթացների հոգեբանական օ-
րինաչափությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասկացություն ուշադրության մասին: Թեմա 2` Հասկացություն 

զգայությունների մասին: Թեմա 3` Հասկացություն ընկալման մասին: Թեմա 4` 
Հասկացություն հիշողության մասին: Թեմա 5` Հասկացություն երևակայության 
մասին: Թեմա 6` Հասկացություն խոսքի մասին: Թեմա 7` Հասկացություն մտա-
ծողության մասին: Թեմա 8` Գիտակցությունը որպես իմացական գործընթացնե-
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րը ինտեգրող սկիզբ: Թեմա 9` Ինտելեկտի տեսությունները: Թեմա 10` Իմացա-
կան գործընթացները քննարկող տեսությունները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B24. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյան գիտության համակարգի տեղն ու դերը տարբեր տարիքային խմբերի երե-
խաների անձի ձևավորման գործընթացում: Տարիքային մանկավարժության 
պատմական զարգացումը, գիտական հարացույցերը, տեղն ու դերը ուսումնա-
դաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման գործում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տարիքային մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, 
հիմնական հասկացությունները, տարիքային շրջաբաժանման մոտեցումնե-
րը, 

2. կհասկանա երեխայի կյանքի զարգացման հոգեֆիզիոլոգիական բնութագի-
րը, դրան համապատասխան կազմակերպվող ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի էությունն ու առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա տարբեր տարիքային խմբերում երեխաների տարիքային ա-
ռանձնահատկությունների հաշվառման հիման վրա բացահայտել զարգաց-
ման և ձևավորման խնդիրները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածական մաս: Պատմական ակնարկ տարիքային մանկա-

վարժությունից: Տարիքային մանկավարժության առարկան, խնդիրները, մեթո-
դաբանական և հոգեբանական հիմունքերը, կապը այլ գիտությունների հետ: 
Անձը որպես դաստիարակության առարկա, նրա զարգացման հիմնական գոր-
ծոնները: Թեմա 2` Մանկիկային տարիքի առանձնահատկությունները: Նախա-
դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: Երեխաների զարգացման 
ճգնաժամային և սենզիտիվ փուլերի օրինաչափությունները, տարբեր տարիքա-
յին փուլերում զարգացման անհամաչափությունները, աքսելերացիայի մանկա-
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վարժական իմաստը: Կրտսեր դպրոցականի տարիքային բնութագիրը, առանձ-
նահատկությունները: Միջին դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: 
Ժամանակակից դեռահասի առանձնահատկությունները: Ավագ դպրոցական 
տարիքի ընդհանուր  բնութագիրը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B38. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Տարիքային ֆիզիոլոգիա առարկայի նպատակն է ուսումնասիրել ֆիզիոլո-

գիական ֆունկցիաների զարգացման և դրսևորման առանձնահատկությունները 
օնտոգենեզի տարբեր փուլերում, այն է նորածնության, վաղմանկության, առա-
ջին և երկրորդ մանկության, դեռահասության, պատանեկության, հասունության 
և ծերության փուլերում:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մարդու օնտոգենեզի տարբեր փուլերում ընթացող ֆիզիոլոգիա-
կան-անատոմիական զարգացման առանձնահատկությունները, 

2.  կհասկանա ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների, օրգան-համակարգերի դրսե-
վորման առանձնահատկությունները նորածնության, վաղմանկության, ա-
ռաջին և երկրորդ մանկության, պատանեկության, հասունության և ծերու-
թյան փուլերում, 

3.  կկարողանա հաջողությամբ դրսևորել իր իմացությունը իր մանկավարժա-
կան գործունեության ժամանակահատվածում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն, ֆիզիոլոգիա առարկայի խնդիրները, ուսումնա-

սիրման մեթոդները և ճյուղերը: Թեմա 2` Սիրտ–անոթային համակարգի գործու-
նեության ֆիզիոլոգիան և նրա ընդհանուր ու տարիքային առանձնահատկութ-
յունները: Թեմա 3` Արյան ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիան, իմունիտետի 
տեսակները և տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Շնչառության 
համակարգի ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիան: Շնչառության ֆիզիոլո-
գիայի նյարդային և հումորալ կարգավորումը: Թեմա 5` Մարսողության համա-
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կարգի ընդհանուր և տարիքային առանձնահատկությունները, նրա նյարդային և 
հումորալ կարգավորումը: Թեմա 6` Նյութերի և էներգիայի փոխանակության 
ընդհանուր և տարիքայի առանձնահատկությունները: Օրգանական նյութերի և 
վիտամինների տարիքային նշանակությունը: Թեմա 7` Ջերմակարգավորման 
ֆիզիոլոգիան, քիմիական և ֆիզիկական ջերմակարգավորման ընդհանուր և տա-
րիքային առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Արտաթորության համակարգի 
ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 
9` Ներզատական գեղձերի ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիական առանձ-
նահատկությունները: Թեմա 10` Հենաշարժական համակարգի գործունեության 
ընդհանուր և տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա 11` Առալիզատոր-
ների (տեսողական, լսողական, համի, հոտառության, մաշկային) զարգացման 
տարիքային առանձնահատկությունների ֆիզիոլոգիան: Թեմա 12` Գլխուղեղի 
մեծ կիսագնդերի տարիքային ֆիզիոլոգիան: Թեմա 13` Առաջին և երկրորդ ազ-
դարային համակարգերի ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիան: Թեմա 14` 
Բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը և ձևավորման տարիքային 
առանձնահատկությունները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B10. ‹‹ՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հույ-

զերի ծագման, հույզերի մեկնաբանման տեսությունների, գործունեության և առ-
օրյա փոխհարաբերություններում անձի կենսագործունեության վրա անդրա-
դարձող առանձնահատուկ հոգեվիճակների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հույզերի վերաբերյալ տեսությունները, դրանց դասակարգումը, 
2. կհասկանա օրգանիզմի և ընդհանուր ակտիվության վրա հույզերի ազդեցու-

թյան օրինաչափությունները, 
3. կկարողանա տարբերակել հույզերի բնույթը, ճանաչել արտաքին դրսևորման 

ձևերը: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հուզակամային հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիր-

ները, դրվածքը: Թեմա 2` Հուզական երևույթների գործառույթները: Թեմա 3` Հու-
զական ոլորտի հիմնական տարրերը և նրանց ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` 
Հուզական երևույթների դրսևորումները և դրանց ուսումնասիրման մեթոդները:  
Թեմա 5` Հուզական ոլորտի զարգացումը: Թեմա 6` Սոցիալական հուզական 
երևույթները: Թեմա 7` Զգացմունքներ և երջանկություն: Թեմա 8` Հույզերի սե-
ռային պայմանավորվածությունը: Թեմա 9` Հուզական ոլորտում մշակութային 
գործոնները: Թեմա 10` Կամքի տեսություններ: Թեմա 11` Վարքի և գործունեութ-
յան կամածին ղեկավարման հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: Թեմա 12` 
Կամային կարգավորում և կամային ճիգեր (ինքնամոբիլիզացում): 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B20. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հոգեբանական գաղափարների 

ընդհանուր տեսության մշակման երկարաձիգ ճանապարհը, սկսած հոգեկանի 
մասին առաջին գիտական պատկերացումներից մինչև ժամանակակից հոգեբա-
նության վերջին նվաճումները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի նոր գիտելիքներ հոգեկան իրականության վերաբերյալ, 
2. կհասկանա գիտության տրամաբանությունը, որն ունի ոչ միայն տեսական, 

այլև գործնական իմաստ, 
3. կկարողանա կատարել հոգեկանի մասին գիտական պատկերացումների 

համեմատական վերլուծություն: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանական գիտելիքների զարգացումը հոգու մասին ուսմուն-

քի շրջանակներում: Թեմա 2` Հոգեբանության զարգացումը գիտակցության մա-
սին փիլիսոփայական ուսմունքների շրջանակներում: Թեմա 3` Հոգեբանության` 
որպես գիտակցության մասին գիտության զարգացումը մինչ փորձարարական 
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հոգեբանության զարգացումը: Թեմա 4` Բնագիտության զարգացումը և բնագի-
տական նախադրյալների ձևավորումը հոգեբանության` որպես գիտության ա-
ռանձնացման համար: Թեմա 5` Հոգեբանության առանձնացումը որպես առան-
ձին գիտություն և նրա զարգացումը մինչև բաց ճգնաժամը (19-րդ դարի 60-ական 
թթ. և 20-րդ դարի 10-ական թթ.): Թեմա 6` 20-րդ դարի 10–30-ական թթ. բաց 
ճգնաժամի շրջանի արտասահմանյան հոգեբանությունը: Թեմա 7` Խորհրդային 
հոգեբանության ծագումն և զարգացումը: Ժամանակակից հոգեբանությունը Ռու-
սաստանում: Թեմա 8` Արտասահմանյան հոգեբանության ժամանակակից դրու-
թյունը և զարգացման կարևորագույն միտումները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B25. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԹԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ,առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսուցչի մանկա-

վարժական վարպետությանը անձնային և մասնագիտական որակներին, ման-
կավարժական կուլտուրային, տակտին, հեղինակությանը, էթիկային, բարոյա-
կանությանը, էթիկայի չափորոշիչներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ուսուցչի մանկավարժական վարպետության էությունը, տեխնիկան, 
տակտը և հեղինակությունը, էթիկան, 

2. կհասկանա վարպետության և էթիկայի տարբերությունները, առանձնա-
հատկությունները, 

3. կկարողանա գործնականում կիրառել դասի ընթացքում յուրացրած վարպե-
տությունը, տեխնիկան և հմտությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ուսուցչի մասնագիտական գործունեությունը: Նշանավոր ման-

կավարժները ուսուցչի մասին: Ուսուցչի մասնագիտական զարգացման փուլերը, 
նրան ներկայացվող մանկավարժական պահանջները: Ուսուցչի մանկավարժա-
կան վարպետության էությունը, մասնագիտական առանձնահատկություններն 
ու ընդունակությունները: Ուսուցչի պրոֆեսիոգրաման և պսիխոգրաման: Նրա 
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անձնային որակները: ՈՒսուցչի տեխնիկան, տակտը և վարպետությունը: Թեմա 
2` Բարոյագիտությունը որպես մանկավարժական էթիկայի հիմք: Մանկավար-
ժական էթիկայի հասկացությունները: Բարոյականությունը որպես հասարա-
կական գիտակցության ձև: Թեմա 3` Բարոյականության ազգային և համա-
մարդկային արժեհամակարգերը: ՈՒսուցչի էթիկայի հիմնական բաղադրիչները: 
Մանկավարժական էթիկայի բովանդակություն, արդի չափորոշիչներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միա-

վորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բարձրացնել ուսանողի մտածական 

որակները, զարգացնել վերլուծական մտածողություն: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենք-
ները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանո-
նավորությունը և հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների 
ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործա-
ռույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասի-
րությունների ժամանակ, 

3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով 
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հետազո-
տությունների արդյունավետությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Թեմա 2` Լեզվի 

տրամաբանական վերլուծությունը: Թեմա 3` Հասկացողությունը որպես տրամա-

բանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը: Թեմա 4` Դատո-
ղություն: Թեմա 5` Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օ-
րենքները: Թեմա 6` Դեդուկտիվ մտահանգում: Մտահանգման ընդհանուր բնու-
թագիրը: Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Թեմա 8` Փաստարկման տրա-
մաբանական հիմունքներ: Թեմա 9` Տրամաբանական սխալներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 8 միավոր: 

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B11. ‹‹ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԻՊՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ››  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքներ անհատական տարբե-

րությունների /խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ/ հոգեբանութ-
յան արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անհատական առանձնահատկությունների դասակարգման չափա-
նիշները, 

2. կհասկանա խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների զարգաց-
ման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

3. կկարողանա վերլուծել անհատական տիպոլոգիական առանձնահատկութ-
յունները, ինչպես նաև դրանց ձևավորման նախադրյալները և պայմանները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարդու անհատականությունը գիտական ուսումնասիրության 

օբյեկտ հոգեբանության մեջ: Թեմա 2` Անհատական տարբերությունների զար-
գացման աղբյուրները: Թեմա 3` Անհատական առանձնահատկությունները, կի-
սագնդերի ասիմետրիան և խառնվածքը: Թեմա 4` Բնավորության հոգեբանութ-
յուն: Թեմա 5` Ընդունակությունների հոգեբանություն: Թեմա 6` Տիպաբանական 
մոտեցումները անձի և բնավորության ուսումնասիրության նկատմամբ: Թեմա 7` 
Անձի հատկանիշների հոգեբանություն: Թեմա 8` Սեռի հոգեբանություն: Թեմա 
9` Մասնագիտական անհատական առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Հա-
ղորդակցման անհատական տիպաբանական առանձնահատկությունները: 
Թեմա 11` Գործունեության և վարքի անհատական տիպաբանական առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 12` Բարոյական գիտակցության անհատական տիպա-
բանության առանձնահատկությունները:  Թեմա 13` Անհատականության ոճային 
առանձնահատկությունները:     

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B15. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6,5 ժամ (21 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել մարդու նկատմամբ անալիտիկ մոտե-

ցում հոգեբանական տարիքի ըմբռնման տեսանկյունից, տարիքային ճգնաժամե-
րի ընթացքում հոգեբանական օգնության արդյունավետ ձևերի կազմակերպ-
մանը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անձի զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները, 
2. կկարողանա լուծել պրոբլեմային իրադրությունները` կիրառելով տարիքա-

յին հոգեբանական վերլուծություն: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տարիքային հոգեբանության ընդհանուր հարցեր: Թեմա 2` Հոգե-

կան զարգացման պայմաններն ու շարժիչ ուժերը: Թեմա 3` Հոգեկան զար-գաց-
ման պարբերացման հիմնախնդիրները: Թեմա 4` Հոգեկան զարգացման ա-
ռանձնահատկությունները մինչծննդյան /պրենատալ/ և մանկիկության /նորա-
ծնություն, բուն մանկիկություն/ շրջաններում: Թեմա 5` Հոգեկան զարգացման 
առանձնահատկությունները վաղ տարիքում: Անձնային ոլորտի զարգացում: 
Թեմա 6` Նախադպրոցականի հոգեկան զարգացումն ու անձնավորության ձևա-
վորումը: Թեմա 7` Դպրոցի նախապատրաստման հիմնախնդիրը: Թեմա 8` Հոգե-
կան զարգացումն ու անձնավորության ձևավորումը կրտսեր դպրոցական տարի-
քում: Թեմա 9` Անձնավորության ձևավորման ու զարգացման հոգեբանական ա-
ռանձնահատկությունները դեռահասության շրջանում: Թեմա 10` Անձնավորու-
թյան ձևավորման ու զարգացման հոգեբանական առանձնահատկությունները 
պատանեկան շրջանում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B16. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսումնական 

գործընթացի վերլուծության ժամանակակից մոտեցումներին: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի մանկավարժական ներգործության հոգեբանական մեխանիզմ-
ներին և օրինաչափություններին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մանկավարժական հոգեբանության առարկան և խնդիրները: 

Թեմա 2` Ուսումնական գործունեության կառուցվածքը: Թեմա 3` Մանկավար-
ժական հոգեբանության մեթոդները: Թեմա 4` Մանկավարժի անձնային որակնե-
րի և մասնագիտական պատրաստվածության հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Ման-
կավարժական գործունեության շարժառիթները,  մանկավարժական կոլեկտիվի 
հոգեբանություն: Թեմա 6` Մանկավարժական կարողություններ և հմտություն-
ներ: Թեմա 7`Մանկավարժական գործունեության կառուցվածքը: Թեմա 8`  Դաս-
տիարակության հոգեբանություն: Թեմա 9` Կրթության հոգեբանություն: Թեմա 
10` Ուսուցման հոգեբանություն:  Թեմա 11` Ուսուցչի անձի  հոգեբանություն:   

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B30. ‹‹ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդուն` որպես 

սոցիալական միջավայրի արդյունք և մանրամասն ուսումնասիրել երեխային 
տարբեր սոցիալական միջավայրում, հետազոտել սոցիալականացման հասա-
րակական և մանկավարժական նշանակությունը: 

 
Կրթական արդյունքները  
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա սոցիալական մանկավարժության գիտահետազոտական հիմունք-

ները, 
2. մարդու սոցիալականացման առանձնահատկությունները, 
3. սոցիալական շեղումների մանկավարժական վերլուծությունը, 
4. սոցիալական մանկավարժի գործունեության գործնական կիրառությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սոցիալական մանկավարժության գիտատեսական հիմունքներ: 

Թեմա 2` Սոցիալական մանկավարժության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` 
Սոցիալ-մանկավարժական գործընթաց և նրա կատարելագործման ուղիները: 
Թեմա 4` Անձի սոցիալական զարգացումը: Թեմա 5` Երեխայի սոցիալական 
զարգացման մեխանիզմները և շարժիչ ուժերը: Թեմա 6`Գործունեությունը և  սո-
ցիալ-մանկավարժական հնարավորությունները: Թեմա 7` Մարդու ադապտա-
ցիան, դեզադապտացիան և ռեադապտացիան: Թեմա 8` Սոցիալական դաստիա-
րակություն, էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 9` Երեխաների զարգացման 
և դաստիարակության ընթացքում առաջացած սոցիալական շեղում-ները: Թեմա 
10` Սոցիալական շեղումներ, առաջացման պատճառները, հաղթա-հարման 
ուղիները: Թեմա 11` Դժվար դաստիարակվող երեխաներ, էությունը, առաջաց-
ման պատճառները: Թեմա 12` Միջավայրը և անձի ձևավորումը: Թեմա 13` Փո-
ղոցը որպես դաստիարակության միջավայր: Թեմա 14` Դժվար իրավի-ճակնե-
րում գտնվող երեխաների կառուցվածքը:  Թեմա 15` Պենիտեցիալ հաստատու-
թյունների աշխատանքների դաստիարակչական խնդիրները: Թեմա 16` Սոցիա-
լական աշխատակցի մասնագիտական գործունեությունը և անձի դեֆորմացիա: 
Թեմա 17` Սոցիալական աշխատակցի մանկավարժական վարպետությունը և 
աշխատանքի կազմակերպման ձևերը:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /թեստ/: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B12. ‹‹ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (21 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աշխատանքի և կա-

ռավարման հոգեբանության հիմնական խնդիրներին, քննարկել աշխատանքա-
յին և կառավարման գործունեության հոգեբանական առանձնահատկություն-
ները և դրանց կապը տարբեր գործոնների հետ, վերլուծել կառավարիչի անձի 
հոգեբանական կերպարը: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխատանքային և կառավարման հոգեբանության առարկայի 
խնդրացանկը, 

2. ծանոթ կլինի աշխատանքի ընթացքում մարդու հոգեբանական առանձնա-
հատկություններին և դրանց ազդեցությանը աշխատանքի իրականացման 
վրա, ծանոթ կլինի կառավարման ոճերին և ռազմավարություններին, 

3. կկարողանա կազմել պսիխոգրամաներ և պրոֆեսիոգրամաներ:  
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Աշխատանքի հոգեբանության առարկան, խնդիրները, տեսութ-

յունները, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 2` Մասնագիտական գործունեու-
թյուն: Թեմա 3` Անձի իմացական, անհատական հոգեբանական  առանձնա-
հատկությունների հաշվառումը աշխատանքային գործունեության մեջ: Թեմա 4` 
Բացասական հոգեվիճակները և անձի ադապտացիայի ոճերը աշխատանքային 
գործունեության մեջ: Թեմա 5` Մասնագիտության ընտրություն,  մասնագիտա-
կան կողմնորոշում: Թեմա 6` Սոցիալ-աշխատանքային վերականգնման հոգե-
բանական խնդիրները: Թեմա 7` Կառավարման հոգեբանության առարկան, 
խնդիրները, տեսությունները, ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 8` Կա-
ռավարման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները: Թեմա 9` Կառավարման 
ոճերը, իշխանության տեսակները: Թեմա 10` Մարդկային փոխհարաբերու-
թյունները կառավարման համակարգում: Խոսքային և ոչ խոսքային հաղոր-
դակցություն: Թեմա 11` Կոնֆլիկտները կառավարման համակարգում, հաղթա-
հարման ուղիները: Թեմա 12` Որոշումների ընդունումը ղեկավարի կողմից և 
նրա հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Կառավարում և 
ինքնակառավարում, կառավարման դժվարությունները և դրանց հաղթահարման 
հոգեբանական ուղիները: Կառավարման պրոֆեսիոգրամա և պսիխոգրամա:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 4 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B19. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնելու արդի ուսուց-

ման հոգեբանության հիմունքներին, հիմնական տեսություններին, որոնք ընկած 
են դպրոցում և բուհում դասավանդման կազմակերպման հիմքում: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ուսուցման հոգեբանության հիմնական տեսությունները, 
2. կհասկանա դպրոցում և բուհում ուսուցման կազմակերպման հիմնական ե-

ղանակները, դրանց հոգեբանական յուրահատկությունները, 
3. կտիրապետի հոգեբանության տարբեր բնագավառների դասավանդման պա-

հանջներին և հմտություններին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա առարկան, նպա-

տակը, խնդիրները, մեթոդները: Թեմա 2` Ժամանակակից հոգեբանական կրթու-
թյունը: Թեմա 3` Հանրակրթական ծրագրեր և հոգեբանության դասավանդումը: 
Թեմա 4` ՈՒսուցման հոգեբանության հիմնական տեսությունները: Թեմա 5` Ակ-
տիվ դասավանդման մեթոդները: Թեմա 6` ՈՒսուցման կազմակերպումը և հոգե-
բանության ուսուցման տեսակները: Թեմա 7` Հոգեբանության առարկաների դա-
սավանդման իմացության ստուգումն ու գնահատումը:  Թեմա 8` ՈՒսուցիչը որ-
պես ուղղորդող: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 
առավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B27. ‹‹ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ստեղծագործական 

գործընթացի օրինաչափությունների, ստեղծագործական մտածողության, ստեղ-
ծագործության հոգեբանական տերմինոլոգիայի, ստեղծագործ անձի որակների, 
ստեղծագործականության /կրեատիվության/ հետ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա և հնարավորություն ձեռք կբերի ուսումնասիրել ստեղծագործութ-
յան մեխանիզմներն ու հիմքերը, մոտիվացիան, 

2. ծանոթ կլինի ստեղծագործության հոգեբանականան վերլուծության ձևերին, 
3. կկարողանա հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ներդաշնակորեն զարգացնել 

երեխաներին, սեփական հոգևոր կայացման ուղին: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ստեղծագործական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ու-

սումնասիրության մեթոդները: Թեմա 2` Հոգեկան երևույթների ստեղծագոր-
ծական բնույթը: Թեմա 3` Ստեղծագործությունը որպես անձի գործունեություն: 
Թեմա 4` Ստեղծագործողի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5` Արվեստը որպես կատարսիս: Թեմա 6` Անձի ստեղծագործական 
ընդունակությունների ձևավորման մեթոդաբանություն:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B28. ‹‹ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գիտական մանկա-

վարժության կրթական համակարգի ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներին 
և դրանց կառավարման առանձնահատկությունների հետ, ցույց տալ նրա գիտա-
կան հարացույցերը, տեղն ու դերը ժամանակակից մանկավարժության գիտու-
թյան համակարգում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կրթական համակարգի կառուցվածքը, զագացման փուլերը, հիմնա-
կան հասկացությունները, կառավարման դերը նոր հասարակական գիտութ-
յունների համակարգը, ՀՀ կրթության համակարգի արդի բարեփոխումները. 

2. կհասկանա կրթության համակարգի զարգացման հիմնական ուղղութ-
յունները, դպրոցավարման ժամանակակից եղանակները, ձևերը, մեթոդները. 

3. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական կոլեկտիվի արդյունավետ կա-
ռավարման մեխանիզմներին: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կրթական համակարգի կառուցվածքը, զարգացման փուլերը, է-

ությունը, կառավարման սկզբունքները, գործառույթները, մեթոդները: Թեմա 2` 
Կառավարման գործընթացի սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյունները, գիտական 
դրույթները: Թեմա 3` Նախադպրոցական կառույցի և ներդպրոցական կառա-
վարման առանձնահատկությունները, գործառույթները, սկզբունքները և մեթոդ-
ները: Թեմա 4` Դպրոցի կառավարման իրավական և տնտեսական հիմքերը: 
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Թեմա 5` Դպրոցի զարգացման կառավարում, նորամուծություններ, ինովացիա-
ներ: Թեմա 6` Բարեփոխումները բարձրագույն դպրոցում, նրա կառավարման ա-
ռանձնահատկությունները: 

   
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր /թեստ/: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0303/B33. ‹‹ԽԱՂԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խաղի հոգեբանու-

թյան տեսական և գործնական դրույթներին, որը հետագայում կօգնի աշխատել 
մանկական և ընտանեկան հոգեթերապիայի և խորհրդատվության ոլորտում, 
դպրոցներում և այլ մանկական հիմնարկներում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի մանկական հիմնահարցի սոցիալական և հոգեբանական կող-
մերին, 

2. կընդլայնի իր ուսուցման տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը, 
3. կկարողանա կիրառել խաղային թերապիայի տեխնիկաները հոգեթերապև-

տիկ, հոգեկորեկցիոն և հոգեկանխարգելիչ նպատակներով: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Խաղի հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 

2` Խաղային գործունեության վերաբերյալ տարբեր հոգեբանական դպրոցների 
մոտեցումները: Թեմա 3` Ֆունկցիոնալ խաղեր, հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 4` Սիմվոլային խաղերի հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 5` Խաղային գործունեության ձևավորումը 2-4 տարեկան 
հասակում: Թեմա 6` Դերա-սյուժետային խաղերի ձևավորման հոգեբանական 
առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Դիդակտիկ խաղերի ձևավորման հոգե-
բանական առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Ստեղծագործական խաղեր, 
հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Համակարգչային խաղերի 
տեսակները, հոգեբանական ազդեցությունը տարբեր տարիքային խմբերի վրա: 
Թեմա 10` Խաղային հոգեթերապիա: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B13. ‹‹ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոմատիկ և հոգե-

կան հիվանդի հոգեբանության օրինաչափություններին, հոգեկան առողջու-
թյունը չափորոշող գործոններին, հոգեբանորեն ‹‹գրագետ›› մտածելու զգալու և 
գործելու ձևերին, հիվանդությունները, խանգարումները, շեշտվածությունները 
կանխարգելելու հնարավորություններին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեկան առողջության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 
2. ծանոթ կլինի հոգեկան որոշ խանգարումների կանխարգելման ճանապարհ-

ներին, 
3. կհասկանա իր անձի և իր օգնությանը դիմող անձանց հոգեկան առողջու-

թյանը վերաբերող խնդիրները: 
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բժշկական հոգեբանության առարկան, նպաակը, խնդիրները, ու-

սումնասիրության առարկան: Թեմա 2` Բժշկական հոգեբանության կայացման 
տեսական հիմքերը: Թեմա 3`  Ֆրոյդիզմի դերը բժշկական հոգեբանության հա-
մար: Թեմա 4` Հոգեկան գործունեության առանձնահատկությունները: Թեմա 5` 
Հոգեկան ֆունկցիաների ախտաբանական փոփոխությունները:  Թեմա 6`  Հոգե-
մարմնական և մարմնահոգեկան փոխազդեցությունները և հիվանդությունը: 
Թեմա 7`  Հիվանդության արտաքին և ներքին նկարագիր, հիվանդության գի-
տակցում: Թեմա 8`  Բժշկական դեոնտոլոգիա: Թեմա 9` Հոգեհիգիենա, հոգե-
պրոֆիլակտիկա: Թեմա 10`  Հոգեծին հիվանդություններ: Թեմա 11`  Հոգեթերա-
պիայի հիմունքները: Թեմա 12`  Մարմնական հիվանդի վարքագծային ռեակ-
ցիայի տիպերը: Թեմա 13`  Անձի ռեակցիայի տիպերը հիվանդության նկատ-
մամբ ըստ Լիչկո-Իվանովի: Թեմա 14`  Հոգեմարմնական հիվանդություններ: 
Թեմա 15` Ներքին հիվանդությունների բժշկահոգեբանական ասպեկտները: 
Թեմա 16`  Հոգեբանական գործոնների դերը վիրաբուժական պրակտիկայում: 
Թեմա 17` Օնկոլոգիական հիվանդի հոգեբանություն: Կանցերոֆոբիա: Թեմա 18`  
Հղի կնոջ հոգեբանություն: Թեմա 19`  Հիվանդ երեխայի հոգեբանության առանձ-
նահատկությունները: Թեմա 20` Հիվանդի հոգեբանության առանձնահատկու-
թյուններն ինֆեկցիոն հիվանդությունների ժամանակ: ՁԻԱՀ և հոգեբանու-թյուն: 
Թեմա 21` Զգայարանների արատներով մարդկանց հոգեբանություն: Թեմա 22`  
Անձի հոգեբանական ռեակցիաները դեմքի վնասվածքների ժամանակ: Թեմա 23` 
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Հիվանդի հոգեբանական ռեակցիաները մաշկային ախտահարումների և մանկա-
կան ուղեղային կաթվածի ժամանակ: Թեմա 24`  Օլիգոֆրենիայի բժշկահոգեբա-
նական ասպեկտները: Թեմա 25` Հոգեկան առողջության հիմնախնդիրները: 
Թեմա 26` Ալկոհոլիզմ և  բժշկական հոգեբանություն: Թեմա 27` Ծերության հո-
գեբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 28` Շիզոֆրենիայի ժա-մանակ առաջա-
ցող հոգեբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 29` Էպիլեպսիայի հոգեբանական 
հիմնախնդիրները: Թեմա 30` Հոգեբանական բաղադրիչի դերը բժշկական փոր-
ձաքննության կառուցվածքում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B14. ‹‹ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել գիտելիքներ ներխըմ-

բային փոխհարաբերությունների, շփման ու հաղորդակցման առանձնահատկու-
թյունների, վարքի, անձի բարոյական զարգացման, մտավոր հասունացման հետ 
նրա ունեցած կապերի և մի շարք այլ երևույթների մասին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սոցիալական հոգեբանության հիմնական խնդրացանկը, 
2. ծանոթ կլինի խմբային դինամիկայի օրինաչափություններին,  
3. կկարողանա բացահայտել սոցիալ-հոգեբանական երևույթները: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սոցիալ-հոգեբանական գաղափարների ձևավորման պատմութ-

յունը: Թեմա 2` Շփման սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը: Թեմա 3` Միջանձ-
նային շփում, դրա տեսակները և գործառույթները: Թեմա 4`  Մարդկային հա-
ղորդակցման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Շփման գործընթացում 
մարդկանց կողմից միմյանց ճանաչումը և հասկացումը: Թեմա 6` Փոխներգոր-
ծությունը շփման գործընթացում: Թեմա 7` Խմբի սոցիալական հոգեբանություն: 
Թեմա 8` Ընդհանուր գաղափար սոցիալական խմբի վերաբերյալ: Սոցիալական 
խմբերի դասակարգումը: Սոցիալական մեծ խմբերի հոգեբանության ուսում-
նասիրման սկզբունքները: Թեմա 9`  Փոքր խմբի սոցիալական հոգեբանությունը, 



– 179 – 

կառուցվածքային բնութագրերը: Թեմա 10` Փոքր խմբի սոցիալական հոգեբա-
նությունը, դինամիկ բնութագրերը: Թեմա 11` Անձի սոցիալական հոգեբանութ-
յուն: Թեմա 12` Անձի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը: Թեմա 13` Մարդու 
վարքի սոցիալ-հոգեբանական կարգավորիչները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 4 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B31. ‹‹ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (21 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ազգային և ընտա-

նեկան հոգեբանության խնդիրների պարզաբանմանն ուղղված հիմնական մոտե-
ցումները, ներկայացնել ընտանիքի ֆունկցիաները, պարզաբանել ընտանիքում 
փոխհարաբերությունների հոգեբանական հիմքերն ու օրինաչափությունները, 
կոնֆլիկտները, դրանց ախտորոշման ձևերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ազգային և ընտանեկան հոգեբանության հիմնական խնդրացանկը, 
2. ծանոթ կլինի էթնիկական խմբերի դինամիկայի օրինաչափություններին, 
3. կկարողանա դուրս բերել միջէթնիկական փոխհարաբերությունների ու 

փոխազդեցությունների առանձնահատկությունները, 
4. կհասկանա ընտանիքում ընթացող հոգեբանական գործընթացների տրամա-

բանությունը, 
5. կկարողանա ախտորոշել հակասություններ առաջացնող իրավիճակները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազգային հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2` էթնի-

կական խմբերի ձևավորման նախադրյալները և հիմնական հատկանիշները: 
Թեմա 3` Էթնոսի մշակույթը և ինքնապաշտպանության խնդիրները: Թեմա 4` 
Էթնոպաշտպան հոգեբանական մեխանիզմները և բարդույթները: Թեմա 5` Միջ-
էթնիկ փոխհարաբերություններ և պաշտպանական բարդույթներ: Թեմա 6` Էթ-
նիկական /ազգային/ սիմվոլներ: Թեմա 7` Էթնիկական հոգեկերտվածք և մտա-
ծելակերպ: Թեմա 8` Ազգային /էթնիկական/ բնավորություն: Թեմա 9` Հոգևոր 
ճգնաժամ և էթնովարքագիծ: Թեմա 10` Էթնոհոգեբանական հարմարվողակա-
նություն և ձուլում:  
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B32. ‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱ-
ՎԱՐՈՒՄ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել արտակարգ իրավիճակների` 

դրանցում առաջացող հոգեֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական տեղաշար-
ժերի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներին, ձևավորել պրակտիկ հմտություններ 
արտակարգ իրավիճակներում անհատական և խմբային աշխատանքների հա-
մար, մեկնաբանել հոգեկարգավորման առարկայի տեսական և գործնական հար-
ցերը, քննարկել տարբեր դպրոցների, հեղինակների, տարբեր տեխնիկաների 
վերլուծության հիմնահարցերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կիրառվող տեխնիկաների սկզբնաղբյուրները, գործնական պա-
րապմունքների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները, 

2. ծանոթ կլինի կանխարգելման, հոգեշտկման և վերականգնողական աշխա-
տանքի տեխնիկաներին, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել անհատական և խմբային հոգեբանական 
աշխատանքի ծրագրեր, 

4. կիմանա արտակարգ իրավիճակների հոգեբանական օրինաչափություն-
ները, 

5. ծանոթ կլինի արտակարգ իրավիճակներում հոգեկանում տեղի ունեցող փո-
փոխություններին, 

6. կկարողանա կիրառել հոգեկորեկցիոն, հոգեվերականգնողական տեխնիկա-
ներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության առարկան: Թեմա 

2` ՀՀ-ում աղետների կանխարգելման և փրկարարական ծառայությունների 
կառուցվածքը, գործառույթները: Թեմա 3` Արտակարգ իրավիճակների բնու-
թագրերը, դասակարգումը: Թեմա 4` Արտակարգ իրավիճակներում կենսագոր-
ծունեության պահպանման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 
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Թեմա 5` Արտակարգ իրավիճակներում անձի հոգեկան գործառույթների դրսե-
վորման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Արտակարգ իրավիճակներում 
անձի սոցիալ-հոգեբանական յուրահատուկ դրսևորումները: Թեմա 7` Հետ-
վնասվածքային հոգեվիճակների դրսևորման հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 8` Արտակարգ իրավիճակներում վերականգնողական գոր-
ծընթացի գիտա-գործնական հիմնադրույթների կիրառման ռազմավարությունը: 
Թեմա 9` Արտակարգ իրավիճակներում անձի հուզական ոլորտի հետազոտման 
մեթոդները:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական առաջադրանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B34. ‹‹ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեթերապիայի 

հիմնական նպատակներին և խնդիրներին, հիմնավորել տարբեր հոգեթերապև-
տիկ մոտեցումների նպատակահարմարությունը, տարբեր նպատակի հոգեբա-
նական կորեկցիաների ժամանակ, բացատրել նրա նշանակությունը սոմատիկ և 
նեյրոհոգեկան ախտահարումների բուժման համալիրում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեթերապևտիկ մոտեցումների յուրահատկությունների, օգտա-
գործման բնագավառների, ակնկալիք արդյունքների մասին, 

2. կհասկանա հոգեթերապևտիկ միջոցառումների տրամաբանությունը և նպա-
տակահարմարությունը` կապված հիվանդի անձի յուրահատկությունների և 
հիվանդության բնույթի հետ, 

3. կկարողանա կիրառել հոգեթերապևտիկ տարբեր մեթոդներ տարբեր հիվան-
դագին պրոցեսների ժամանակ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեթերապիայի առարկան, տեսական հիմունքները, ուսումնա-

սիրության մեթոդները, դասակարգումը: Թեմա 2`  Հոգեդինամիկական ուղղութ-
յունը հոգեթերապիայում: Թեմա 3`  Վարքագծային հոգեթերապիա: Թեմա 4` Էկ-
զիստենցիալ-հումանիստական հոգեթերապիա: Թեմա 5` Խմբային հոգեթերա-
պիա: Թեմա 6`  Անձնային-կողմնորոշված հոգեթերապիա: Թեմա 7`Ռացիոնալ 
հոգեթերապիա: Թեմա 8` Սուգեստիվ հոգեթերապիա: Հիպնոհոգեթերապիա: 
Թեմա 9`  Նարկոհոգեթերապիա: Հոգեթերապիա ստրեսի ֆոնի վրա: Թեմա 10` 
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Ինքնաներշնչում: Աուտոտրենինգ: Թեմա 11` Վարքագծային հոգեթերապիայի 
մեթոդներ: Թեմա 12` Խոսակցական հոգեթերապիա: Տրանսակտային անալիզ: 
Թեմա 13` Գեշտալտ-թերապիա: Թեմա 14` Հոգեթերապիայի կիրառումը մարմ-
նական հիվանդությունների բուժման համալիրում: Թեմա 15`Հոգեթերապիայի 
կիրառման սկզբունքները և ցուցումները մանկաբարձության և մանկաբու-
ժության մեջ: Թեմա 16` Հոգեթերապիայի կիրառումը նևրոզների ժամանակ: 
Թեմա 17` Հոգեթերապիայի կիրառումը հոգեկան հիվանդությունների և ալկո-
հոլիզմի ժամանակ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B26. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համաշխարհային 

մանկավարժական մտքի զարգացման պատմությանը, հայ մանկավարժական 
մտքի զարգացման պատմությանը, կրթության բովանդակությանը, ուսուցման 
հիմնական օրենքների, օրինաչափությունների, մեթոդների, սկզբունքների զար-
գացման պատմությանը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանկավարժական մտքի զարգացման պատմությունը արտասահ-
մանյան երկրներում, 

2. կհասկանա հայ մանկավարժական մտքի զարգացման պատմության ա-
ռանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա տարբերակել արտասահմանյան և հայ մանկավարժության 
պատմության տարբերություններն ու նմանությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դաստիարակության ծագումը: Թեմա 2` Դաստիարակությունը  

Հին Հռոմում: Թեմա 3` Դպրոցը և մանկավարժական միտքը միջնադարում: 
Թեմա 4` Վերածննդի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը:  Թեմա 5` Նոր շրջա-
նի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Թեմա 6` Նոր շրջանի ռուսական 
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դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Թեմա 7` Մանկավարժական միտքն ու 
դաստիարակությունը մինչմեսրոպյան հայագիր դպրոցը: Թեմա 8` Դպրոցն ու  
դաստիարակությունը 5–11-րդ դարերում: Թեմա 9` Հայկական Վերածննդի 
դպրոցն ու մանկավարժական միտքը (10-րդ դարավերջից մինչև 12-րդ 
դարասկիզբ): Թեմա 10` Դպրոցն ու մանկավարժական միտքը 12-րդ դարից 18-րդ 
դարերում:   Թեմա 11` Նոր շրջանի հայ դպրոցն ու մանկավարժական միտքը (19-
րդ դար): Թեմա 12`  Մանկավարժական միտքն ու դպրոցը հայ գաղթօջախներում 
և սփյուռքում: Թեմա 13` Խորհրդային դպրոցի ձևավորումը և ժամանակակից  
հայ մանկավարժները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B17. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ›› 
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել հո-

գեբանի աշխատանքի հիմնական ուղղությունների մասին: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հոգեբանական ծառայության հաջողակ գործունեության ժամա-
նակակից մոդելներին, 

2. կկարողանա կատարել հոգեկարգավորիչ և կանխարգելիչ աշխատանքներ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանական ծառայության նպատակը, խնդիրները, տեսակը, 

կառուցվածքը: Հոգեճանաչումը հոգեբանական ծառայության կառուցվածքում: 
Հոգեբանական ծառայության տեսակները: Թեմա 2` Ընդհանուր գաղափար հոգե-
բանական խորհրդատվության վերաբերյալ: Թեմա 3` Հոգեբանական խորհըր-
դատվության տեխնիկան: Թեմա 4` Հոգեբանական շտկում և կանխարգելում: Հո-
գեկարգավորում և հոգեբանական վերականգնում: Թեմա 5` Հոգեբան-խորհըր-
դատուին ներկայացվող պահանջները: Թեմա 6` Հոգեբանական օգնության կազ-
մակերպման փուլերը: Թեմա 7` Հոգեբանական ծառայության կազմակերպում: 
Անհատական աշխատանքի ուղղվածությունը: Խմբային աշխատանքների առա-
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վելությունները: Հոգեբանական ծառայության կազմակերպման  դժվարություն-
ները:  Թեմա 8` Հոգեբանական ծառայության խնդիրները, կառուցվածքը և գոր-
ծառությունները կրթության համակարգում: Կրթության համակարգում հոգեբա-
նական ծառայության ստեղծման անհրաժեշտությունը, նրա հիմնական նպա-
տակները:  Հոգեբանական ծառայության կառուցվածքը: Թեմա 9` Հոգեբանական 
ծառայության վիճակը և զարգացման միտումները կրթության համակարգում: 
Թեմա 10` Երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների 
հաշվառումը հոգեբանական ծառայության կազմակերպման ընթացքում: Թեմա 
11` Մանկավարժների հետ իրականացվող հոգեբանական ծառայության պա-
հանջները: Թեմա 12` Հոգեբանական ծառայության կազմակերպումը հատուկ ու-
սումնական հաստատություններում (մանկական գաղութի, մանկատան և հա-
տուկ կարիքներով երեխաներ): 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B18. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ››  
(8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգե-

բանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին, հոգեբանության տարբեր ուղ-
ղություններում նորագույն ուսումնասիրություններին և հետազոտությունների, 
ներկայացնել դասական և ժամանակակից տեսությունները, տալ հիմնական 
հարցադրումների և խնդիրների գիտական բացատրությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեբանության ժամանակակից հիմնական տեսական մոտեցում-
ները, 

2. կհասկանա ժամանակակից հոգեբանության ծագումնաբանական հիմնական 
խնդիրները, 

3. կկարողանա ճիշտ մեկնաբանել և վերլուծել հոգեբանության ժամանակակից 
օրինաչափությունները: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիրները: Ներածութ-

յուն: Թեմա 2` Ժամանակակից հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիր-
ները:  Թեմա 3` Ժամանակակից հոգեբանության ճգնաժամը:  Թեմա 4` Ժամա-
նակակից հոգեբանության հիմնախնդիրները` ըստ հոգեբանության հիմնական 
բնագավառների: Թեմա 5` Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնահար-
ցերը: Թեմա 6` Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը: 
Թեմա 7` Հոգեբանական ներգործության և կառավարման հոգեբանության, ար-
տակարգ իրավիճակների հոգեբանության արդի հիմնահարցերը: Թեմա 8` 
Ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիրները` հոգեբանության հիմնական 
ուղղություններում: Թեմա 9` Ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիրնե-
րը` հոգեբանության նորագույն ուղղություններում: Թեմա 10` Հետխորհրդային 
շրջանի հոգեբանության հարցեր: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B29. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյան գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտա-
կան հարացույցերի հիմքի վրա և ցույց տալ մանկավարժության գիտության 
տեղն ու դերը ժամանակակից գիտության ասպարեզում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, արդի ուղղու-
թյունները, ուսուցման և դաստիարակության դերը անձի ձևավորման և զար-
գացման գործընթացում, 

2. կհասկանա ուսուցման և դաստիարակության կազմակերպման նոր ձևերն ու 
մեթոդները, կրթության կառավարման հիմնահարցերը, 

3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժամանակակից մանկավարժության առարկայի նպատակը, 

խնդիրները, մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 2` Մանկավարժության գիտու-
թյան զարգացման պատմությունը: Թեմա 3` Ժամանակակից մանկավարժության 
գիտության կոնցեպցիաները: Թեմա 4` Ժամանակակից կրթության փիլիսոփա-
յությունը: Թեմա 5` Կրթության գլոբալացում և ինտեգրացում: Թեմա 6` Ժամա-
նակակից համաշխարհային կրթական համակարգ, դաշտ, միջավայր: Թեմա 7` 
Կրթական որակի կառավարման և բարձրացման հիմնական դրույթները: Թեմա 
8` Մանկավարժության գիտության մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 9` Դիդա-
կտիկայի ինովացիաները կրթության պատմության ասպարեզում: Թեմա 10` 
Դաստիարակության խնդիրները, էությունը, տեխնոլոգիաները: Թեմա 11` Ման-
կա-վարժական գիտության ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, խըն-
դիր-ները: Թեմա 12` Մանկավարժական կադրերին ներկայացվող արդի պա-
հանջները: Թեմա 13` Մանկավարժական հաղորդակցում, դպրոց-ընտանիք-հա-
սարակություն համագործակցությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

4.3.1.  Կամընտրական դասընթացներ 
 

0303/B37. ‹‹ԿՈՆՖԼԻԿՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կոնֆլիկտաբանության 

առարկային, խնդիրներին, քննարկել կոնֆլիկտի ֆենոմենը ներանձնային, միջ-
անձնային, միջխմբային մակարդակներում, փորձել տալ դրանց լուծման ձևեր և 
եղանակներ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կոնֆլիկտի առաջացման ու ընթացքի օրինաչափությունները, 
2. ծանոթ կլինի կոնֆլիկտը դիտարկող հիմնական տեսություններին, 
3. կկարողանա հոգեբանորեն վերլուծել կոնֆլիկտային իրադրությունները: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Կոնֆլիկտ հասկացությունը և դրանց 

տիպաբանությունը: Թեմա 3` Կոնֆլիկտի կառուցվածքը և դինամիկան: Թեմա 4` 
Ներանձնային կոնֆլիկտ: Թեմա 5` Միջանձնային կոնֆլիկտներ: Թեմա 6` Կոնֆ-
լիկտները կազմակերպություններում: Թեմա 7` Միջխմբային կոնֆլիկտ: Թեմա 
8` Կոնֆլիկտների կանխարգելումը և հանգուցալուծումը: Թեմա 9` Բանակցութ-
յունները որպես կոնֆլիկտների հանգուցալուծման եղանակ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր (ստուգողական աշխատանք): Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 1 է: 
 

0303/B38. ‹‹ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-մունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել իրավաբանական 

հոգեբանության առարկան, խնդիրները, քննարկել իրավաբանական տարբեր 
կառույցների հոգեբանական յուրահատկությունները, տալ անչափահասների հո-
գեբանական բնութագիրը և հանցագործության դրդապատճառները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա իրավաբանական հոգեբանության հիմնական խնդրացանկը, 
2. կկարողանա վերլուծել հանցագործության կատարման դրդապատճառները, 

հիմնավորել դրանց հոգեբանական դետերմինացիան անչափահասների 
մոտ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Իրավաբանական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ու-

սումնասիրության մեթոդները: Թեմա 2` Իրավաբանական պրոֆեսիոգրամաներ 
և պսիխոգրամաներ: Թեմա 3` Հարցաքննության հոգեբանություն: Թեմա 4` Հան-
ցավորության հոգեբանություն: Թեմա 5` Հանցագործ անձի հոգեբանություն: 
Թեմա 6` Նորմերը որպես սոցիալական վարքի կարգավորիչներ: Թեմա 7` Ան-
չափահաս հանցագործ անձի հոգեբանություն: Թեմա 8` Հանցագործ խմբերի հո-
գեբանություն: Թեմա 9` Դատահոգեբանական փորձաքննություն: Թեմա 10` Բա-
ցասական հոգեկան վիճակների հոգեբանա-իրավական գնահատականը: 

  
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է 8 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Գրավոր (ստուգողական աշխատանք): Միավորների 
քայլը 0.5 է: 

2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 
քայլը 1 է: 

 
 

4.4. ‹‹Տնտեսագիտության տեսություն›› մասնագիտություն 
 

0101/B09. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ ››-1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակարգված 

տրամաբանական մտածողություն և տալ մաթեմատիկական ընդհանուր գիտե-
լիքներ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի մաթեմատիկական անալիզի հիմնարար սկզբունքներին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թվային հաջորդականություններ և շարքեր: Թեմա 2` Անընդհատ 

տոկոսների բանաձևը, e-թիվը: Մասնակի հաջորդականություններ: Թեմա 3` 
Թվային շարքի մասնակի գումար: Թվային շարքի զուգամիտությունը և տարա-
միտությունը: Թեմա 4` Մեկ և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի սահմանի 
Հայնեի և Կոշու սահմանների համարժեքությունը: Թեմա 5` Մեկ և մի քանի փո-
փոխականի ֆունկցիաների անընդհատությունը կետում և բազմությունում: 
Թեմա 6` Վայերշտրասի և Բոլցանո–Կոշու թեորեմները: Թեմա 7` Շուկայի սար-
դոստայնային մոդելներ: Թեմա 8` Երկրաչափական, տնտեսագիտական և ֆիզի-
կական խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են ածանցյալի գաղափարին: Թեմա 9` 
Տարրական ֆունկցիաների ածանցյալը, բարդ և հակադարձ ֆունկցիաների ա-
ծանցյալը: Թեմա 10` Լոգարիթմական ածանցյալ: Առաձգականություն, հարկա-
յին բեռի բաշխում:Թեմա 11` Շատ փոփոխականի ֆունկցիայի մասնական ա-
ծանցյալներ, ածանցյալ ըստ ուղղության, գրադիենտ: Թեմա 12` Համասեռ ֆունկ-
ցիաներ, արտադրական ֆունկցիաներ, Էյլերի բանաձևը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B02. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ››-1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար պարապ-մուն-
քներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տըն-

տեսության գործառնության միկրոտնտեսական օրինաչափություններին, նրանց 
մոտ զարգացնելով անհրաժեշտ ունակություններ տնտեսագիտության տեսու-
թյան հիմնարար սկզբունքներին տիրապետելու և միկրոտնտեսագիտական ավե-
լի կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական օրինաչափություն-
ները, 

2. ծանոթ կլինի տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառա-
վարության տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների 
տիպային մոդելներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը: Թեմա 2` 

Սպառողի վարքի տեսության հիմունքները: Թեմա 3` Գործարար ձեռնարկութ-
յունները և արտադրողի վարքը: Թեմա 4` Արտադրության ծախքերի տեսություն: 
Թեմա 5` Մրցակցային ձեռնարկությունները և մրցակցային շուկաները: Թեմա 6` 
Մոնոպոլիան շուկայական տնտեսությունում: Թեմա 7`Մոնոպոլիստական մըր-
ցակցությունը և օլիգոպոլիան: Թեմա 8` Արտադրության գործոնների շուկաները: 
Թեմա 9` Ընդհանուր հավասարակշռությունը և տնտեսական արդյունավետութ-
յունը: Թեմա 10` Շուկայական համակարգի անկատարությունները և դրանց 
հաղթահարման մեխանիզմները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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0101/B10. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ ››-2 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել համապատասխան 

մաթեմատիկական ապարատ` ֆակուլտետում դասավանդվող «Գործույթների 
հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ», «Հավանականություն և կիրառա-

կան վիճակագրություն», «Միկրոէկոնոմիկա», «Մակրոէկոնոմիկա» և այլ դաս-
ընթացների յուրացման համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները կիրառելու կյանքի 
ամենատարբեր բնագավառներում, մասնավորաբար` տնտեսագիտության 
մեջ: 

   
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆունկցիայի էքստրեմումի անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ: 

Թեմա 2` Ռոլի, Լագրանժի և Կոշու թեորեմները: Թեմա 3` Լոպիտալի կանոնը 
անորոշությունների բացահայտման համար: Թեմա 4` Թեյլորի բանաձևը: Թեմա 
5` Ֆունկցիայի ուռուցիկություն: Թեմա 6` Շրջման կետեր, անհրաժեշտ և բավա-
րար պայմաններ: Թեմա 7` Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի գրաֆիկը: Թեմա 8` 
Նախնական, անորոշ ինտեգրալ: Թեմա 9` Մասերով ինտեգրման և փոփոխա-
կանի փոխարինման բանաձևերը անորոշ ինտեգրալում: Թեմա 10` Որոշյալ (Ռի-
մանի ինտեգրալ), կորագիծ սեղանի մակերեսի հաշվումը, տնտեսագի-տական 
խնդիրներ: Թեմա 11` Դարբուի գումարներ: Թեմա 12` Անընդհատ և մոնոտոն 
ֆունկցիայի, բարդ ֆունկցիայի ինտեգրելիությունը (Լիպշիցի թեորեմ): Թեմա 13` 
Որոշյալ ինտեգրալի հատկությունները: Թեմա 14` Միջին արժեքի թեորեմը: 
Թեմա 15` Վերին սահմանի ֆունկցիայի անընդհատությունը, դիֆե-րենցելիու-
թյունը: Թեմա 16` Մասերով ինտեգրման և փոփոխականի փոխարին-ման բանա-
ձևերը Ռիմանի ինտեգրալում: Թեմա 17` Ռիմանի ինտեգրալի կիրառություն-
ները բնագիտությունում և տնտեսագիտությունում: Թեմա 18` Առաջին սեռի ան-
իսկական ինտեգրալ: Թեմա 19` Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների 
տարրերը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր:  

Միավորների քայլը 0,5 է: 
Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0303/B39. ‹‹ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիոլոգիական 

հետազոտությունների անցկացման հմտություններին: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա բավարար գիտելիքներ տնտեսագիտական հետազոտություններում 
սոցիոլոգիական մեթոդներ կիրառելու համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սոցիոլոգիան որպես գիտություն: Թեմա 2` Անձ: Թեմա 3` Սո-

ցիալական գործողություն և վարք: Թեմա 4` Սոցիալական փոխհարաբերու-
թյուններ և սոցիալական կառուցվածք: Թեմա 5` Սոցիալիզացիա: Թեմա 6` Սո-
ցիալական վերահսկողություն: Թեմա 7` Մշակույթ և լեզու: Թեմա 8` Սոցիալա-
կան խմբեր: Թեմա 9` Սոցիալական ստրատիֆիկացիա: Թեմա 10` Վերնախավ: 
Թեմա 11` Աղքատություն և անհավասարություն: Թեմա 12` Սոցիալական մոբի-
լություն: Թեմա 13` Սոցիալական կազմակերպություն և կառավարում: Թեմա 
14` Տնտեսական սոցիոլոգիա: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0101/B11. ‹‹ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՀԱ-
ՇԻՎ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վերլուծական 

երկրաչափության գիտելիքների անհրաժեշտ հենք` գծային հանրահաշվի, մա-
թեմատիկական անալիզի դասընթացներում և որոշ տնտեսական մոդելներում 
օգտագործելու համար: Ծանոթացնել գծային հանրահաշվի արդիական մեթոդ-
ներին և տնտեսության վերլուծության խնդիրներում դրանց կիրառություններին: 



– 192 – 

Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. յուրացրած կլինի գծային հանրահաշվի և վերլուծական երկրաչափության 
հիմունքները, 

2. կկարողանա ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները կիրառել կյանքի 
ամենատարբեր բնագավառներում, մասնավորաբար` տնտեսագիտությու-
նում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վեկտորները որպես ուղղորդված հատվածներ: Վեկտորի կոոր-

դինատները: Գործողություններ վեկտորների հետ: Վեկտորի պրոյեկցիա: Սկալ-
յար արտադրյալ: Համագիծ, համահարթ, օրթոգոնալ վեկտորներ: Թեմա 2` ՈՒղ-
ղի ընդհանուր, նորմալ, պարամետրական, կանոնական հավասարումները հար-
թության մեջ: ՈՒղիղների փոխդասավորվածությունը: Կետի հեռավորությունն 
ուղղից: Երկու անհայտով գծային անհավասարումներ: Թեմա 3` Հարթության 
ընդհանուր և նորմալ հավասարումները, կետի հեռավորությունը հարթությու-
նից: ՈՒղիղը որպես հարթությունների հատում: ՈՒղղի պարամետրական կանո-
նական հավասարումները տարածությունում: Երեք անհայտով գծային անհա-
վասարումներ: Թեմա 4` Ճառագայթի, կիսահարթության, կիսատարածության 
ուռուցիկությունը: ՈՒռուցիկ բազմությունների հատումը: Բազմության ուռուցիկ 
թաղանթ: ՈՒռուցիկ բազմանիստ:Ֆարկաշի թեորեմը: Թեմա 5` Տեղափոխութ-
յուններ և տեղադրություններ, նրանց զույգությունը, քանակը: n–րդ կարգի որո-
շիչ, նրա հատկությունները: Մինոր, լրացուցիչ մինոր հանրահաշվական լրա-
ցում, Լապլասի թեորեմը: Գծային հավասարումների համակարգի լուծման Գա-
ուսի մեթոդը, Կրամերի կանոնը: Թեմա 6` Մատրիցներ: Գործողություններ մատ-
րիցների հետ: Չվերասերված քառակուսի մատրիցի հակադարձը, միավոր մատ-
րից: Մատրիցային հավասարումներ: Քառակուսի մատրիցների արտադըրյալի 
որոշիչը: Թեմա 7` Գծային տարածության սահմանումը, աքսիոմները և դրանց 
հետևանքները: Գծային տարածության վեկտորների անկախ և կախյալ համա-
կարգեր: Վեկտորների համակարգի բազա (առավելագույն անկախ ենթահա-
մակարգ) և ռանգ: Գծային տարածության բազիս: Մատրիցի ռանգը որպես սյուն 
վեկտորների համակարգի ռանգ: Մատրիցի ռանգը 0–ից տարբեր մինոր-ների 
միջոցով: Թեմա 8` Գծային հավասարումների համակարգի համատեղելիության 
Կրոնեկեր–Կապելիի թեորեմը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 
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0201/B03. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տըն-

տեսության գործառնության մակրոտնտեսական օրինաչափություններին, տալ 
բավարար գիտելիքներ և ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմ-
նարար սկզբունքներին տիրապետելու համար:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. յուրացրած կլինի մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավա-
սարակշռության մոդելները, 

2. կտիրապետի պետության տնտեսական քաղաքականության ուղղություն-
ներին ու արդյունավետության չափանիշներին, արտաքին տնտեսական 
գործունեության հիմնարար սկզբունքներին: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: Ազգային հաշիվների համա-

կարգը: Թեմա 2`Մակրոտնտեսական անկայունություն, տնտեսական ցիկլեր, 
գործազրկություն և ինֆլյացիա: Թեմա 3` Ամբողջական պահանջարկ և ամբող-
ջական առաջարկ: Թեմա 4` Մակրոտնտեսական հավասարակշռության քեյնս-
յան մոդելը: Թեմա 5` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 
6` Փողի շուկան և բանկային համակարգը: Դրամավարկային քաղաքակա-
նություն: Թեմա 7` Մակրոտնտեսական հավասարակշռության IS-LM մոդելը: 
Թեմա 8`Մակրոտնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը և դրա 
ժամանակակից հիմնահարցերը: Թեմա 9` Ինֆլյացիայի և գործազրկության 
փոխկապակցությունը: Թեմա 10` Տնտեսական աճ: Թեմա 11` Միջազգային 
առևտրի տեսություն: Թեմա 12` Վճարային հաշվեկշիռ և արժութային կուրսեր: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0101/B24. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել ծրագրային փաթեթ-

ների միջոցով տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման գիտելիքներ: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա տնտեսական ինֆորմացիայի ծրագրային մշակման հմտություններ, 
2. կկարողանա կատարել տնտեսագիտական գործոնների արժեքների հաշ-

վարկ VBA (Ms Excel միջավայրում) լեզվով, 
3. կտիրապետի տիպային ծրագրավորման փաթեթներին և կկարողանա դրանք 

կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմա-
տացման խնդիրներում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսական ինֆորմացիայի համակարգչային մշակման ծրագ-

րային ապահովումը: Թեմա 2` VBA ծրագրավորման լեզուն և նրա հիմնական 
տարրերը: Թեմա 3` VBA լեզվի օպերատորները: Թեմա 4` VBA պրոցեդուրաներ 
և ֆունկցիաներ: Թեմա 5` VBA ֆինանսական, վիճակագրական, մաթեմատիկա-
կան ֆունկցիաների կիրառությունը տնտեսագիտական հետազոտություններում: 
Թեմա 6` VBA-ն որպես օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորման լեզու: 
Թեմա 7` Նախագծերի ավտոմատացումը ղեկավարման էլեմենտների միջոցով: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B04. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր պատմա-

կան ժամանակահատվածներում արտադրողական ուժերի և արտադրական հա-
րաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տնտեսության կարևորագույն ո-
լորտների, տնտեսական կացութաձևերի, տարբեր երկրների տնտեսությունների 
կազմակերպման ձևերի զարգացման գործընթացներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մարդկային քաղաքակրթությունների տնտեսական զարգացման 
հիմնական օրինաչափությունները,  

2. յուրացրած կլինի տնտեսական բարեփոխումների պատմական փորձը, 
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3. կիմանա առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության առանձ-
նահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման կարևոր 
ուղղությունները: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը: 

Թեմա 2` Նահապետական տնտեսություն: Թեմա 3` Վաղ դասակարգային տըն-
տեսություններ: Թեմա 4` Միջնադարյան տնտեսությունների էկոնոմիկան: Թեմա 
5` Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները և կապիտալիստական տըն-
տեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 6` Հյուսիս–Ամերիկ-
յան գաղութների էկոնոմիկան 17-18-րդ դդ.: Թեմա 7` Ռուսական կենտրոնացված 
պետության էկոնոմիկան (մինչպետրոսյան շրջան): Թեմա 8` Արդյունաբերական 
հեղաշրջումը և Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական հեգեմոնիան: Թեմա 9` 
Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և ԱՄՆ համաշխարհային տնտեսական 
հեգեմոնիան: Թեմա 10` Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական «մայրամուտը»: 
Թեմա 11` Ռուսական կայսրության էկոնոմիկայի հիմնախնդիրները 19-րդ դա-
րում: Թեմա 12` Առաջին համաշխարհային պատերազմի և Վերսալ-Վա-շինգ-
տոնյան խաղաղության տնտեսական նշանակությունը: Թեմա 13` «Մեծ դեպրե-
սիան» ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 14` Խորհրդային ամբողջա-
տիրական տնտեսակարգի ձևավորումը: Թեմա 15` Երկրորդ Համաշխարհային 
պատերազմի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման գործընթացում: Թեմա 
16` Համաշխարհային սոցիալիստական տնտեսական համակարգ. զարգացումը, 
հակասությունները և փլուզումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0101/B25. ‹‹ԳՈՐԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ-
ՆԵՐ››  (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ամփոփ և մատչելի ձևով ծանոթաց-

նել գործույթների հետազոտման ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելներին 
և դրանց լուծման եղանակներին, ինչպես նաև ուսումնասիրել որոշումների կա-
յացման տիպային մոդելներ և լուծման եղանակներ:  
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա որոշել հետազոտվող խնդրի (համակարգի) նպատակը, նկա-
րագրել այլընտրանքային լուծումները, սահմանել վերջիններիս արդյունավե-
տությունը, 

2. կկարողանա կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը և գտնել լավագույն 
լուծումը համաձայն ընդունված նպատակի: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական ակնարկ. Մոդելները և մոդելավորումը կառավար-

ման խնդիրներում: Գծային ծրագրման խնդիրը(ԳԾԽ-ը). ԳԾԽ–ի երկակի խնդի-
րը: Ամբողջաթիվ գծային ծրագրման խնդիրը, լուծման եղանակները: Թեմա 2` 
Հակամարտ խաղ, մատրիցային խաղ: Հավասարակշռության իրավիճակներ: 
Խաղի խառն ընդլայնում: Ֆոն Նոյմանի թեորեմը: Մատրիցային խաղի լուծման 
եղանակները: Թեմա 3` Ոչ գծային ծրագրման խնդիր (ոչ ԳԾԽ). Լագրանժի բազ-
մապատկիչների եղանակը: Ոչ ԳԾԽ–ի Կուն-Թակերի պայմանները: Թամբակետ, 
թամբակետի վերաբերյալ թեորեմներ: Կուն-Թակերի թեորեմը: Ուռուցիկ ծրա-
գըրման խնդիրը: Գրադիենտի եղանակը: Թեմա 4` Բելմանի անդրադարձ հավա-
սարումը: Թեմա 5` Եկամուտով Մարկովյան շղթաներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յու-
րաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 
է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0101/B26. ‹‹ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին հաղորդել որոշակի գիտելիքներ 

պատահական մեծությունների և պատահական պրոցեսների, ինչպես նաև 
բաշխման ֆունկցիաների ու սահմանային թեորեմների, անհայտ պարամետրերի 
գնահատման ու վարկածների ստուգման տեսությունների վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հավանականային տարածությունների, 
պատահական մեծությունների դասերի, բաշխման ֆունկցիաների, թվային 
բնութագրիչների, պատահական պրոցեսների, սահմանային թեորեմների 
վերաբերյալ, 

2. կկարողանա կատարել անհայտ պարամետրերի գնահատում, վարկածների 
ստուգում, դիսպերսիոն, ռեգրեսիոն և կորելյացիոն անալիզ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հավանականային տարածություն: Թեմա 2` Պատահական մե-

ծություն և բաշխման ֆունկցիա: Թեմա 3` Պատահական մեծությունների թվային 
բնութագրիչները: Թեմա 4` Սահմանային թեորեմներ: Թեմա 5` Պատահական 
պրոցեսներ: Թեմա 6` Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը: Թեմա 7` 
Անհայտ պարամետրերի գնահատումը: Թեմա 8` Վիճակագրական հիպոթեզ-
ների ստուգում: Թեմա 9` Դիսպերսիոն անալիզ: Թեմա 10` Կորելյացիոն անալիզ: 
Թեմա 11` Էքսպերտային գնահատականների վիճակագրական անալիզ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B07. ‹‹ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել աշ-

խարհի տնտեսությունների համապարփակ նկարագիրը, տալ տեղեկություններ 
տարբեր երկրների տնտեսությունների մասին, ինչը հիմք կհանդիսանա Հայաս-
տանի արտաքին տնտեսական կապերի ասպարեզում ճիշտ կողմնորոշվելու հա-
մար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա տեղեկություններ տարբեր երկրների տնտեսությունների մասին, 
2. պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել տար-

բեր նպատակներով համագործակցության համար երկրների, ինչպես նաև 
ոլորտների և բնագավառների ընտրության հարցում: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 

2` ԱՄՆ-ի տնտեսության բնութագիրը: Թեմա 3` Ճապոնիայի տնտեսության զար-
գացման առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության 
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 5`Ֆրանսիայի տնտեսության ընդհանուր բնու-
թագիրը: Թեմա 6` Գերմանիայի տնտեսությունը: Թեմա 7` Իտալիայի տնտեսու-
թյունը: Թեմա 8`Կանադայի տնտեսությունը: Թեմա 9` Մերձավոր Արևելքի եր-
կըրների (Իրան, Իրաք, Սիրիա, Թուրքիա և այլն) տնտեսության զարգացման ա-
ռանձնահատկությունները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B11. ‹‹ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ձեռնարկատիրական գործու-

նեու-թյան իրավական կարգավորման հիմնախնդիրը ՀՀ-ում, ներառյալ ֆինան-
սաիրավական (հարկային իրավունքի), վարչա-իրավական և քաղաքացիա-իրա-
վական ինստիտուտները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պատկերացում կունենա տնտեսական գործունեության տեսակներից մեկի` 
ձեռնարկատիրական գործունեության իրավունքի կարգավորման, այդ կար-
գավորման հիմքը կազմող օրենքների համակցության մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Ձեռնարկատիրական իրավունքի առարկան և համակարգը: 

Թեմա 2` Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկատիրական իրավունքի սուբ-
յեկտները: Թեմա 3` Ձեռնարկատիրական գործունեության օբյեկտները: Թեմա 4` 
Ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական կարգավորումը: Թեմա 5` 
Ապրանքաշրջանառության բնագավառում իրավական կարգավորումը: Թեմա 6` 
Արժեթղթերի շուկայի իրավական կարգավորումը: Թեմա 7` Ապահովագրու-
թյունը որպես ձեռնարկատիրության իրավական կարգավորման օբյեկտ: Թեմա 
8` ՀՀ Բանկային համակարգի դերը ձեռնարկատիրական գործում: Թեմա 9` Հաշ-
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վարկների իրավական հիմքերը: Թեմա 10` Օտարերկրյա ներդրումների իրավա-
կան հիմքերը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B05. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է օժանդակել ուսանողներին առավել համակող-

մանի ըմբռնել և յուրացնել ժամանակակից տնտեսագիտության ձևակերպում-
ները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի տնտեսագիտական մտքի ծագման, զարգացման և տնտեսա-
գիտական տեսությունների ձևավորման ողջ պատմությանը` Հին աշխարհից 
մինչև 19–րդ դարի վերջը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Տնտեսագիտական պատկերացումները ավանդական հասա-

րակություններում: Թեմա 2`Դասական քաղաքատնտեսության սկիզբը: Թեմա 3` 
Ա. Սմիթը և նրա «Ազգերի հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասի-
րություն» աշխատությունը: Թեմա 4` Սեյի շուկաների հայեցակարգը և իրացման 
տեսությունը: Թեմա 5` Ռիկարդոյի քաղաքատնտեսական համակարգը: Թեմա 6` 
Ջոն Ստյուարտ Միլը և նրա աշխատությունը: Թեմա 7` Կ. Մարքսի «Կապի-
տալը»: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B09. ‹‹ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտության տեսության 

միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: Դասըն-
թացի նըպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և 
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրո-
տնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական ցուցանիշների կա-
պերը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդներ կիրառել միկրոտնտեսական վեր-
լուծություններում, 

2. կունենա գիտելիքներ շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական հիմ-
նահարցերի ուսումնասիրման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման 

խընդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և 
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցու-
թյան թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու հա-
վասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի 
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմա-
նական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը: Թեմա 7` 
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների 
պահանջարկը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B13. ‹‹ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ վիճակագրական մեթոդների 

օգտագործման հմտություններ, ծանոթացնել օգտագործվող տնտեսական վիճա-
կագրության ցուցանիշների համակարգին, կատեգորիաներին, հաշվարկման 
եղանակներին: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ինքնուրույն հավաքել, ամփոփել և վերլուծել տնտեսության 
տարբեր ոլորտներին վերաբերող վիճակագրական տվյալները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսական վիճակագրության հիմունքները: Թեմա 2` Բնակ-

չության և աշխատանքի վիճակագրություն: Թեմա 3` Ազգային հարստության վի-
ճակագրություն: Թեմա 4` Ազգային հաշիվների համակարգ: Թեմա 5` Գների վի-
ճակագրություն: Թեմա 6` Ֆինանսների վիճակագրություն: Թեմա 7` Բնակ-
չության եկամուտների վիճակագրություն: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B14. ‹‹ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է յուրացնել ծառայությունների ոլորտի ճյուղերում 

շուկայական տնտեսության անցման տնտեսավարման, ձեռներեցության, տնտե-
սական միջոցառումների իրականացման նոր պայմանների ներդրման պրակտի-
կան: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա տեսական և գործնական գիտելիքներ շուկայական տնտեսությանն 
անցման պայմաններում ծառայությունների ոլորտում տնտեսական գործու-
նեության վերաբերյալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ծառայությունների ոլորտը: Զարգացման գործոնները, ռեսուր-

սային պոտենցիալը: Թեմա 2` Շուկան և ձեռնարկատիրական գործունեությունը 
ծառայությունների ոլորտում: Թեմա 3` Սեփականության ձևերը և սեփականա-
շնորհումը ծառայությունների ոլորտում: Թեմա 4` Ծառայությունների ոլորտի 
զարգացման պետական կարգավորումը: Թեմա 5` Մարքեթինգը ծառայություն-
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ների ոլորտում: Թեմա 6` Կրթությունը և հմտությունը շուկայի պայմաններում: 
Թեմա 7` Մշակույթի և տուրիզմի ծառայությունների շուկան: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B30. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսագիտա-

մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վե-
րաբերյալ, տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակար-
դակներում մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի հիմ-
նարար սկզբունքներին և մեթոդներին, 

2. կունենա կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում որոշումների ընդունման 
ու հիմնավորման գիտելիքներ և հմտություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական ակնարկ: Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը 

և առարկան, տնտեսա–մաթեմատիկական մոդելի հասկացությունը, մոդելների 
դասակարգումն ու հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը: Թեմա 2` Տըն-
տեսական աճի մոդելները: Թեմա 3` Արտադրության գծային մոդելներ: Թեմա 4` 
Ցանցային մոդելներ: Թեմա 5` Պաշարների կառավարման խնդիրները: Թեմա 6` 
Օպտիմալ կառավարման խնդիրը: Թեմա 7`Հաշվեկշռային մոդելներ: Թեմա 8` 
Խաղային մոդելներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 
0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0201/B06. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-2›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է օժանդակել ուսանողներին առավել համակող-

մանի ըմբռնել և յուրացնել ժամանակակից տնտեսագիտության ձևակերպում-
ները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի տնտեսագիտական մտքի ծագման, զարգացման և տնտեսագի-
տական տեսությունների ձևավորման ողջ պատմությանը` Հին աշխարհից 
մինչև մեր օրերը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ: Թեմա 2` 

Մարժինալիստական հեղափոխությունը: Թեմա 3` Մարշալյան տնտեսագիտա-
կան տեսությունը: Թեմա 4` Ինստիտուցիոնալիզմ: Թեմա 5` Քեյնսի տեսությունը: 
Թեմա 6` Նոր պահպանողական տեսությունները: Թեմա 7` Անցման ժամանա-
կաշրջանի հիմնահարցերը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B08. ‹‹ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ բազային տեսական և էվոլ-

յուցիոն գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության զարգացման մասին:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. պատկերացում կունենա միջազգային առևտրի ձևավորման և միջազգային 
արժութային համակարգի մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Առևտրատնտեսական տեսությունների 

և հայացքների առաջացումը: Թեմա 3` Համաշխարհային տնտեսության վերա-
բերյալ տեսությունների ձևավորումը: Թեմա 4` Համաշխարհային տնտեսության 
աճը և ռեսուրսների շուկա: Թեմա 5` Աշխատանքային ռեսուրսների միգրացիա: 
Թեմա 6`Կապիտալի շարժը համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 7` Վճա-
րային հաշվեկշռի էությունը և կառուցվածքը: Թեմա 8` Հովանավորչական քա-
ղաքականություն: Թեմա 9` Ոչ մաքսային քաղաքականություն: Թեմա 10` Մի-
ջազգային արժութային համակարգի ձևավորումը: Թեմա 11` Միջազգային դրա-
մավարկային կազմակերպություններ: Թեմա 12` Տնտեսական քաղաքականութ-
յունը բաց տնտեսության պայմաններում: Թեմա 13` Գլոբալիզացիան և համաշ-
խարհային տնտեսությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B10. ‹‹ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտության տեսության 

միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: Դասըն-
թացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և 
մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև առ-
կա կապերը, մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել մակրոտնտեսական 
վերլուծություններում, 

2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության մակրոտնտե-
սական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա1`Մակրոտնտեսագիտության ներածություն:Թեմա 2` Մակրոտնտե-

սագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 3` Ամբողջական առա-
ջարկի և ամբողջական պահանջարկի ներածություն: Թեմա 4` Սպառում. խնա-
յողություններ և ներդրումներ: Թեմա 5` Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առև-
տուրը: Թեմա 6`Փողի պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 7` Իրական փոխանա-
կային կուրսեր: Թեմա 8` Ինֆլյացիա: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական քաղաքա-
կանությունը ու թողարկումը փակ տնտեսությունում: Թեմա 10` Մակրոտնտե-
սական քաղաքականությունը բաց տնտսությունում` ֆիքսված և լողացող փոխա-
նակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 11` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գոր-
ծարար ցիկլեր: Թեմա 12` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 
0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B37. ‹‹ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ /ռուսերեն/›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված ու-

սումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտութ-
յունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում հիմնական շեշտը 
դրվում է մասնագիտական գործավարության հմտությունների զարգացմանը, 
ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հա-
տուկ բառապաշարի և քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միա-
ժամանակ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակ-
ցական կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել 
լայն ընդգրկմամբ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի օտար լեզվով բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսք կա-
ռուցելու հմտություններին, 

2. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն 
/անգլերեն/ և հակառակը, 

3. կկարողանա կազմել գործավարական փաստաթղթեր մասնագիտության 
բնագավառում: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հակա-

նիշներ, դարձվածներ: Թեմա 2` Քերականություն. ռուսերենին /անգլերենին/ 
ներհատուկ բարդ խնդիր և բացարձակ կառույցներ, ինչպես նաև դրանց կիրա-
ռումը բանավոր և գրավոր խոսքում: Թեմա 3` Մասնագիտական գործավարու-
թյուն:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը 
գնահատվում է առնվազն 1 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0201/B12. ‹‹ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տնտեսագիտական հետա-

զոտություններում քանակական և որակական էկոնոմետրիկ մեթոդների կիրառ-
ման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի տնտեսագիտական հետազոտություններ կատարելու էկոնո-
մետրիկ մեթոդներին, 

2. կկարողանա համակարգչային փաթեթների կիրառությամբ գնահատել իր 
կողմից ստեղծված մոդելների պարամետրերը, 

3. կկարողանա վիճակագրական մեթոդների օգնությամբ ստուգել մոդելների 
համապատասխանության վերաբերյալ տարբեր վարկածներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Ռեգրեսիոն մոդելներ Գաուս–Մարկովի պայմաններում: Թեմա 2` 

Վիճակագրական թեստերի կիրառում: Թեմա 3` Բազմակոլինեարություն: Թեմա 
4` Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Թեմա 5` Ավտոռե-
գրեսիոն մոդելներ: Թեմա 6` Դինամիկ մոդելներ: Թեմա 7` Միաժամանակյա հա-
վասարումների միջոցով տրվող մոդելների ուսումնասիրում: Թեմա 8` Պանելա-
յին տվյալներով տրվող մոդելների ուսումնասիրում:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B16. ‹‹ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռ-

նարկության հիմնական ֆունկցիաների, կառուցվածքային տարրերի ու հատ-
կությունների, ձեռնարկության գործունեության կազմակերպման առանձնա-
հատկությունների, ռեսուրսների, ծախսերի ու արդյունքների ուսումնասիրումը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ձեռնարկության տնտեսական վարքի բնույթը շուկայի ընդհանուր 
սկզբունքների և օրինաչափությունների համատեքստում, 

2. կունենա ձեռնարկության նպատակադրումների ձևակերպման, ձեռնարկա-
տիրությունների կազմակերպման, մոդելավորման և ինքնուրույն կերպով 
կառավարչական որոշումների կայացման գործնական հմտություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

որպես ձեռնարկության գործունեության օբյեկտ: Ձեռնարկատիրության կորպո-
րատիվ ձևերը: Թեմա 3` Ձեռնարկության գործունեության իրավական դաշտը 
Հայաստանի հանրապետությունում: Թեմա 4` Ձեռնարկության շուկայական 
մոդելը և մրցունակությունը: Թեմա 5`Արտադրական պրոցեսի կազմակերպումը 
ձեռնարկությունում: Թեմա 6` Արտադրության տնտեսական  և սոցիալական 
արդյունավետությունը: Թեմա 7` Ձեռնարկությունում աշխատանքի նորմավոր-
ման հիմունքները: Թեմա 8` Ձեռնարկության ներդրումային գործունեությունը: 
Թեմա 9` Ձեռնարկության հիմնական և շրջանառու միջոցները: Թեմա 10` Ձեռ-
նարկության տնտեսական գործունեության պլանավորումը: Թեմա 11` Ձեռնար-
կության արտադրական հզորությունը և արտադրական ծրագիրը: Թեմա 12` 
Ձեռնարկության կադրերը, նրանց քանակի պլանավորումը: Ձեռնարկությունում 
աշխատանքի վճարումը: Թեմա 13` Արտադրության ծախքերը: Կալկույացիան: 
Ծախսերի նախահաշիվը: Թեմա 14` Ձեռնարկության շահույթը և շահութաբե-
րությունը: Ձեռնարկության գնային քաղաքականությունը: Թեմա 15` Ձեռնար-
կության ֆինանսների կառավարումը: Թեմա 16` Արդյունաբերական ձեռնար-
կությունը և շրջակա միջավայրը:  
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B19. ‹‹ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման 

հիմունքները, պարզաբանել ֆինանսական, կառավարչական և հարկային հաշ-
վապահությունների էությունը, իրական հաշվետվությունների աուդիտի սկըզ-
բունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ստուգել հաշվապահական հաշվետվությունների հավաստիու-
թյունը, 

2. կտիրապետի հաշվապահական հաշվետվությունների կազմման տեխնիկա-
յին, 

3. կկարողանա օգտագործել հաշվապահական հաշվետվությունները տնտեսա-
կան որոշումներ կայացնելիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման առարկան և մեթոդը: Թեմա 2` 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ և հաշիվներ:Կրկնակի գրանցում: Թեմա 3` Հաշվա-
պահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը, հաշվային պլան: Թեմա 4` 
Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 5` Պարտավորությունների հաշվա-
ռումը: Թեմա 6`Պաշարների հաշվառումը: Թեմա 7` Դեբիտորական պարտքերի 
հաշվառումը: Թեմա 8` Դրամական հոսքերի և տնտեսավարման ֆինանսական 
հետևանքների հաշվառումը: Թեմա 9` Սեփական կապիտալի հաշվառումը: 
Թեմա 10` Աուդիտի խնդիրները և աուդիտորական վերահսկողություն: Թեմա 
11` Աուդիտի կարգավորումը և իրականացման փուլերը: Թեմա 12` Աուդիտո-
րական եզրակացություններ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0201/B23. ‹‹ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ››  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մարդկային ռե-

սուրսների շարժի, դրանց կառավարման, աշխատանքի շուկայի, աշխատանքի 
վարձատրման, կազմակերպման, գործազրկության և կադրերի վերապատրաստ-
ման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի, ինչպես նաև այդ խնդիրների պե-
տական կարգավորման վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա բավարար գիտելիքներ աշխատանքի ժամանակակից տնտեսագի-
տության վերաբերյալ, 

2. կտիրապետի ձեռնարկության և աշխատանքի շուկայի մակարդակով աշխա-
տանքային հարաբերությունների վերլուծության և կառավարման մեթոդ-
ներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Աշխատանքի էկոնոմիկայի առարկան և մեթոդը: Թեմա 2` Բնակ-

չության աշխատանքային կառուցվածքը և զբաղվածությունը: Թեմա 3` Աշխա-
տանքի շուկա: Թեմա 4` Աշխատանքի առաջարկը: Թեմա 5` Աշխատանքի շու-
կայի գործառումը: Թեմա 6` Աշխատանքի պահանջարկը: Թեմա 7` Աշխատուժի 
որակը: Թեմա 8` Տեղաշարժը աշխատանքի շուկայում: Թեմա 9` Գործազրկու-
թյուն: Թեմա 10` Աշխատանքի ներքին շուկաները և ձեռնարկությունում աշխա-
տանքի կառավարումը: Թեմա 11` Աշխատանքի պայմանները և կազմակեր-
պումը: Թեմա 12` Աշխատանքի արտադրողականությունը: Թեմա 13` Աշխատա-
վարձ և աշխատանքի խթանում: Թեմա 14` Արհմիությունները և սոցիալական 
համագործակցությունը: Թեմա 15` Աշխատանքային հարաբերությունների և 
աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորումը: Թեմա 16` Աշխատանքի մի-
ջազգային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) և աշխատանքային հարաբերությունների 
կարգավորման միջազգային փորձը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 
0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0201/B25. ‹‹ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողներին արդյունաբերական և 

ոչ արդյունաբերական կազմակերպությունների և նրանց արդյունավետ կառա-
վարման վերաբերյալ գիտական տեղեկատվության մատուցումն է, որը թույլ 
կտա ձեռք բերել կազմակերպության առջև դրված նպատակներն իրականացնե-
լու ունակություններ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմակեր-
պության կառավարման հարցերին, 

2. կունենա ստրատեգիական պլանավորման բավարար գիտելիքներ, 
3. տեղեկացված կլինի կազմակերպչական գործընթացների, կազմակերպութ-

յան նախագծման, մարդկանց գործունեության շարժառիթների, լիդերության, 
իշխանության և այլնի մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Կառավարչական մտքի զար-

գացումը: Թեմա 3` Կազմակերպության և կառավարման պրոցեսի տարրերը: 
Թեմա 4` Կազմակերպության կազմակերպչական ձևերը և  կառավարման կա-
ռուցվածքը: Թեմա 5` Մենեջմենթի միջավայրը: Թեմա 6` Մենեջմենթի  ֆունկ-
ցիաները և սկզբունքները: Թեմա 7` Ստրատեգիական պլանավորումը մենեջմեն-
թում: Թեմա 8` Որոշումների ընդունում: Թեմա 9` Կառավարչական լիազորու-
թյուններ: Թեմա 10` Մենեջմենթի մեթոդները: Թեմա 11` Անձնակազմի կառավա-
րումը: Թեմա 12` Աշխատանքային պրոցեսների կառավարումը: Թեմա 13` Լիդե-
րությունը և իշխանությունը: Թեմա 14` Կոնֆլիկտների և սթրեսների կառավա-
րում: Թեմա 15` Անձը և նրա վարքագիծը կառավարման համակարգում: Թեմա 
16` Ղեկավարման ոճ: Թեմա 17` Հաղորդակցման արվեստը: Թեմա 18` Գործա-
րարական խորհրդակցությունների և բանակցությունների անցկացման  կազմա-
կերպումը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B26. ‹‹ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակը ուսանողներին ծանոթացնել շուկայագիտության 

ընդհանուր հարցերի տեսությանը և պրակտիկային, շուկայավարման գործունե-
ության կոնկրետ ուղղություններին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել շուկայագիտական հետազոտու-
թյուններ, 

2. կունենա բավարար գիտելիքներ առաքման և գնային քաղաքականության, 
ինչպես նաև գովազդի կազմակերպման վերաբերյալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Շուկայագիտությունը որպես համակարգ: Թեմա 2` Շուկայա-

գիտության ստրատեգիան և տակտիկան: Թեմա 3` Շուկայագիտական հետազո-
տությունները և հսկողությունը: Թեմա 4` Մրցակցություն և մրցակիցներ: Թեմա 
5` Ապրանքը և նրա սպասարկումը: Թեմա 6` Ապրանքաշարժ: Թեմա 7` Առաք-
ման և գնային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Գովազդ: Թեմա 9` Առաքման 
խթանումը: Թեմա 10` Ժամանակակից առևտրային մարքեթինգը զարգացած 
կապիտալիստական երկրներում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B20. ‹‹ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնա-

րար տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր 
իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և կիրառման ձևերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆինանսների կառավարման ժամանակակից տեսությունները և 
ֆինանսական վերլուծության մեթոդները, 

2. կտիրապետի ինչպես կապիտալ բյուջետավորման և ֆինանսական որո-
շումների կայացման տեխնիկային, այնպես էլ պորտֆելի կառավարման հի-
մունքներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆինանսների էությունը և ֆինանսական համակարգ: Թեմա 2` 

Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ: Թեմա 3` Ֆինանսական գործակիցների 
վերլուծություն: Ֆինանսական գործակիցների նպատակային և ռեսուրսային 
վերլուծություն: Թեմա 4` Ֆինանսական որոշումների կայացում: Ֆինանսական 
ինֆորմացիայի կայացում: Ֆինանսական ինֆորմացիայի գնահատում: Թեմա 5` 
Կապիտալ բյուջետավորման տեխնիկա և գործընթաց:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B22. ‹‹ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային համակարգը, Կենտ-

րոնական բանկի և առևտրային բանկերի ֆունկցիաները, խնդիրները, ինչպես 
նաև դրանց կողմից իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայու-
թյունների տեսակները, ձևերը և եղանակները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի դրամավարկային համակարգի գործիքներին և մեթոդաբանու-
թյանը, 
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2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել առևտրային բանկի տնտեսական 
գործունեության ֆինանսական արդյունքների գնահատում և վերլուծություն, 

3. կտիրապետի իրավիճակային խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու 
մեխանիզմներին: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բանկային համակարգ: Թեմա 2` Առևտրային բանկերի ակտիվա-

յին և պասիվային գործառնություններ: Թեմա 3` Առևտրային բանկերը որպես 
արժութային և արժեթղթերի շուկայի մասնակիցներ: Թեմա 4` Առևտրային բան-
կերի գործունեության ֆինանսական արդյունքների ամփոփ գնահատման 
համակարգեր:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B15. ‹‹ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՍԵԿՏՈՐԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց  եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ագրարային սեկտորի առանձնա-

հատկություններն ու հիմնախնդիրները, տարբեր երկրների (ԱՄՆ, ԵՄ, ՌԴ և 
այլն) ագրարային սեկտորների վերլուծության հիման վրա ուսանողին ծանոթաց-
նել զարգացած երկրների ժամանակակից փորձին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ագրարային սեկտորի առանձնահատկությունները, ինչպես տեսա-
կան, այնպես էլ գործնական առումով, 

2. ծանոթ կլինի ԱՄՆ, ԵՄ, ՌԴ, ՀՀ ագրարային սեկտորների համեմատական 
վերլուծությանը, 

3. կիմանա զարգացած երկրների ագրարային քաղաքականության հրատապ 
պրոբլեմների, ինչպես նաև գյուղատնտեսությանն առնչվող խոշոր միջազ-
գային կազմակերպությունների գործունեության մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Առաջարկի առանձնահատկությունները 

ագրարային սեկտորում: Թեմա 3` Ագրոբիզնես: Թեմա 4` Գյուղատնտեսական 
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մթերքների սպառումը և պահանջարկը: Թեմա 5` Տնտեսավարումը ագրարային 
սեկտորում: Թեմա 6` Ագրարային քաղաքականության հիմնական միտումները: 
Թեմա 7` Ընդհանուր շուկայի կազմակերպումը (ԵՄ): Թեմա 8` Պարենային քա-
ղաքականություն: Թեմա 9` Գյուղատնտեսական արտադրանքի միջազգային 
առևտուրը: Թեմա 10` Որոշումների ընդունման գործընթացը ագրարային քաղա-
քականությունում: Թեմա 11` ՀՀ ագրոպարենային իրավիճակը մինչանցումային 
տնտեսությունում: Թեմա 12` Հողի մասնավորեցման գործընթացը ՀՀ-ում: Թեմա 
13` Ագրարային սեկտորի ֆինանսավորման և վարկավորման խնդիրները ՀՀ-
ում: Թեմա 14` Գյուղացիական տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական վի-
ճակը և ՀՀ ագրոպարենային համակարգի բարեփոխումների ծրագիրը 1997-2000 
թթ.: Թեմա 15` ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B21. ‹‹ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ›› -2 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնա-

րար տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր 
իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և կիրառման ձևերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆինանսների կառավարման ժամանակակից տեսությունները և ֆի-
նանսական վերլուծության մեթոդները, 

2. կտիրապետի ինչպես կապիտալ բյուջետավորման և ֆինանսական որո-
շումների կայացման տեխնիկային, այնպես էլ պորտֆելի կառավարման հի-
մունքներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կապիտալ բյուջետավորման տեխնիկա և գործընթաց:  Կապի-

տալի բյուջետավորման գործոնները: Թեմա 2` Կապիտալի արժեք և կառուց-
վածք: Թեմա 3` Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ: Թեմա 4` Պորտֆելի կա-
ռավարման հիմունքներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B17. ‹‹ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել հանրային (պետական) հատվածի 

տընտեսագիտությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնական 
ուղղություններն ու մեխանիզմները: 

   
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի խառը տնտեսությունում պետության` որպես կարգավորող և 
տնտեսավորող սուբյեկտի գործունեության մեթոդաբանական և տեսական 
հիմունքներին, 

2. կունենա ամբողջական պատկերացում պետության տնտեսական գործա-
ռույթների մասին, 

3. կիմանա մակրոմակարդակում տնտեսական լուծումների վերաբերյալ որո-
շումների կայացման սկզբունքները և մեխանիզմները, ինչպես նաև կարգա-
վորման մեթոդներն ու ներազդման լծակները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսության պետական կարգավորման դերը, դրսևորման 

ձևերը, սկզբունքները և մեթոդները: Թեմա 2` Տնտեսության հանրային հատվածը: 
Հանրային բարիքներ: Հանրային հատվածի եկամուտները և ծախսերը: Թեմա 3` 
Վերաբաշխում, արդյունավետություն և հասարակության բարեկեցություն: 
Թեմա 4` Բյուջետային ֆեդերալիզմ: Թեմա 5` Տնտեսության պետական կարգա-
վորման մարմինները ՀՀ-ում և դրանց ֆունկցիաները: Թեմա 6` Հարկաբյուջե-
տային քաղաքականությունը մակրոտնտեսական կարգավորման համակար-
գում: Թեմա 7` Ֆինանսական համակարգի և բանկային համակարգի կարգավո-
րումը: Թեմա 8` Դրամավարկային քաղաքականությունը մակրոտնտեսական 
կարգավորման համակարգում: Թեմա 9` Պետության արտաքին տնտեսական 
քաղաքականությունը: Թեմա 10` Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը: 
Թեմա 11` Պետության ճյուղային տնտեսական քաղաքականությունը: Թեմա 12` 
Պետության սոցիալական քաղաքականության ուղղությունները: Թեմա 13` 
Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության պետական կարգավորումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խա-նաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B18. ‹‹ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բիզնեսի կառավարման տեսա-

կան և գործնական հիմունքները, հիմնական հասկացությունները, զարգացման 
դիալեկտիկան և այլն:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա վերլուծել հիմնախնդիրները և դրանք պայմանավորող գոր-
ծոնները` համապատասխան քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական 
պայմաններում, 

2. կկարողանա մշակել բիզնես պլաններ և գնահատել դրանց գործնական կի-
րառման հնարավորությունները տարբեր սոցիալ–տնտեսական իրավիճակ-
ներում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բիզնեսի հիմունքներ և զարգացման գործոններ: Թեմա 2` Բիզնե-

սի կազմակերպման ձևերը: Թեմա 3` Փոքր բիզնես, նոր ստեղծվող ընկերություն-
ներ: Ֆրանչայզինգ: Թեմա 4` Բիզնեսի բարոյական և սոցիալական պատասխա-
նատվությունը: Թեմա 5` Բիզնեսի կառավարումը: Թեմա 6` Բիզնեսի կազմա-
կերպման ձևերը: Թեմա 7` Ապրանքների և ծառայությունների մատուցումը: 
Թեմա 8` Մարքեթինգը և սպառողների վարքը: Թեմա 9` Որոշումների ընդու-
նումը: Թեմա 10` Բաշխման համակարգի կառուցվածքը: Թեմա 11` Ապրանքների 
շարժը: Թեմա 12` Հաշվապահական հաշվառում և գործարարություն: Թեմա 13` 
Նորամուծությունը և ներդրումային գործընթացում ընկերության գույքի շուկա-
յական գնահատումը: Թեմա 14` Ապահովագրության և ռիսկի կառավարում: 
Թեմա 15` Կարիերան բիզնեսում: Թեմա 16` Բիզնես-պլանի մշակման մեթոդա-
բանությունը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-

խանաբար 2, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0101/B27. ‹‹ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ (ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ) ՊՐԱԿՏԻԿԱ›› -(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (18 ժամ լաբորատոր պարապմունքներ), 
Կիսամյակը` 5-րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատ-

կերացում տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգ-
չային մոդելավորման վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների 
մոդելավորման և վերլուծության հմտություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` MS Excel կիրառական փաթեթի ընդլայնված հնարավորութ-

յունները: Թեմա 2` Մենեջմենթի և մարքետինգի խնդիրների լուծումը MS Excel-
ում: Թեմա 3` Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորումը MS Excel-ում: Թեմա 
4` Տվյալների բազաների վերլուծությունը MS Excel-ում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը` 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
 

4.4.1. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0201/B28 . ‹‹ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱ››-(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ), 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ 

անշարժ գույքի շուկայում գործող տնտեսական գործընթացների, մեթոդների և 
գործիքակազմի մասին: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. տեղեկացված կլինի անշարժ գույքի շուկայի գործունեության առանձնա-
հատկությունների մասին, 

2. կտիրապետի անշարժ գույքի վարկավորման սկզբունքներին, անշարժ գույքի 
օբյեկտների գնահատման մեթոդներին, անշարժ գույքի շուկայի գործունեու-
թյան կարգավորման օրենսդրական հիմքերին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անշարժ գույքի էությունը և հիմնական բնութագրիչները: Թեմա 

2` Անշարժ գույքի ֆինանսավորում և ներդրումներ անշարժ գույքում: Թեմա 3` 
Անշարժ գույքի գնահատման մոտեցումները և մեթոդները: Թեմա 4` Անշարժ 
գույքի շուկա. կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Անշարժ 
գույքի շուկայի պետական կարգավորումը: Թեմա 6` Ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեությունը անշարժ գույքի շուկայում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը` 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B24. ‹‹ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈԻԹՅՈՒՆ›› -(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ բավարար գիտելիքներ շու-

կայական համակարգի կառուցվածքի և գործառնության օրինաչափությունների 
մասին, ինչը կօժանդակի նրանց առավել ամբողջական ընկալել իրենց մասնագի-
տացման ոլորտում տեղի ունեցող գործընթացները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի տնտեսագիտական հիմնական հասկացությունները և պատկե-
րացում կկազմի շուկայական տնտեսության կենսագործունեության մասին: 

 
Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Տնտեսագիտություն առարկան: Թեմա 2` Տնտեսական զարգաց-

ման ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3` Տնտեսության շուկայական համակարգը և 
եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4` Պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 5` Սպա-
ռողի վարքի տեսությունը: Թեմա 6` Արտադրության ծախսերը: Թեմա 7` Շուկայի 
կառուցվածքը: Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրո-
տնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային 
համակարգը, դրամա-վարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական 
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բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազգային տնտեսական 
գործակցությունը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0201/B29. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ կազմակերպու-

թյուններում իրականացվող տնտեսական գործունեության վերլուծության կա-
րևորության, տնտեսական գործունեության վերլուծության եղանակների, ինչպես 
նաև վերլուծության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ու 
մշակման մասին: Անհրաժեշտ է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպութ-
յան ֆինանսական դրության, սնանկացման և ռիսկի գնահատման մեթոդիկային: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կարող է ընտրել անհրաժեշտ տնտեսական ինֆորմացիան, կազմել վերլու-
ծական աղյուսակներ, բացահայտել ցուցանիշների փոփոխությունները նա-
խորդ տարիների նկատմամբ,  

2. կատարել ցուցանիշների գործոնային վերլուծություն,  
3. հաշվետվության տվյալներով գնահատել կազմակերպության ֆինանսական 

դրությունը, բացահայտել արտադրության արդյունավետության բարձրաց-
ման հնարավոր ռեզերվները:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսական գործունեության վերլուծության կարևորությունը 

արտադրության կառավարման համակարգում: Արտադրության արդյունավե-
տության բարձրացման պահուստների դասակարգումը: Թեմա 2`«Տնտեսական 
գործունեության վերլուծության» առարկան, խնդիրները, մեթոդը և տեսակները: 
Վերլուծության կազմակերպումը և տեղեկատվական բազան: Թեմա 3՝ Տնտե-
սական գործունեության վերլուծության եղանակները: Թեմա 4` Ոչ ընթացիկ ակ-
տիվների վերլուծություն: Թեմա 5` Ընթացիկ ակտիվների վերլուծություն: Թեմա 
6` Եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն: Թեմա 7` Կանոնադրական կապի-
տալի վերլուծություն: Թեմա 8` Ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն: 
Թեմա 9` Ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծություն: Թեմա 10` Կրե-
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դիտորական պարտքի վերլուծություն: Թեմա 11` Ֆինանսական դրության 
վերլուծություն:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը` 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B27. ‹‹ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ››-(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազ-

գային մենեջմենթի հիմնական բաղադրատարրերին, կիրառվող ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներին և տվյալ բնագավառում էթիկայի կանոններին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պատկերացում կունենա միջազգային բիզնեսի էության, կառուցվածքի և 
զարգացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

2. կկարողանա իրականացնել կառավարչական արդյունավետ որոշումներ մի-
ջազգային բիզնեսի արտաքին միջավայրի գործնական վերլուծության շնոր-
հիվ, 

3. պատկերացում կունենա միջազգային ներդրումային և ֆինանսավորման ժա-
մանակակից տեխնոլոգիաների մասին, 

4. կծանոթանա միջազգային բիզնեսի վարման էթիկայի սկզբունքներին` որպես 
բարոյական վարքագծի: 

 
Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Միջազգային մենեջմենթի ներածություն: Թեմա 2` Միջազգային 

ֆիրմաների կազմակերպումը և ռազմավարական կառավարումը: Թեմա 3` Մի-
ջազգային ֆիրմաների ֆինանսավորման և ներդրումային գործընթացների կա-
ռավարում: Թեմա 4` Միջազգային մենեջմենթի ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ները: Թեմա 5` Սպառողի վարքի տեսությունը: Թեմա 6` Արտադրության ծախ-
սերը: Թեմա 7` Շուկայի կառուցվածքը: Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համա-
կարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 
10` Փողը և բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականությունը: 
Թեմա 11` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազ-
գային տնտեսական գործակցությունը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է 8 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
 

4.5. ‹‹Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա›› մասնագիտություն 
 

0101/B04. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ››-1 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել սահմանների տեսությանը, մեկ 

փոփոխականի ֆունկցիայի անընդհատության և ածանցյալի գաղափարներին ու 
դրանց կիրառություններին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մեկ փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները, 
2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, ֆունկցիայի անընդհատության և 

ածանցյալի գաղափարների էությունները, 
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 

վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թվային բազմություններ և նրանց հատկությունները: Թեմա 2` Հա-

ջորդականության սահման, նրա հատկությունները: Թեմա 3` Ֆունկցիայի սահ-
ման, անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները: Թեմա 4` 
Ածանցյալ, դիֆերենցիալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկությունները: Նրա 
կիրառությունները: Թեմա 5` Ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալների մի-
ջոցով, գրաֆիկի կառուցումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0101/B11. ‹‹ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱ-ՀԱ-
ՇԻՎ ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների գաղա-

փարներին, գծային հանրահաշվական հավասարումների լուծման ճշգրիտ և 
մոտավոր մեթոդներին, գծային և էվկլիդեսյան նորմավորված տարածություննե-
րին:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գծային հանրահաշվական համակարգերի լուծման ճշգրիտ և 
մոտավոր լուծման մեթոդները, 

2. կհասկանա գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածությունների, գծային 
օպերատորների ապարատի առանձնահատկություններն ու նրբությունները, 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վեկտորներ և դրանց կիրառությունները: Թեմա 2` Հանրահաշ-

վական կորեր և մակերևույթներ, երկրորդ կարգի կորեր և մակերևույթներ: Թեմա 
3` Մատրիցներ: Մատրիցի որոշիչ: Թեմա 4` Գծային հավասարումների համա-
կարգեր: Թեմա 5` Գծային, էվկլիդեսյան նորմավորված տարածություններ: Թե-
մա  6` Գծային օպերատորներ: Սեփական արժեք, սեփական վեկտոր: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B16. ‹‹ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ››-1 
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Սովորեցնել ուսանողին ծրագրավորում այնպես, որ համալսարանն ա-

վարտելուց հետո դասընթացի շրջանակներում տրված գիտելիքները մնան ար-
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դիական: Սովորեցնել ուսանողին մտածել ծրագրավորողին հարիր կատեգորիա-
ներով, տալ այնպիսի հիմքեր, որ ուսանողը կարողանա սեղմ ժամկետներում 
սովորել նոր ծրագրավորման լեզու և էֆեկտիվորեն կիրառի այն: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ծրագրավորման ընդհանուր հիմունքները, 
2. կհասկանա ծրագրավորման տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա գնահատել ծրագրի բարորակությունը և կատարել նրա բարձ-

րացմանը ուղղված շտկումներ նախապես տրված ծրագրի մեջ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ալգորիթմ. սահմանումը, տրման ձևերը: Թարգմանիչներ: Թեմա 

2` Ծրագրավորման C++ լեզվի բաղադրիչները: Փոփոխականների նկարագրում, 
արտահայտություններ, հիմնական հրամանները. մուտքի և ելքի հրամաններ, 
ճյուղավորման if/else, switch հրամաններ, ցիկլի for, do/while, while հրամաններ, 
break, continue հրամաններ: Թեմա 3` Ֆունկցիաներ. ֆունկցիաների սահմանում-
ներ, նախատիպեր, վերնագրային ֆայլեր, ռեկուրսիաներ, պարամետրեր և ար-
գումենտներ: Թեմա 4` Մասիվներ: Հղումներ և ցուցիչներ: Տողեր:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B05. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ››-2 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ինտեգրալ հաշվի հիմնական գա-

ղափարներին և մեթոդներին, այդ թվում անիսկական ինտեգրալներին և պարա-
մետրից կախված ինտեգրալներին: Մեծ կարևորություն է տրվում կիրառութ-
յուններին: Այս մոդուլում ներառված է նաև մի քանի փոփոխականների դիֆե-
րենցիալ հաշիվը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ինտեգրալների տեսության և մի քանի փոփոխականների ֆունկ-
ցիաների հաշվի հիմնական թեորեմները, 
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2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, մի փոփոխականի ֆունկցիաների հաշվի 
և մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաների հաշվի նմանություններն ու 
տարբերությունները, 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռիմանի որոշյալ ինտեգրալը և նրա հատկությունները: Թեմա 2` 

Անիսկական ինտեգրալ, հաշվման մեթոդներ, զուգամիտություն: Թեմա 3` Ռի-
մանի որոշյալ ինտեգրալի կիրառությունները: Թեմա 4` Մի քանի փոփոխական-
ների ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն և նրանց հատկությունները: 
Թեմա 5` Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալներ, 
դիֆերենցելիություն և էքստրեմումներ: Թեմա 6` Պարամետրից կախված ինտեգ-
րալներ, հատկությունները և նրանց կիրառությունները: Թեմա 7` Անբացահայտ 
ֆունկցիաներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B29. ‹‹ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (3 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Սովորեցնել առաջին կուրսի ուսանողին համակարգչի հետ աշխատանքի 

հըմուտությունները: Բացատրվում է համակարգչի աշխատանքի սկզբունքները, 
քըննարկվում է համակարգչի յուրաքանչյուր հանգույցի կառուցվածքը, աշխա-
տանքի տեխնոլոգիական սկզբունքները և հետագա զարգացման հեռանկար-
ները: Գաղափար է տրվում օպերացիոն համակարգերի մասին: Քննարկվում են 
համացանցի աշխատանքի սկզբունքները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա համակարգչի հետ աշխատանքի յուրահատկությունները, 
2. կհասկանա համակարգչի աշխատանքի սկզբունքները, 
3. կկարողանա ազատորեն օգտվել համացանցի և լոկալ ցանցերի ռեսուրսնե-

րից: 
 



– 225 – 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Մուտքի սարքեր: Թեմա 3` Ելքի սարքեր: 

Թեմա 4` Արտաքին հիշողության սարքեր: Թեմա 5` Ֆայլային համակարգեր: 
Թեմա 6` Պրոցեսորներ: Թեմա 7` Օպերատիվ հիշողություն: Թեմա 8` Մայր պլա-
տա: Թեմա 9` Բեռնավորում: Թեմա 10` Օպերացիոն համակարգեր: Թեմա 11` 
DOS օպերացիոն համակարգեր: Թեմա 12` Windows օպերացիոն համակարգը: 
Թեմա 13` Ներածություն Linux օպերացիոն համակարգի: Թեմա 14` Ֆայլային 
համակարգը Linux-ում: Թեմա 15` Համակարգչային կապի տեսակները: Թեմա 
16` Համացանց: Թեմա 17` Telnet, ftp, email: Թեմա 18` Փնտրող համակարգեր:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B17. ‹‹ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ››-2  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Սովորեցնել ուսանողին ծրագրավորում այնպես, որ համալսարանն ա-

վարտելուց հետո դասընթացի շրջանակներում տրված գիտելիքները մնան ար-
դիական: Սովորեցնել ուսանողին մտածել ծրագրավորողին հարիր կատեգորիա-
ներով, տալ այնպիսի հիմքեր, որ ուսանողը կարողանա սեղմ ժամկետներում 
սովորել նոր ծրագրավորման լեզու և էֆեկտիվորեն կիրառի այն: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ծրագրավորման հիմունքները ողջ խորությամբ, 
2. կհասկանա ծրագրի բարորակությունը գնահատելու և այն բարձրացնելու 

անհրաժեշտությունը, 
3. կկարողանա ինքնուրույն ծրագրեր գրել ցածրակարգ ծրագրային լեզուներով: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Օբյեկտային կողմնորոշված ծրագրավորում, նրա առանձնա-

հատկությունները: Թեմա 2` Դասեր և օբյեկտներ: Դասի անդամներ: Դասի 
համար պատկանելիության և կապակցման գործողություններ: Թեմա 3` Կոնստ-
րուկտորներ, նրանց տեսակները: Դեստրուկտորներ: Կոնստրուկտորի և դեստ-
րուկտորի կանչը, նրանց կատարման հաջորդականությունը: Թեմա 4` Օբյեկտ-
ների փոխանցումը ֆունկցիաներին, օբյեկտի վերադարձը ֆունկցիայից: Օբյեկտ-
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ների վերագրում: Թեմա 5` Ընկեր (friend) ֆունկցիաներ և ընկեր դասեր: Թեմա 6` 
Դասի ստատիկ անդամներ. ստատիկ անդամ–փոփոխականներ, ստատիկ ան-
դամ–ֆունկցիաներ: Թեմա 7` Օբյեկտների ցուցիչներ: This ցուցիչը: Հղումներ 
օբյեկտների վրա: Թեմա 8` Ֆունկցիաների վերաբեռնում: Ֆունկցիայի լռությամբ 
որոշվող արգումենտներ: Ոչ միարժեքություն: Կոնստրուկտոր ֆունկցիայի վե-
րաբեռնումը: Թեմա 9` Գործողությունների վերաբեռնում: Անդամ- գործողություն 
ֆունկցիաների ստեղծումը: Գործողությունների վերաբեռնումը ընկեր ֆունկցիա-
ների միջոցով: Թեմա 10` Տվյալների աբստրակտացումը և աբստրակտ դասեր: 
Թեմա 11` Ժառանգականություն, դասերի պաշտպանված էլեմենտներ: Թեմա 
12` Բաց, պաշտպանված և փակ բազային դասեր: Թեմա 13` Վիրտուալ ֆունկ-
ցիաներ և պոլիմորֆիզմ: Թեմա 14` Ֆայլեր: Աշխատանք ֆայլերի հետ, բու-
ֆերներ:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B06. ‹‹ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել թվային և ֆունկցիոնալ շարքերին, 

այդ թվում աստիճանային և Ֆուրիեի շարքերին: Այս մոդուլում ներառված են 
նաև կորագիծ, կրկնակի, եռակի և մակերևութային ինտեգրալները և նրանց 
կիրառությունները:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա թվային և ֆունկցիոնալ շարքերի և բազմաչափ ինտեգրալների 
տեսության հիմնական թեորեմները, 

2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, շարքերի և անիսկական ինտեգրալների 
նմանություններն ու տարբերությունները, 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թվային շարքեր, նրանց զուգամիտությունը և հատկությունները: 

Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ շարքեր, Թեյլորի և Ֆուրիեի շարքեր, նրանց զուգամի-
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տությունը և հատկությունները: Թեմա 3` Կորագիծ և կրկնակի ինտեգրալներ, 
նրանց հատկությունները և կիրառությունները: Թեմա 4` Մակերևութային և 
եռակի ինտեգրալներ, նրանց հատկությունները և կիրառությունները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B15. ‹‹ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դիսկրետ մաթեմա-

տիկայի հիմնական բաժինների դասական, նաև ժամանակակից խնդիրների դըր-
վածքներին: Սովորեցնել ուսանողներին լուծելու դիսկրետ մաթեմատիկայի 
տարբեր բաժինների տիպային խնդիրներ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կոմբինատոր խնիրների դրվածքները և նրանց լուծումները, 
2. կհասկանա վերջավոր գրաֆների հատկությունները և բուլյան հանրահաշվի 

նրբությունները, 
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 

վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կոմբինատորիկայի տարրերը: Թեմա 2` Գրաֆների տեսության 

տարրերը: Թեմա 3` Բուլյան ֆունկցիաների տեսության տարրերը: 
 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0102/B03. ‹‹ՄԵԽԱՆԻԿԱ ՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ(12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական, 18 ժամ 
լաբորատոր աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նյուտոնյան մեխա-

նիկայի հիմնական սկզբունքներին, օրենքներին և նրանց կոնկրետ կիրառու-
թյանը տեսական և գործնական խնդիրներ լուծելիս: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա նյուտոնյան մեխանիկայի հիմնական սկզբունքների և օրենքների 
նրբությունները. 

2. կհասկանա մեխանիկական երևույթները և դրանց առանձնահատկություն-
ները.  

3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները մեխանիկայի տեսական 
և գործնական խնդիրներ լուծելիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկան: Թեմա 2` Նյութական կետի դի-

նամիկան: Թեմա 3` Մեխանիկական համախմբի դինամիկա: Թեմա 4` Աշխա-
տանք, էներգիա: Պահպանման օրենքները մեխանիկայում: Թեմա 5` Իմպուլսի 
մոմենտ: Թեմա 6` Պինդ մարմնի շարժման մեխանիկա: Թեմա 7`Շարժումը հաշ-
վարկի ոչ իներցիալ համակարգում: Թեմա 8` Շարժումը գրավիտացիոն դաշ-
տում: Թեմա 9`Տատանումներ և ալիքներ: Թեմա 10` Հեղուկների և գազերի 
մեխանիկայի տարրերը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B08. ‹‹ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների 

ինտեգրման մեթոդներին: Գոյության և միակության թեորեմի ապացույցից օգտը-
վելով` ծանոթացնել դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման մո-
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տավոր մեթոդներին: Ընդգրկված է նաև Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ին-
տեգրալ հավասարումների տեսությունը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների ճշգրիտ և մոտավոր 
լուծման մեթոդները, 

2. կհասկանա գիտության տարբեր բնագավառների խնդիրների համապատաս-
խան հավասարումների բերելու սխեման, 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Առաջին կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդ-

ները: Թեմա 2` Բարձր կարգի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդ-
ները: Թեմա 3` Բարձր կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների ֆունդա-
մենտալ լուծումների կառուցում: Թեմա 4`Բարձր կարգի գծային, հաստատուն 
գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգի լուծման մեթոդ-
ներ: Թեմա 5` Ֆրեդհոլմի և Վոլտերայի տեսակի ինտեգրալ հավասարումների 
լուծման մեթոդներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B12. ‹‹ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ-
ԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հավանականության գաղափարին 

ու նրա կիրառություններին, ինչպես նաև մաթեմատիկական վիճակագրությանը: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա կիրառությունները, մաթե-
մատիկական վիճակագրության տարրերը, 
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2. կհասկանա հավանականության գաղափարի և մաթեմատիկական վիճա-
կագրության դերը գիտության տարբեր ոլորտներում, 

3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրներն ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել հա-
վանականության տեսության մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատահական մեծություններ: Թեմա 2` Հավանականության գա-

ղափարը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական սպասում և դիսպերսիա: Թեմա 4` Բաշ-
խման օրենքները:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B13. ‹‹ԿՈՄՊԼԵՔՍ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին գիտելիքներ տալ կոմպլեքս փո-

փոխականի, անալիտիկ ֆունկցիաների հիմնական տեսության մասին, այդ 
թվում ինտեգրալ հաշվի, կոնֆորմ արտապատկերումների, մնացքների տեսու-
թյան և դրանց կիրառություների: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կոմպլեքս փոփոխականի, անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության 
հիմնական թեորեմները, 

2. կհասկանա այդ թեորեմների կապը, կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիա-
ների տեսության և իրական փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության տար-
բերությունները, 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կոմպլեքս փոփոխականի հաշիվ, բազմություններ և ֆունկցիա-

ներ: Թեմա 2` Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների հաջորդականություն-
ներ, շարքեր, անընդհատություն, դիֆերենցելիություն, Կոշի–Ռիմանի պայման-
ներ: Թեմա 3` Կոմպլեքս հարթության բազմությունների կոնֆորմ արտապատկե-
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րումներ, սիմետրիա, ինվերսիա և կիրառություններ: Թեմա 4` Կոմպլեքս փոփո-
խականի ֆունկցիայի ինտեգրալ: Կոշու ինտեգրալային թեորեմը և բանաձևը: 
Թեմա 5~ Կոմպլեքս փոփոխականի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացու-մը, 
աստիճանային և Լորանի շարքեր: Թեմա 6` Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկ-
ցիաների եզակի կետերը, մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 7` Մնացքների 
տեսությունը և դրանց կիրաոությունները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B19. ‹‹ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 
կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5 ժամ(6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Ուսումնասիրել ինֆորմացիայի ֆիզիկական տեսության հիմնական գա-

ղափարները և որոշ կիրառությունները: Դիտարկվում են. ինֆորմացիայի մաթե-
մատիկական գնահատումը, հիմնական մեթոդներն ու ֆիզիկական կիրառու-
թյունները: Ինֆորմացիայի ջնջումն ու էնտրոպիայի մինիմալ աճը: Լանդաուերի 
սկզբունքը որպես կամուրջ ֆիզիկայի և ինֆորմացիայի միջև: Ինֆորմացիան 
ֆիզիկայում, քիմիայում և կենսաբանության մեջ: Ինֆորմացիայի հաղորդման 
համակարգեր: Ինֆորմացիայի փոխանցումը աղմուկների առկայության պարա-
գաներում /Շեննոնի տեսություն/: Տվյալների կոդավորում և ձևափոխություն: 
Ծածկագրություն: Հիմնական մեթոդներն ու ֆիզիկական կիրառությունները: 
Թյուրինգի մեքենա-ժամանակակից համակարգիչների տեսության հիմք: Ունի-
վերսալ համակարգչի տեսության զարգացումը ֆիզիկայի օրենքների հիման 
վրա: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ինֆորմացիայի տեսության հիմնական սկզբունքները շարադրած 
ֆիզիկոսների համար, 

2. կհասկանա ինֆորմացիայի տեսության և համակարգերի տեսության հիմնա-
կան օրինաչափությունները, 

3. կկարողանա լուծել ինֆորմացիայի տեսության և որոշ կիրառական խնդիր-
ներ: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ինֆորմացիայի ֆիզիկական տեսության հիմնական սկզբունք-

ները: Թեմա 2` Ինֆորմացիան ֆիզիկայում, քիմիայում և կենսաբանության մեջ: 
Թեմա 3` Ինֆորմացիայի հաղորդման համակարգեր և օրինաչափություններ: 
Թեմա 4` Տվյալների կոդավորում և ձևափոխություն, ծածկագրություն: Թեմա 5` 
Ունիվերսալ համակարգչի տեսություն: Թեմա 6` Քվանտային ինֆորմացիայի 
տեսության ներածություն: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B23. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՎԻ ՀԱՐՑԵՐ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
ՈՒսումնասիրել ֆիզիկայի տարբեր բնագավառների, մասնավորապես 

քվանտային մեխանիկայի համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդները և 
հատուկ ֆունկցիաները, որոնք հաճախ են հանդիպում ուսումնառության տարի-
ներին և հետագա ֆիզիկական հետազոտությունների կատարման ընթացքում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ինչպես հաղթահարել հետագա կուրսերում հանդիպող մաթեմատի-
կական դժվարությունները, 

2. կհասկանա ինչպես կիրառել մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկական 
խնդիրներ լուծելիս, 

3. կկարողանա լուծել խնդիրներ, որոնք կհանդիպեն ֆիզիկայի տարբեր բնա-
գավառներում աշխատելիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ըստ մարմնային անկյան ինտեգրալների հաշվարկ: Թեմա 2` Ին-

տեգրալների ասիմպտոտիկ գնահատման մեթոդներ: Թեմա 3` Էյլերի գամմա–
բետա ֆունկցիաները: Թեմա 4` Էյրիի ֆունկցիաներ: Թեմա 5` Էրմիտի բազման-
դամներ: Թեմա 6` Լեժանդրի բազմանդամներ: Թեմա 7` Սֆերիկ ֆունկցիաներ: 
Թեմա 8` Գլանային /Բեսելի/ ֆունկցիաներ: Թեմա 9` Հիպերերկրաչափական 
ֆունկցիաներ: Թեմա 10` Այլասերված հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներ:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 



– 233 – 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B04 . ‹‹ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական`10,5 ժամ(12 ժամ դասախոսություն,12 ժամ գործնական, 18 ժամ 
լաբորատոր աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նյութի կառուցված-

քի մոլեկուլային-կինետիկ տեսությանը, մասնիկների համակարգի ուսումնա-
սիրման ջերմադինամիկական մեթոդին: Մեկնաբանել նյութի ֆիզիկական հատ-
կությունները գազային, հեղուկ և պինդ վիճակներում, այդ վիճակներից մեկից 
մյուսին անցնելու օրինաչափությունները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա նյութի կառուցվածքի և հատկությունների վերաբերյալ մոլեկուլա-
յին-կինետիկ տեսության և ջերմադինամիկական մեթոդի մոտեցումները. 

2. կհասկանա նյութի տարբեր վիճակների միջև անցումների առանձնահատ-
կությունները. 

3. կկարողանա հաջողությամբ կիրառել գիտելիքները նյութի հատկությունների 
բացատրության համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Նյութի կառուցվածքի մոլեկուլային-կինետիկ տեսություն: Թեմա 

2` Վիճակագրական բաշխումներ: Թեմա 3` Ջերմադինամիկայի առաջին, երկ-
րորդ և երրորդ սկզբունքները: Թեմա 4` Իդեալական և իրական գազեր: Թեմա 5` 
Փոխանցման երևույթները գազերում: Թեմա 6` Փուլային հավասարակշռություն 
և փուլային անցումներ: Թեմա 7` Հեղուկներ: Թեմա 8` Մակերևութային լարվա-
ծություն: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0101/B14. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆիզիկայի խնդիրներն ուսումնասի-

րելիս ի հայտ եկող հիմնական մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավա-
սարումներին և դրանց լուծման մեթոդներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆիզիկայի հիմնական խնդիրների բերումը մասնական ածանց-
յալներով հավասարումների համար սկզբնական, եզրային կամ խառը խըն-
դիրներին, 

2. կհասկանա ֆիզիկական խնդիրները համապատասխան հավասարումների 
բերելու սխեման, 

3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրներն ուսումնասիրելիս հմտորեն կիրառել մա-
թեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մասնական ածանցյալներով հավասարումներին բերվող ֆիզի-

կայի խնդիրներ: Առաջին կարգի մասնական ածանցյալներով հավասարումներ: 
Կոշիի խնդիրը: Թեմա 2` Բնութագրիչների մեթոդը երկրորդ կարգի քվազիգծա-
յին հավասարումների համար: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի գծային հիպերբոլական 
տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը խնդիրը: Վերջա-
վոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 4` Երկրորդ կարգի գծային պա-
րաբոլական տեսակի հավասարումներ: Կոշիի խնդիրը: Կիսաանվերջ խառը 
խընդիրը: Վերջավոր տիրույթի համար եզրային խնդիրը: Թեմա 5` Երկրորդ 
կարգի գծային էլիպտական տեսակի հավասարումներ: Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: 
Եզրային խնդիրներ: Պոտենցիալների տեսություն: Թեմա 6` Փոփոխականների 
անջատման Ֆուրիեի մեթոդը: Ինտեգրալ ձևափոխությունների մեթոդը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0101/B18. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ›› 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Տարբեր տիպի գործընթացների մոդելավորում, համապատասխան թվային 

հաշվարկի մեթոդների ուսումնասիրում: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մոդելավորման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդնե-
րը, մոդելավորման հիմնական մեթոդները, 

2. կհասկանա մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական սկզբունքները, 
3. կկարողանա ստեղծել համակագերի մաթեմատիկական մոդելներ: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մոդելավորման խնդիրների օրինակներ և դրանց դասակար-

գումը ըստ դրվածքի: Թեմա 2` Թվային հաշվարկի հիմնական մեթոդները և 
դրանց կիրառումը մոդելավորման խնդիրներում: Թեմա 3` Երկրորդ կարգի մաս-
նակի ածանցյալներով հավասարումներով նկարագրվող գործընթացների մոդե-
լավորում: Ցանցերի մեթոդ: Իտերացիոն մեթոդներ, ներքին և արտաքին իտերա-
ցիաներ: Տարբեր օրինակներ: Թեմա 4` Մոնտե–Կարլոյի մեթոդ: Մասնիկների 
տեղափոխման խնդիրների մոդելավորումը Մոնտե–Կարլոյի մեթոդով: Թեմա 5` 
Տարբեր համակարգերի և գործընթացների մաթեմատիկական նկարագրության 
միջոցներ: Թեմա 6` Մոդելավորման օրինակներ տարբեր համակարգերի հա-
մար: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B20. ‹‹ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԱԾՈՒ-
ԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ(12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխատանք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

առարկայակողմնորոշված ծրագրավորման վերաբերյալ: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա առարկայակողմնորոշված ծրագրավորման հիմունքները, 
2. կհասկանա առարկայակողմնորոշված ծրագրավորման տրամաբանու-

թյունը, 
3. կկարողանա կազմել պարզագույն ծրագիր C ++ Builder փաթեթի միջոցով:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հիմնական հասկացությունները: 

Թեմա 2` Նոր տիպերի ստեղծում, կառուցվածքներ, դասեր: Թեմա 3` Դասերի 
անդամներ և մեթոդներ: Առարկաներ: Կոնստրուկտորներ և դեստրուկտորներ: 
Թեմա 4` Ցուցիչներ: Հիշողության դինամիկ բաշխում: Թեմա 5` Ժառանգում: 
Բազային և ածանցյալ դասեր: Թեմա 6` Վիրտուալ ֆունկցիաներ և պոլիմորֆիզմ: 
Թեմա 7` Որոշ ժամանակակից ծրագրավորման միջոցների ակնարկ: Visual C++, 
Visual Basic, Delphi, Java, Web-ծրագրավորում: Տվյալների բազաներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B05. ‹‹ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  
 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական`10,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,12 ժամ գործնական, 18 ժամ 
լաբորատոր աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 5 –րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էլեկտրականու-

թյան և մագնիսականության օրենքների հայտնագործմանը, դրանց առնչվող հիմ-
նական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենքները ինտեգրալային և դիֆերենցիալ 
տեսքերով, գաղափար տալ նրանց հիմնական կիրառությունների մասին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էլեկտրականության և մագնիսականության հիմնական օրենքները, 
դրանց առնչվող կարևորագույն փորձերը, երևույթները. 
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2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների կապը, օրենքների համա-
կարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ համակարգից բխող հիմնական հե-
տևությունները և արդյունքները. 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էլեկտրաստատիկ դաշտը վակուումում: Թեմա 2` Էլեկտրաստա-

տիկ դաշտը միջավայրում: Թեմա 3` Էլեկտրական հոսանք: Թեմա 4` Հաստա-
տուն մագնիսական դաշտը վակուումում: Թեմա 5` Հաստատուն մագնիսական 
դաշտը միջավայրում: Թեմա 6` Էլեկտրամագնիսական մակածում: Քվազիստա-
ցիոնար երևույթներ: Թեմա 7` Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա 
8` Էլեկտրական հոսանքը տարբեր միջավայրերում: Թեմա 9` Լիցքավորված 
մասնիկների շարժումը էլեկտրամագնիսական դաշտերում: Թեմա 10` Էլեկտրա-
մագնիսական ալիքների ճառագայթումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նա-բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B13. ‹‹ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռադիոէլեկտրո-

նիկայի հիմնական խնդիրները, նրանց լուծման հիմնական մեթոդները, ինչպես 
նաև ծանոթացնել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերին, որոնց միջոցով իրակա-
նացվում է այդ խնդիրների լուծումը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի կառուցվածքը, 
2. կհասկանա ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքի սկզբունք-

ները, 
3. կկարողանա աշխատել ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների հետ: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը: 

Թեմա 2`Կենտրոնացված պարամետրերով գծային համակարգեր: Թեմա 3` Բաշ-
խված պարամետրերով համակարգեր: Թեմա 4` ՈՒժեղացուցիչներ և գեներա-
տորներ: Թեմա 5` Ոչ գծային համակարգեր: Մոդուլում, դետեկտում, հաճա-
խությունների փոխակերպում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B14. ‹‹ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տիեզերքի` երկ-

նային մարմինների և նրանց համակարգի առաջացման, կառուցվածքի, շարժման 
և զարգացման մասին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ինչպես են շարժվում երկնային մարմինները երկնոլորտում, Արե-
գակը, արեգակնային համակարգը, մոլորակները և նրանց արբանյակները, 
ինչպես են առաջանում լուսնի փուլերը, արեգակի խավարումները, 

2. կհասկանա աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները, 
3. կկարողանա ճանաչել երկնքի վրա համաստեղությունները և նրանցում դիտ-

վող պայծառ աստղերը, կկարողանա որոշել, թե տվյալ օբյեկտը տարվա որ 
ժամանակահատվածում կարելի է դիտել:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հիմնական տեղեկություններ սֆերիկական աստղագիտությու-

նից, կոորդինատական համակարգեր, նրանց ձևափոխությունները, մոլորակնե-
րի տեսանելի և իրական շարժումները, Կեպլերի օրենքները: Թեմա 2` Երկրի, 
Արեգակի և Լուսնի շարժումները, Երկրի առանցքի պրոցեսիոն և նուտացիոն 
շարժումները, Արեգակի և Լուսնի խավարումները: Թեմա 3` Աստղաֆիզիկայի 
հիմունքները, ջերմաստիճանների որոշման մեթոդները, սպեկտրալ գծերի դոպ-
լերյան շեղումները, երկնային մարմինների քիմիական կառուցվածքը: Թեմա 4` 
Դիտակներ, ֆոտոէլեկտրական ընդունիչներ, սպեկտրալ սարքեր, ռադիոդիտակ-
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ներ, արտամթնոլորտային դիտակներ, գամմա, ռենտգենյան և ինֆրակարմիր 
ճառագայթների ընդունիչ սարքեր:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B06. ‹‹ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական`10,5 ժամ(12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական, 18 ժամ 
լաբորատոր աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի օպտիկայի 

հիմնական պատկերացումներին ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի սահմաննե-
րում` հատկապես կարևորելով քննարկվող երևույթների փորձարարական աս-
պեկտները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ինչպես դասական օպտիկայի հիմնական երևույթները, այնպես էլ 
վերջին տասնամյակների մեծագույն նվաճումները և նրանց կիրառական 
հնարավորությունները, 

2. կհասկանա երևույթների փորձարարական և նրանց համապատասխան նը-
կարագրական մեթոդների առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա ինքնուրույն լուծել ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում հանդիպող 
և օպտիկական ուղղվածություն ունեցող միջին բարդության խնդիրներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համառոտ պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Լույսի տարածման 

վերջավոր արագությունը: Հարաբերականության հատուկ տեսության փորձա-
րարական հիմունքները: Թեմա 3` Երկու միջավայրերի բաժանման սահմանում 
ընթացող երևույթներ: Թեմա 4` Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսը որպես էլեկտ-
րամագնիսական ալիք: Թեմա 5` Լույսի ֆիզիկական բնույթը. լույսի քվանտ: 
Պլանկի հաստատուն: Թեմա 6` Լույսի ճառագայթումը և կլանումը ատոմների 
կողմից: Թեմա 7` Լույսի ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա: Թեմա 8` Լույսը միջա-
վայրում: Թեմա 9` Մեծ ինտենսիվություններ, ոչ գծային օպտիկական երևույթ-
ներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B09. ‹‹ԴԱՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
ՈՒսումնասիրել տեսական ֆիզիկայի առաջին դասընթացի` ‹‹Դասական 

մեխանիկա›› առարկայի հիմնական գաղափարները: Դիտարկվում են երեք հիմ-
նական մոտեցումներ` Լագրանժի, Համիլտոնի և Համիլտոն-Յակոբիի, որոնք օգ-
տագործվում են կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տեսական ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքները, 
2. կծանոթանա ոչ ռելյատիվիստական մեխանիկայի հիմնական օրինաչափու-

թյուններին, 
3. կկարողանա լուծել դասական մեխանիկայի խնդիրները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կովարիանտության գաղափարը: Թեմա 2` Կոորդինատական 

համակարգեր: Թեմա 3` Սկալյարներ, վեկտորներ, թենզորներ: Թեմա 4` Վեկտո-
րական և թենզորական անալիզի տարրերը: Թեմա 5` Փոքրագույն գործողության 
սկզբունք. Լագրանժի հավասարումներ: Թեմա 6` Շարժման ինտեգրալներ: 
Թեմա 7` Շարժման հավասարումների ինտեգրում: Թեմա 8` Համիլտոնյան ֆոր-
մալիզմը: Թեմա 9` Շարժումը կենտրոնահամաչափ դաշտում: Թեմա 10` Բա-
խումներ: Թեմա 11` Տատանումներ: Թեմա 12` Պինդ մարմնի շարժումը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0102/B16. ‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ(6 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ լաբորատոր աշխատանք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մոդելների տեսակնե-

րին, հաշվարկային գիտափորձի սկզբունքներին, գիտափորձի և հաշվարկային 
գիտափորձի տվյալների համատեղ վերլուծությանը, դինամիկ համակարգերի 
մոդելավորմանը, չափայնության տեսությանը, Իզինգի մոդելին, նեյրոնային ցան-
ցերի մաթեմատիկական մոդելներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա փորձարարական ֆիզիկայի գործընթացի հիմունքները, 
2. կհասկանա փորձարարական տվյալների մշակման սկզբունքները, 
3. կկարողանա մոդելավորել պարզ ֆիզիկական պրոցեսներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայի մասին: 

Թեմա 2` Մոդելավորումը բարձր էներգիայի աստղաֆիզիկայում: Թեմա 3` Մո-
դելների տեսակները, համակարգչային մոդելներ, հաշվարկային գիտափորձի 
սկզբունքները: Թեմա 4` Գիտափորձի և հաշվարկային գիտափորձի տվյալների 
համատեղ վերլուծությունը: Թեմա 5` Ժամանակային շարքերի մոդելավորումը: 
Թեմա 6` Պիկերի որոնում և ստատիստիկական վերլուծություն: Թեմա 7` Ազդա-
նշանի կորզումը աղմուկի պայմաններում: Թեմա 8` Նեյրոնային ցանցերի մաթե-
մատիկական մոդելները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B22. ‹‹ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ(6 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ լաբորատոր աշխատանք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Սովորեցնել ուսանողին զուգահեռ ծրագրավորման տարրերը, ձևակերպել 

խնդիրներ, որոնք թույլ են տալիս զուգահեռ հաշվարկ: Սովորեցնել ուսանողին 
մտածել զուգահեռ ծրագրավորմանը հարիր կատեգորիաներով: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա զուգահեռ ծրագրավորման ընդհանուր հիմունքները. 
2. կհասկանա զուգահեռ ծրագրավորման տրամաբանությունը. 
3. կկարողանա գտնել այնպիսի խնդիրներ, որոնց համար զուգահեռ ծրագրա-

վորումը տալիս է ռեսուրսների մեծ տնտեսում: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Գուստաֆսոնի օրենքը: Թեմա 2` Համր բացառու-

թյուն, սինխրոնիզացիա: Թեմա 3` Բիթային մակարդակի վրա զուգահեռացում: 
Թեմա 4` Ծրագրային զուգահեռացում: Թեմա 5` Տվյալների զուգահեռացում: 
Թեմա 6` Մեքենայական /կոշտ/ մասի զուգահեռացմանն անհրաժեշտ տարրերը: 
Թեմա 7` Բազմամիջուկ հաշվարկ: Թեմա 8` Բաժանված հաշվարկ: Թեմա 9` 
Կլաստերներ: Թեմա 10` Grid հաշվարկներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B21. ‹‹ՄՈՏԱՎՈՐ ՀԱՇՎՈՒՄՆԵՐ: ԻՆՏԵԳՐԱԼ ԵՎ ԱՊՐՈՔՍԻՄԱՑԻՈՆ ՄԵ-
ԹՈԴՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5 ժամ(18 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել գծային հանրահաշվական հավա-

սարումների, ինտեգրալ և դիֆերենցիալ հավասարումների, ոչ գծային հավասա-
րումների, լուծման ապրոքսիմացիոն մեթոդներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գծային հանրահաշվական հավասարումների, ինտեգրալ և դիֆե-
րենցիալ հավասարումների, ոչ գծային հավասարումների լուծման ապրոք-
սիմացիոն մեթոդները. 

2. կհասկանա այդ մեթոդների կիրառական նշանակությունը. 
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 

վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝  Ինտերպոլացիայի խնդիր: Թեմա 2՝ Գծային հանրահաշվական 

հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդներ: Թեմա 3՝ Թվային ինտեգրում: 
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Թեմա 4՝ Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների լուծման ապրոքսի-մա-
ցիոն մեթոդներ: Թեմա 5՝ Ոչ գծային հավասարումների լուծման մոտավոր մե-
թոդներ : 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0102/B07. ‹‹ԱՏՈՄԻ ՖԻԶԻԿԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ(12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական, 12 ժամ լա-
բորատոր աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել ներատոմային պրո-

ցեսների հիմնական օրինաչափությունները, դասական ֆիզիկայի օրենքների 
անկիրառելիությունը ատոմական աշխարհում, նոր՝ քվանտային մոտեցման ան-
հրաժեշտությունը, մեկնաբանել հիմնական հետազոտությունները, որոնք հան-
դիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա պարբերական համակարգի կառուցման հիմնական դրույթները և 
տարրերի հիմնական հատկությունները, ատոմական սպեկտրների (օպտի-
կական և ռենտգենյան) հիմնական օրինաչափությունները, առաջացման մե-
խանիզմները. 

2. կհասկանա այն հիմնարար փորձնական հետազոտությունները, որոնք հան-
դիսանում են քվանտային ֆիզիկայի փորձարարական հիմքերը. 

3. կկարողանա մեկնաբանել ատոմական սպեկտրների կառուցվածքը: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ α-մասնիկների ցրումը: Ռեզերֆորդի փորձերը և տեսությունը: 

Ատոմի մոլորակային մոդելը: Բորի կանխադրույթները: Ֆրանկի և Հերցի փորձե-
րը: Թեմա 2՝ Ջրածնի ատոմի սպեկտրը: Բորի տեսությունը: Ալկալի մետաղների 
սպեկտրը, հելիումի ատոմի սպեկտրը: Թեմա 3՝ Ատոմի մագնիսական մոմենտը, 
Լանդեի բազմապատկիչները, Զեեմանի երևույթները: Թեմա 4՝ Քվանտային թվե-
րի քառյակ: Մենդելեևի պարբերական համակարգը, տարրերի դասակարգումը: 
Թեմա 5՝ Ռենտգենյան ճառագայթման սպեկտրները: Մոզլիի օրենքը: Թեմա 6՝  
Դը Բրոյլի վարկածը: Էլեկտրոնների դիֆրակցիան: Ալիքային ֆունկցիայի վիճա-
կագրական մեկնաբանումը: Անորոշությունների առնչությունները: 

 



– 244 – 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B10. ‹‹ԴԱՍԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ցույց տալ Մաքսվելի հավասարումների ռելյատիվիստական ինվարիան-

տությունը` պիտանիությունը բոլոր իներցիալ համակարգերում: Շարադրվում է 
ամենափոքր գործողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում, դաշտի և տրված 
դաշտում լիցքի շարժման հավասարումները: ՈՒսումնասիրվում են էլեկտրադի-
նամիկայի և մագնիտոստատիկայի հարցերը, քվազիստացիոնար էլեկտրամագ-
նիսական դաշտերը, սկին էֆեկտը, գծային շղթաները: Քննարկվում են ուշացող 
պոտենցիալները, դիպոլային, քվադրուպոլային, մագնիսական դիպոլային ճա-
ռագայթումները, ճառագայթման ռեակցիան: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էլեկտրադինամիկայի հիմնական դրույթները, 
2. կհասկանա լուծել էլեկտրադինամիկայի ստանդարտ խնդիրներ, 
3. կկարողանա ուսումնասիրել քվանտային էլեկտրադինամիկան: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հատուկ հարաբերականության տեսության տարրերը: Թեմա 2` 

Մաքսվելի հավասարումների համակարգը: Թեմա 3` Էլեկտրամագնիսական 
դաշտը նկարագրող չորս չափանի մեծությունները: Թեմա 4` Ամենափոքր գոր-
ծողության սկզբունքը էլեկտրադինամիկայում: Թեմա 5` Մասնիկների շարժումը 
էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում: Թեմա 6` Հաստատուն էլեկտրական և 
մագնիսական դաշտերը վակուումում: Թեմա 7` Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: 
Թեմա 8` Կամայական օրենքով շարժվող լիցքի էլեկտրամագնիսական դաշտը: 
Թեմա 9` Մակրոսկոպիկ էլեկտրադինամիկայի հավասարումները: Թեմա 10` 
Ժամանակային և տարածական դիսպերսիա: Դիսպերսիոն առնչություններ: 
Թեմա 11` Էլեկտրամագնիսական ալիքները միջավայրում: Թեմա 12` Քվազի-
ստացիոնար էլեկտրամագնիսական դաշտեր: Սկին էֆեկտ: Գծային շղթաներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B17. ‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏԱՓՈՐՁԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ-
ՉԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

գիտական վիրտուալ և իրական փորձերի իրականացման մասին` անձնական 
համակարգչի, տվյալների խմբավորման և LabVIEW-ի միջավայրում տվյալների 
մշակման և կարգավորման ծրագրավորման հիման վրա: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա LabVIEW ծրագրավորման լեզուն, 
2. կհասկանա LabVIEW–ի միջավայրում փորձարարական սարքի կարգավոր-

ման և տվյալների խմբավորման, ծրագրավորման տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա ընտրել նախատեսվող փորձի իրականացման համար անհրա-

ժեշտ սարքավորումների կազմը և բնութագրերը, կկարողանա LabVIEW-ի 
միջավայրում մշակել փորձարարական տվյալներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տեղեկատվության ներմուծումը ԷՀՄ: Հաշվարկման համակար-

գեր: Թվերի տեղափոխում մի համակարգից մյուսը: Թեմա 2` Անձնական համա-
կարգչի կազմակերպում: Թեմա 3` LabVIEW վիրտուալ լաբորատորիայի ապա-
րատա-ծրագրային կոմպլեքս: Ծանոթացում LabVIEW-ի ծրագրավորման միջա-
վայրի հետ: Թեմա 4` Անալոգային և թվային ազդանշաններ: Թեմա 5` Անալոգա-
թվային և թվա-անալոգային փոխարկիչներ: Թեմա 6` Չափումները LabVIEW-ի 
աշխատանքային միջավայրում: USB 6008 բազմաքարտեր: Աշխատանքը քարտե-
րի հետ` LabVIEW–ի ռեսուրսների կիրառմամբ: USB 6008-ի միջոցով վոլտ–ամ-
պերային բնութագրերի չափումը: Թեմա 7` Չափողական տվիչներ(սենսորներ): 
Թերմիստրի և USB 6008–ի միջոցով ջերմաստիճանի չափման ծրագիրը: Թեմա 8` 
Սարքավորումների ավտոմատացման սկզբունքները գիտական հետազոտութ-
յուններում: Սպեկտրոֆոտոմետրի ավտոմատացման օրինակ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B08. ‹‹ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿԻ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ››   
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական, 12 ժամ լա-
բորատոր) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ատոմի միջու-

կի և տարրական մասնիկների հատկությունների և փոխազդեցությունների մա-
սին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա, թե մատերիայի կառուցվածքի ինչպիսի հարցերն են միջուկային 
ֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան, 

2. կհասկանա ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները, հիմնարար փոխազդեցությունների էությունը, 

3. կկարողանա միջուկային ֆիզիկայի հետազոտական մեթոդները կիրառել 
գիտության և տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտներում, լուծել հիմնարար և 
կիրառական բնույթի զանազան խնդիրներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գաղափար սուբատոմային մասնիկների մասնիկային և ալիքա-

յին հատկությունների մասին: Թեմա 2` Ատոմային միջուկի կառուցվածքը և 
ստատիկական հատկությունները: Թեմա 3` Հիմնարար փոխազդեցությունները 
միջուկային ֆիզիկայում, միջուկային ուժերի բնույթը: Թեմա 4` Միջուկների 
սպինը և մագնիսական մոմենտը: Թեմա 5` Միջուկների բնական ռադիոակտի-
վություն: Թեմա 6` Միջուկային ռեակցիաներ: Թեմա 7` Միջուկների բաժանումը: 
Թեմա 8` Տարրական մասնիկների հատկությունները, դրանց դասակարգումը 
լեպտենների և հադրոնների: Բարիոնային և լեպտոնային մուլտիպլետներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0102/B11. ‹‹ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
ՈՒսումնասիրել քվանտային մեխանիկայի հիմնական գաղափարները և 

նըրանց փորձնական հիմնավորումը: Շարադրվում են ոչ ռելյատիվիստիկ քվան-
տային մեխանիկայի հիմունքները: Միկրոաշխարհի երևույթների դուալիզմը: 
Անորոշությունների և վերադրման սկզբունքները: Վիճակների և ֆիզիկական մե-
ծությունների էվոլյուցիան: Շրեդինգերի-Հայզենբերգի պատկերացումները: Միա-
չափ շարժում: Մոմենտի տեսություն, սպին, Դիրակի հավասարում: Շարժումը 
կենտրոնահամաչափ դաշտում: Հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդնե-
րը: Միատեսակ մասնիկների նույնականության սկզբունքը: Ատոմ: Մոլեկուլ: 
Բախումների տեսություն: Դասախոսություններն ուղեկցվում են գործնական 
պարապմունքներով, որոնց ընթացքում ուսանողները յուրացնում են քվանտային 
ֆիզիկայի խնդիրների մեթոդները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա միկրոաշխարհում գործող օրինաչափությունները, 
2. կհասկանա ոչ ռելյատիվիստիկական քվանտային մեխանիկայի տեսական 

խնդիրները և նրանց փորձարարական հիմնավորումները, 
3. կկարողանա լուծել քվանտային օբյեկտներին վերաբերող ստանդարտ խըն-

դիրները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գաղափար ալիքային ֆունկցիայի մասին: Թեմա 2` Քվանտային 

մեխանիկայի մաթեմատիկական ապարատը: Թեմա 3` Անորոշությունների առ-
ընչությունները: Թեմա 4` Սեփական արժեքներ և սեփական ֆունկցիաներ: 
Թեմա 5` Քվանտային մեխանիկայի մատրիցական ձևակերպումը: Թեմա 6` 
Վիճակի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 7` Միաչափ շարժման 
որոշ խնդիրներ: Թեմա 8` Շարժման քանակի մոմենտ: Թեմա 9` Քվանտային 
մեխանիկայի ռելյատիվիստական հիմունքներ: Թեմա 10` Մասնիկի շարժումը 
կենտրոնա-հա-մաչափ դաշտում: Թեմա 11` Ատոմներ: Թեմա 12` Շարժումը 
էլեկտրամագնիսական դաշտում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0102/B20. ‹‹ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քվանտային ինֆոր-

մացիայի գաղափարին և նրա իրականացման ֆիզիկական միջոցների, ինչպես 
նաև նրանցով իրականցվող քվանտային ալգորիթմերի հետ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա քվանտային ինֆորմացիայի հատկությունները և այն պարունակող 
ֆիզիկական համակարգերը, 

2. կհասկանա քվանտային վիճակներով ինֆորմացիայի կոդավորումը, նրանց 
ձևափոխումները և նրանցով ինֆորմացիայի մշակման ալգորիթմերի սկըզ-
բունքները, 

3. կկարողանա մշակել քվանտային սխեմաներ և կատարել հաշվարկներ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ինֆորմացիայի կոդավորում քվանտային վիճակներով: Թեմա 2` 

Նեյմանի էնտրոպիա: Թեմա 3` Անանջատելի (միաձույլ) վիճակներ: Թեմա 4` Ին-
ֆորմացիայի քվանտային ձևափոխումներ: Թեմա 5` Օպտիկական երևույթների 
կիրառությունը քվանտային ինֆորմատիկայում: Թեմա 6` Ինֆորմացիայի հա-
ղորդում: Թեմա 7` Ինֆորմացիայի ծածկագրում: Թեմա 8` Ակնարկ քվանտային 
համակարգիչների մասին: Թեմա 9` Ակնարկ քվանտային տրամաբանության 
մասին: Թեմա 10` Քվանտային լոկալիզացիայի և զուգահեռականության սկըզ-
բունքները: Թեմա 11` ՀԳՑ-ի վիճակների և Բելի անհավասարության ստուգում: 
Թեմա 12` Քվանտային համակարգչի իրականացման կոնկրետ օրինակներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: 
 Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B19. ‹‹ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐՐԱՅԻՆ ՀԵՆՔԻ ՖԻԶԻԿԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին հաղորդել տե-

սական և գործնական գիտելիքներ ֆիզիկական համակարգիչների (ապարատու-
րային) ապահովման և համապատասխան տարրային հենքների, հենքերի բա-
ղադրությունների և հենքերի մշակման ոլորտում: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տարրային հենքի նշանակությունը, նրա առանձնահատկութ-
յունները և նրա վրա դրվող պահանջներն ու սահմանափակումները, 

2. կհասկանա տարրային հենքի ֆիզիկական իրականացման սկզբունքներն ու 
հնարավորությունները, 

3. կկարողանա տվյալ նշանակության համար ընտրել տարրային հենք և նրա 
իրականացման միջոցները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վերացական (ձևական) տրամաբանահանրահաշվական տար-

րային հենքեր: Թեմա 2` Ֆիզիկական տարրային հենքեր: Թեմա 3` Միկրոէլեկտ-
րոնային տարրային հենքեր: Թեմա 4` Տրանզիստորային և ոչ տրանզիստորային 
տարրային հենքեր: Թեմա 5` Ֆիզիկական տրամաբանություն և նրա տարրային 
հենքերը: Թեմա 6` Հիշող սարքեր և նրանց տարրային հենքերը: Թեմա 7` Ոչ դա-
սական տրամաբանության տարրային հենքեր. բազմարժեք, անհստակ, անորո-
շականացված: Թեմա 8` Պոլիստորային տարրային հենքեր: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B12. ‹‹ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
ՈՒսումնասիրել թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնա-

կան գաղափարները: Դիտարկվում են թերմոդինամիկայի օրենքները, կայունու-
թյան պայմանները, թերմոդինամիկական պոտենցիալների մեթոդները և հավա-
սարակշիռ վիճակագրության ֆիզիկայի հիմունքները` կանոնական բաշխման 
մեթոդը դասական և քվանտային դեպքում, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ 
խնդիրներ լուծելու համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի հիմնական սկըզ-
բունքները, 

2. կհասկանա վիճակագրության հիմնական օրինաչափությունները, 
3. կկարողանա լուծել վիճակագրական ֆիզիկայի խնդիրները: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վիճակագրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Թերմոդի-

նամիկական մեծություններ: Թեմա 3` Կանոնական բաշխման մեթոդ: Թեմա 4` 
Իդեալական գազ: Թեմա 5` Ֆերմի-Դիրակի և Բոզե-Էյնշտեյնի վիճակագրություն-
ները: Թեմա 6` Պինդ մարմին: Թեմա 7` Ոչ իդեալական գազեր: Թեմա 8` Մակե-
րևութային երևույթներ: Թեմա 9` Փուլերի հավասարակշռությունը և փուլային 
անցումները: Թեմա 10` Քիմիական ռեակցիաներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B15. ‹‹ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել նյութագիտության 

հիմնական օրենքները, նյութի կառուցվածքի առանձնահատկությունների իմա-
ցությունը, բյուրեղային նյութերի ստացման մեթոդների և դրանց մեջ առաջացած 
արատների ուսումնասիրման ունակությունը։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա տարբեր նյութերի կառուցվածքը, համաչափության օրենքները և 
դրանց ազդեցությունը նյութերի հատկությունների վրա, 

2. կհասկանա ֆիզիկական հատկությունների կախումը նյութի կառուցվածքի 
համաչափությունից, 

3. կկարողանա օգտագործել այս մեթոդները նյութերի կառուցվածքը վերլուծե-
լու համար։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Նյութի կառուցվածքի ուսումնասիրման դրույթները, բյուրեղային 

նյութերի համաչափության դասերի հայտնաբերման ընդհանուր սկզբունքները: 
Թեմա 2՝ Բյուրեղների հետազոտման ռենտգենակառուցվածքային վերլուծության 
կարևոր մեթոդները: Բյուրեղային նյութերի կառուցվածքային տիպերը` պղինձ, 
մոլիբդեն, վոլֆրամ, ածուխ, ալմաստ և այլն: Թեմա 3՝ Տեղեկություններ անկա-
տար բյուրեղների թերությունների, այն է՝ կետային արատների, դիսլոկացիանե-
րի մասին, դրանց հայտնաբերման և վերացման մեթոդները: Թեմա 4՝ Գազերից, 
լուծույթներից և հալույթներից բյուրեղների աճեցման մեթոդները։ Թեմա 5՝ 
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Պոլիմերային նյութերի կառուցվածքը, դրանց վերմոլեկուլային կառուցվածքային 
տիպերը, ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունները: Թեմա 6՝ Հեղուկ բյու-
րեղներ, դրանց կառուցվածքը (նեմատիկ, խոլեստերիկ, սմեկտիկ) և ֆիզիկական 
հատկությունները։ Թեմա 7՝  Նանոկոմպոզիտներ, դրանց ֆիզիկական հատկու-
թյունները։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր: 
 Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B18. ‹‹ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ››  (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացը ուսանողներին հաղորդում է հիմունքային անհրաժեշտ գի-

տելիքներ համակարգչի ֆիզիկական ապահովության և համակարգչային մոդե-
լավորման մասին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի դերն ու նշանա-
կությունը և նաև քվանտային մեխանիկայի կիրառման եղանակները, 

2. կհասկանա կիսահաղորդչային շերտավոր սպեկտորը, նրա առանձնահատ-
կություններն ու նաև դրա հիման վրա կիսահաղորդչային հատկություններն 
իրենց բացատրություններով, 

3. կկարողանա կատարել կիսահաղորդչային և կիսահաղորդչային սարքերի է-
լեկտրական ու ֆոտոէլեկտրական բնութագրերի փորձարարական չափում-
ները և տեսական հաշվարկները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Շրեդինգերի հավասարումը բազմամասնիկի համակարգի հա-

մար, ադիաբադ և մեխանիկական մոտավորություններ: Թեմա 2՝ Էլեկտրոնային 
վիճակներ: Թեմա 3՝ Ցանցի տատանումներ: Թեմա 4՝ Լիցքակիրների վիճակա-
գրությունը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 5՝ Կինետիկ և տեղափոխման երևույթ-
ներ: Թեմա 6` Կիսահաղորդիչների ֆիզիկական մոդելը: Թեմա 7` Էլեկտրոնախո-
ռոչային անցում: Թեմա 8` Կիսահաղորդչային սարքեր համասեռ կիսահաղոր-
դիչների հիման վրա: Թեմա 9` Դիոդ, տրանզիստոր և տիրիստոր: Թեմա10` Բազ-
մավիճակ սարքեր: Թեմա 11` Լուսակառավարվող սարքեր: Թեմա 12` Լուսատու 
սարքեր: Թեմա 13` Լուսափոխակերպիչներ: Թեմա 14` Փոխակերպչային և ձևա-
փոխիչ կիսահաղորդչային սարքեր: Թեմա 15` Կիսահաղորդչային պասսիվ 
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տարրեր: Թեմա 16` Ժամանակակից կիսահաղորդչային սարքերի մասին ակ-
նարկ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

4.5.1. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0102/B21. ‹‹ՊԻՆԴ ՄԱՐՄՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանք) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պինդ մարմնի 

ֆիզիկայի հիմնական հասկացություններին և մեթոդներին, որոնք կիրառվում են 
նյութաբանության, կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա-
յի, էլեկտրոնիկայի, պինդ-մարմնային էլեկտրոնիկայի, ցածր ջերմաստիճանների 
ֆիզիկայի և ժամանակակից ֆիզիկայի այլ բնագավառներում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա պինդ մարմնի ֆիզիկայի հիմնական գաղափարները և մոտեցում-
ները, 

2. պատկերացում կունենա պինդ մարմնի ֆիզիկայի կիրառության հնարավոր 
բնագավառների մասին, 

3. կկարողանա կատարել պինդ մարմնի մեխանիկական, ջերմային և էլեկտրա-
կան հատկությունների որակական և որոշ քանակական գնահատումներ, 
կատարել փորձեր և մեկնաբանել ստացված արդյունքները, 

4. կունենա որոշակի հմտություններ պինդ մարմնի փորձարարական ֆիզիկա-
յի բնագավառում:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բյուրեղական կառուցվածքներ: Թեմա 2` Հակադարձ ցանց: Դիֆ-

րակցիան բյուրեղներում: Թեմա 3` Կապերի տեսակները բյուրեղներում /վան-
դերվաալսյան, իոնային, կովալենտ, մետաղական և ջրածնային/: Թեմա 4` Բյու-
րեղային ցանցի դինամիկա: Ներդաշնակ մոտավորություն: Ցանցի տատանում-
ների ձայնային և օպտիկական ճյուղեր: Թեմա 5` Բյուրեղային ցանցի ջերմային 
հատկությունները: Ջերմունակության դասական, Այնշտայնի, Դեբայի տեսութ-
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յունները: Թեմա 6` Ազատ էլեկտրոնային գազ: Էլեկտրոնային գազի ջերմու-նա-
կությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-
րաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B45. ‹‹ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԵԶՈՒՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանք) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից 

պայմաններում ծրագրային ապահովման և ծրագրավորման «լավ ոճի» մշակման  
համար միանշանակ աշխարհայացք, տալ հիմնարար գիտելիքներ ծրագրավոր-
ման ժամանակակից տեսության և պրակտիկայի վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից ծրագրավորման լեզուների դասակարգումը, նրանց 
զարգացման պատմությունը և ծրագրային համակարգերի մշակման և իրա-
կանացման հիմնական խնդիրները, 

2. կհասկանա ծրագրավորման ժամանակակից լեզուների հիմնական խնդիր-
ները, նրանց հատկությունները,  նրանց առավելություններն ու թերություն-
ները, լեզուների թարգմանության խնդիրները, 

3. կկարողանա կազմել պարզագույն ծրագրեր ժամանակակից մի քանի լեզու-
ներով: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ծրագրավորման լեզուների դասակարգումը: Թեմա 2` Ծրագ-րա-

վորման լեզուների հիմնական դասերի առավելություններն ու թերությունները: 
Թեմա 3` Հիմնական մոտեցումները ժամանակակից ծրագրավորմանը: Թեմա 4` 
Ժամանակակից ծրագրավորման լեզուների զարգացումը: Թեմա 5` Ծրագրավոր-
ման լեզուների մշակման խնդիրները, նրանց դերը, կիրառությունը, հատկութ-
յունները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-
րաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B23. ‹‹ՆԱՆՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից կի-

սահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի հիմքը հանդիսացող ֆիզիկական երևույթ-
ների և դրանք բացատրելու համար կառուցված տեսությունների հետ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա չափային քվանտացման երևույթի և ցածր չափայնությամբ կիսահա-
ղորդչային կառուցվածքների մասին,  

2. կհասկանա ցածր չափայնությամբ համակարգերի գոտիական կառուցվածքն 
ուսումնասիրելու համար ստեղծված տեսությունները և մոտավորություն-
ները, 

3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել տարբեր տիպի և ձևի կիսահա-
ղորդչային նանոկառուցվածքների էներգիական սպեկտրները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Չափային քվանտացման երևույթը: Ցածր չափայ-

նությամբ համակարգերի դասակարգումը: 2D, 1D, 0D համակարգեր: Թեմա 2`Է-
լեկտրոնը զանգվածեղ կիսահաղորդչում: Արդյունանար զանգված: Կապված է-
լեկտրոն, քվանտային փոս: Վիճակների խտության ֆունկցիան 3D, 2D, 1D դեպ-
քերում: Թեմա 3` Կիսահաղորդչային հետերոանցում: Հետերոանցման աճեցման 
մեթոդները և գոտիական կառուցվածքը: Բազմաշերտ կառուցվածքներ: Թեմա 4` 
Անվերջ և վերջավոր խորությամբ ուղղանկյուն փոս: Պարաբոլական քվանտային 
փոս: Քվազիերկչափ համակարգեր: Ենթագոտիների առաջացումը: Թեմա 5` 
Քվանտային լարեր: ՈՒղղանկյուն և շրջանային հատույթով քվանտային լար: 
Վիճակների խտության ֆունկցիան քվանտային լարերում: Թեմա 6` Քվանտային 
կետեր: Անվերջ և վերջավոր խորությամբ գնդային քվանտային կետ: Եռաչափ 
պարաբոլային փոս: Վիճակների խտության ֆունկցիան քվանտային կետում: 
Թեմա 7` Մասնիկի անցումը պոտենցիալին աստիճանով: Անցման և անդրա-
դարձման գործակիցները: T մատրիցների մեթոդը: ՈՒղղանկյուն պոտենցիալա-
յին արգելք: Գերցանցեր, Կրոնիգ-Պենիի մոդելը: Թեմա 8` Խառնուրդային վիճակ-
ները քվանտային հետերոկառուցվածքներում: Էքսիտոնային վիճակները քվան-
տային հետերոկառուցվածքներում: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B46. ‹‹ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱՆԱԼԻԶԻ ԸՆՏՐՈՎԻ ՀԱՐՑԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մտածողության զարգացում, վե-

րացական մտածողության հիմնավորում, մաթեմատիկական օբյեկտների բաժա-
նումը այդ օբյեկտների հատկությունների հիման վրա: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մետրիկական, նորմավորված, բանախյան և հիլբերտյան տարածու-
թյունները, նրանց կառուցվածքն ու բնորոշ հատկությունները, 

2. կհասկանա այդ տարածություններում մաթեմատիկական տեսությունները 
կիրառելու հնարավորությունները,   

3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել և հետազոտել տարբեր տիպի և ձևի 
մաթեմատիկական տարածություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բազմություններ: Վերջավոր հաշվելի և ոչ հաշվելի բազմություն-

ներ: Իզոմորֆ բազմություններ: Թեմա 2` Ուռուցիկ և գոգավոր ֆունկցիաներ, 
նրանց հատկությունները: Յանսենի, Յունգի, Հոլդերի և Մինկովսկու անհավասա-
րությունները: Թեմա 3` Մետրիկական և լրիվ մետրիկական տարածություններ: 
Թեմա 4` Նորմավորված և Բանախյան տարածություններ և նրանց հատկու-
թյունները: Ֆակտոր տարածություններ և հիպերհարթություններ: Թեմա 5` 
Անշարժ կետ: Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը մետրիկական և նոր-
մավորված տարածություններում: Թեմա 6` Ենթահիլբերտյան և Հիլբերտյան 
տարածություններ, նրանց հատկությունները: m-րդ կարգի թույլ ածանցյալ: Սո-
բոլևի տարածությունը որպես հիլբերտյան տարածություն: Թեմա 7` Օրթոգոնա-
լությունը Հիլբերտյան տարածություններում: Օրթոգոնալ համակարգ և օրթոնոր-
մալ բազիս: Թեմա 8` Ուռուցիկ բազմություններ, նրանց հատկությունները: Ու-
ռուցիկ բազմությունների բաժանում: Մոտարկումների խնդիրը հիլբերտյան տա-
րածություններում: Թեմա 9` Լոկալ ուռուցիկ բազմություններ: Էքստրեմալ կե-
տեր: Կրեյն-Միլմանի թեորեմը: Թեմա 10` Կետային, ուժեղ, թույլ և թույլ * զուգա-
միտություն, նրանց կապը: Թույլ տոպոլոգիա: Թույլ զուգամիտություն և ռեֆլեք-
սիվություն: Թեմա 11` *-ձևափոխություններ: C* և Բանախյան հանրահաշիվ: 
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Գելֆանդի ձևափոխությունները: Նոյմանի թեորեմը միավոր ունեցող Բանախյան 
հանրահաշվում (աջ, ձախ) հակադարձելի տարրերի բազմություն:         

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-
րաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B26. ‹‹ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ››   (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոհերենտ քվան-

տամեխանիկական և քվանտաօպտիկական երևույթներին, որոնք ընթանում են 
գերսառեցված ատոմներում և իոններում, մասնավորապես քվանտային համա-
կարգիչների օպտիկական գեյթերում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ատոմական համակարգերում ընթացող լազերային կոհերենտ գըր-
գռման և ճառագայթման հիմնական պրոցեսները, 

2. կհասկանա ատոմական համակարգերում քվանտային ինֆորմացիայի գը-
րանցման և դուրս բերման ֆիզիկական սկզբունքները, 

3. կկարողանա ինքնուրույն լուծել երկ և եռամակարդակ համակարգերում կո-
հերենտ պրոցեսներին առընչվող հարցերը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ատոմային ֆիզիկայի հիմնարար հասկացությունները: Թեմա 2` 

Մաթեմատիկական մեթոդներ բաց համակարգերի համար: Թեմա 3` Ղեկավա-
րող հավասարումը: Թեմա 4` Կոհերենտ փոխազդեցություններ բազմամակար-
դակ համակարգերում: Թեմա 5` Գերված իոններ, քվանտային վիճակի ճարտա-
րագիտություն: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B47. ‹‹ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխատանք) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային անընդհատ 

օպերատորների հետ, սրանք գործում են նորմավորված, բանախյան և հիլբերտ-
յան տարածություններում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գծային անընդհատ օպերատորներն ու նրանց հատկությունները, այդ 
օպերատորների սպեկտորն ու ռեզոլվենտը, 

2. կհասկանա գծային օպերատորների հատկությունների կարևորությունը մա-
թեմատիկական և ֆիզիկական պրոցեսների ուսումնասիրության մեջ,   

3. կկարողանա ինքնուրույն ուսումնասիրել գծային սահմանափակ և ոչ գծային 
օպերատորները, որոնք գործում են տրված տարածությունների վրա: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտապատկերումներ, ինյեկտիվ, սուբյեկտիվ և բիյեկտիվ ար-

տապատկերումներ: Գծային անընդհատ օպերատորներ բանախյան և հիլբերտ-
յան տարածություններում: Թեմա 2` Գծային անընդհատ ֆունկցիոնալներ նոր-
մա-վորված տարածություններում: Թեմա 3` Կոմպակտ օպերատորներ, նրանց 
հատկությունները: Թեմա 4` Համալուծ օպերատորներ: Հավասարաչափ սահմա-
նափակության սկզբունքը: Թեմա 5` Օպերատորներ հիլբերտյան տարածու-
թյուններում: Նորմալ, ինքնահամալուծ և ունիտար օպերատորներ: Պրոյեկտոր-
ներ հիլբերտյան տարածություններում: Պրոյեկտորներ անալիտիկ ֆունկցիա-
ների Հարդիի, Բերգմանի և Ջրբաշյան տարածությունների վրա: Թեմա 6` Գծային 
սահմանափակ օպերատորների ռեզոլվենտ և սպեկտրոմ և Ռիսի թեորեմը նրանց 
մասին: Թեմա 7` Կոմպակտ օպերատորներ հիլբերտյան տարածություններում: 
Նրանց կիրառությունները դիֆ. հավասարումները լուծելիս: Թեմա 8` Նուկլեստ, 
Հիլբերտ-Շմիդտ և վերջավոր չափանի պատկեր ունեցող օպերատորներ, նրանց 
կիրառությունները: Թեմա 9` Սպեկտրալ թեորեմը գծային սահմանափակ օպե-
րատորների համար: Անընդհատ ֆունկցիոնալ հաշվարկ և չափելի ֆունկցիոնալ 
հաշվարկ: Թեմա 10` Ոչ սահմանափակ օպերատորներ և սպեկտրալ թեորեմ 
նրանց վերաբերյալ: Թեմա 11` Օպերատորների կիսախումբ: Օպերատորների 
L(x,y) տարածությունը որպես C* հանրահաշիվ: Թեմա 12` Ոչ գծային արտա-
պատկերումների դիֆերենցելիությունը:          

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-
րաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

նաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

4.6. ‹‹Բնապահպանություն և բնօգտագործում›› մասնագիտություն 
 

0101/B03. ‹‹ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անալիտիկ երկրա-

չափության, բարձրագույն հանրահաշվի և մաթեմատիկական անալիզի հիմունք-
ներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ուղիղ գծի և հարթության հավասարումները, վեկտորների սկալյար, 
վեկտորական և խառն արտադրյալները, 

2. կկարողանա հաշվել որոշիչներ, կատարել գործողություններ մատրիցների 
հետ, լուծել գծային հավասարումների համակարգեր, 

3. ծանոթ կլինի անընդհատ ֆունկցիաներին, հաջորդականության և ֆունկցիա-
յի սահմաններին, ֆունկցիայի ածանցիալի և ինտեգրալի, թվային շարքի գա-
ղափարներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գծային հանրահաշվի տարրերը: Թեմա 2` Անալիտիկ երկրա-

չափությունը հարթության վրա: Թեմա 3` Վեկտորները հարթության և տարա-
ծության մեջ: Թեմա 4` Անալիտիկ երկրաչափությունը տարածության մեջ: Թեմա 
5` Ֆունկցիա: Անընդհատություն: Թեմա 6` Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի դի-
ֆերենցիալ հաշիվ: Թեմա 7` Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաներ: Թեմա 8` 
Ինտեգրալ հաշիվ: Թեմա 9` Թվային շարքեր: Թեմա 10` Դիֆերենցիալ հավասա-
րումներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 

Միավորի քայլը 0.5 է: 
 
0103/B04. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում տար-

րերի հատկությունների, պարբերական օրինաչափությունների, քիմիայի քանա-
կաչափական օրենքների, քիմիական կապի տեսակների, լուծույթների տեսու-
թյան, օքսիդա–վերականգնման գործընթացի էության, նյութի կառուցվածքի և քի-
միական գործընթացի ընդհանուր սկզբունքների և օրինաչափությունների մա-
սին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի անօրգանական քիմիայի տեսությունը, 
2. կհասկանա քիմիական ռեակցիաների վերլուծական մեթոդի տրամաբանու-

թյունը, 
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել քիմիական փորձեր և լուծել անօրգանա-

կան քիմիայի բաժնին վերաբերվող խնդիրներ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քանակաչափական օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Տարրերի 

հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները: Թեմա 2` Քիմիական 
կապի տեսություն: Կոմպլեքս միացություններ: Թեմա 3` Թերմոդինամիկայի 
օրենքները: Թեմա 4` Հավասարակշռական գործընթացներ, ռեակցիայի արա-
գություն: Լուծույթներ: Թեմա 5` Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ, էլեկտ-
րաքիմիական գործընթացներ: Թեմա 6` Ջրածին, ջուր, ջրածնի պերօքսիդ: Թեմա 
7` Թթվածին, օզոն: Թեմա 8` Պարբերական համակարգի VII խմբի գլխավոր 
տարրեր: Թեմա 9` VII խմբի գլխավոր տարրերի և միացությունների բնապահ-
պանական և կենսաբանական նշանակությունը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 
Միավորի քայլը 0.5 է: 
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0103/B13. ‹‹ԲՋՋԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

բջիջների կառուցվածքի և ֆունկցիաների, բջջային պրոցեսների գենետիկական 
կարգավորման մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բջջի կառուցվածքի, աճի, դիֆերենցման, բաժանման, ծերացման և 
մահվան առանձնահատկությունները, 

2. կիմանա բջիջների պաթոլոգիայի դրսևորումները, 
3. կկարողանա կիրառել բջիջների ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բջջաբանության համառոտ պատմությունը` բջջային տեսու-

թյուն: Թեմա 2` Բջջի էվոլյուցիա: Թեմա 3` Բջջի քիմիական բաղադրությունը: 
Թեմա 4` Բջջի բաղադրամասերի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 5` Նյու-
թերի և էներգիայի փոխանակությունը բջջում: Թեմա 6` Սպիտակուցի կենսա-
սինթեզը: Թեմա 7` Բջիջների բազմացումը: Թեմա 8` Օրգանիզմների բազմա-
ցումը և անհատական զարգացումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 

 
0103/B05. ‹‹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ ›› - 2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում պար-

բերական համակարգի VI-VIII խմբերի s- և d- տարրերի, դրանց միացությունների 
լաբորատոր և արդյունաբերական եղանակների ստացման, հատկությունների և 
արտադրության ու գիտության տարբեր բնագավառներում կիրառման մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա պարբերական համակարգի VI-VIII խմբերի s- և d- տարրերի և դը-
րանց միացությունների ստացման քիմիական, լաբորատոր և արդյունաբե-
րական եղանակները, կիրառությունը արտադրության ու գիտության տար-
բեր բնագավառներում, 

2. կհասկանա պարբերական համակարգում տարրի դիրքի և հատկությունների 
միջև եղած կապը,  

3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել պարբերական համակարգի VI-VIII 
խմբերի s-, d-, f- տարրերի և դրանց միացությունների վերաբերյալ փորձեր և 
լուծել խնդիրներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տարրերի VI խումբ: p–տարրեր–ծծմբի ենթախումբ: d–տարրեր 

(քրոմի խումբ): Թեմա 2` Տարրերի V խումբ: p–տարրեր–N, P և արսենի 
ենթախումբ: d–տարրեր (վանադիումի խումբ): Թեմա 3` Տարրերի IV խումբ: p–
տարրեր–C, Si և գերմանիումի ենթախումբ: d–տարրեր(տիտանի խումբ): Թեմա 
4` Տարրերի III խումբ: p–տարրեր–B, Al և գալիումի ենթախումբ: d–տարրեր–Sc–ի 
ենթախումբ, f–տարրեր–լանթանիդներ և ակտինիդներ: Թեմա 5` Տարրերի II 
խումբ, s–տարրերը–Be, Mg և հողալկալիական մետաղներ: d–տարրեր (ցինկի 
խումբ): Թեմա 6` Տարրերի I խումբ: s–տարրեր-ալկալիական մետաղներ: d–
տարրեր (պղնձի խումբ): Թեմա 7` Տարրերի VIII խումբ: p–տարրեր–ազնիվ 
գազեր, d–տարրեր (երկաթի եռյակ), Ru, Pd, Os, Ir պլատինային մետաղներ: 
Թեմա 8`Բնության մեջ քիմիական նյութերի առաջացման գործընթացի էությունը 
և բնության ինքնամաքրման ունակությունը: Թեմա 9` VI-VIII խմբերի տարրերի 
և նրանց միացությունների բնապահպանական և կենսաբանական նշանակու-
թյունները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 
Միավորի քայլը 0.5 է: 

 
0103/B10. ‹‹ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար պատկերացում կենդանիների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների, նրանց դասակարգման վերաբեր-
յալ:  
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի ‹‹Կենդանաբանություն›› առարկայի տեսական և գործնական նը-
շանակությունը, 

2. կիմանա տարբեր տիպերի պատկանող կենդանիների կառուցվածքային 
համեմատական առանձնահատկությունները, 

3. կհասկանա նրանց կենսաբանությունը, դասակարգումը, 
4. կկարողանա տարբերակել ըստ հատկանիշների` տարբեր տիպերին և դասե-

րին պատկանող կենդանիներն իրարից: 
  

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Միաբջիջավորների ենթաթագավորություն: Թեմա 2` Բազմա-

բջիջների ենթաթագավորություն: Թեմա 3` Սպունգների կառուցվածքային ա-
ռանձնահատկությունները: Թեմա 4` Ճառագայթային համաչափություն ունեցող 
կենդանիներ: Թեմա 5` Երկկողմ համաչափ կենդանիներ: Տափակ, կլոր և օղա-
կավոր որդերի տիպերը: Թեմա 6` Փափկամարմինների տիպի կառուց-վածքային 
առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Հոդվածոտանիների տիպի ընդհանուր 
կառուցվածքը: Թեմա 8` Փշամորթների, պոգոնոֆորների, կիսա-քորդավորների 
առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Քորդավորների տիպի բնորոշ առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 10` Անծնոտավոր կենդանիներ: Ծնոտավոր կենդանի-
ների բնութագիրը: Թեմա 11` Ցամաքային ողնաշարավոր կենդանիների ծա-
գումը: Թեմա 12` Երկկենցաղների դասի ներկայացուցիչների կառուցվածքի 
առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Սողունների ծագումը: Թեմա 14` Սո-
ղունների դասի ներկայացուցիչների կառուցվածքի բնորոշ առանձնահատկութ-
յունները: Թեմա 15` Թռչունների դասի բնորոշ առանձնահատկությունները: 
Թեմա 16` Կաթնասունների դասի բնութագիրը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B26. ‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

աշխարհագրական թաղանթի` որպես երկրի մակերեսի միասնական բնական 
համալիրի մասին: Աշխարհագրական թաղանթի ձևավորման, օրինաչափութ-
յունների ու կառուցվածքի մասին գիտելիքները ուսանողների մոտ հստակ 
պատկերացում կձևավորեն բնության, որպես ֆիզիկական աշխարհագրության 
բարդ համալիրի մասին: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխարհագրական թաղանթում տեղի ունեցող բազմաթիվ երևույթ-
ների փոխադարձ կապի ու փոխպայմանավորվածությունների մասին, 

2. կհասկանա ֆիզիկական աշխարհագրական գործոնների փոխադարձ կապը 
և նրանց աշխարհագրական տեղաբաշխման օրինաչափությունները, 

3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել աշխարհագրական թաղան-
թում տեղի ունեցող երևույթներ բացահայտելու և բնապահպանական հիմ-
նախնդիրներ լուծելու համար: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասկացողություն ժամանակակից աշխարհագրության մասին: 

Ֆիզիկական աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, 
խնդիրները և ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 2` Արեգակնային համա-
կարգը և Երկիր մոլորակը: Մոլորակների կառուցվածքի ընդհանուր գծերը, հատ-
կությունները: Երկրի ծագման մասին հիպոթեզները: Աշխարհագրական թա-
ղանթի վրա ազդող համամոլորակային գործոնները: Թեմա 3` Հասկացողություն 
աշխարհագրական թաղանթի մասին: Երկրի ոլորտային կառուցվածքը: Աշխար-
հագրական թաղանթի սահմանները և հիմնական օրինաչափությունները: Թեմա 
4` Աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքը: Քարոլորտի, ջրոլորտի, մթնո-
լորտի և կենսոլորտի առաջացումը և առանձնահատկությունները: Թեմա 5` 
Աշխարհագրական թաղանթի դինամիկան: Աշխարհագրական թաղանթի բա-
ղադրիչների փոխազդեցությունը, նյութը և ներջրային շրջապտույտը աշխար-
հագրական թաղանթում: Թեմա 6` Աշխարհագրական թաղանթի զարգացումը: 
Ներծին և արտածին ուժերի փոխազդեցությունը: Երկրի մակերեսի զարգացման 
հիմնական օրինաչափությունները: Թեմա 7` Մարդը և աշխարհագրական թա-
ղանթը: Մարդու զարգացման հիմնական փուլերը: Բնության և հասարակության 
փոխազդեցությունը: Աշխարհագրական միջավայրը և նրա դերը հասարակու-
թյան զարգացման գործում: Նոոսֆերա:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B14. ‹‹ՍՆԿԵՐ ԵՎ ՍՏՈՐԱԿԱՐԳ ԲՈՒՅՍԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխատանք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սնկերի և ստորա-

կարգ բույսերի դասակարգման սկզբունքների հետ, հաստատել առավել տիպիկ 
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ներկայացուցիչների նմանությունը և տարբերությունները, մորֆոլոգիական, էկո-
լոգիական և կենսաբանական առանձնահատկությունները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տարբեր կարգաբանական խմբերի կարևորագույն ներկայացուցիչ-
ներին, նրանց օգտակար և վնասակար ազդեցությունը, 

2. կհասկանա սնկերի սննդային արժեքը, բնության մեջ նրանց դերը, օգտագոր-
ծումը արդյունաբերության, բժշկության և գյուղատնտեսության տարբեր բը-
նագավառներում, 

3. կկարողանա կողմնորոշվել բուսական և սնկային օրգանիզմների բազմազա-
նության մեջ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բույսերի և սնկերի կարգաբանությունը /սիստեմատիկա/: Թեմա 

2` Ստորակարգ բույսեր: Թեմա 3` Բաժին կապտականաչ ջրիմուռներ: Թեմա 4` 
Բաժին տարրամտրակային ջրիմուռներ: Բաժին ոսկեգույն ջրիմուռներ: Թեմա 5` 
Բաժին դիատոմային ջրիմուռներ: Բաժին գորշ ջրիմուռներ: Թեմա 6` Բաժին պի-
րոֆիտային ջրիմուռներ: Բաժին էվգլենային ջրիմուռներ: Թեմա 7` Բաժին կար-
միր ջրիմուռներ: Բաժին լորձունքայիններ (Միքսոմիցետներ): Թեմա 8` Սնկեր, 
Դաս Խիտրիդիոմիցետներ: Թեմա 9` Դաս Օօմիցետներ: Դաս Զիգոմիցետներ: 
Թեմա 10` Դաս Ասկոմիցետներ (Պայուսակավոր սնկեր): Դաս Բազիդիոմիցետ-
ներ: Թեմա 11` Դաս Անկատար սնկեր (Դեյտերոմիցետներ): Սնկերի ընդհանուր 
ակնարկ: Թեմա 12` Բաժին քարաքոսեր: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B11. ‹‹ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ջրիմուռների, 

սնկերի և քարաքոսերի կարևորագույն ներկայացուցիչների զարգացման ցիկլի, 
կենսաբանական առանձնահատկությունների և նրանց գործնական նշանակու-
թյան վերաբերյալ: Ծանոթացնել բարձրակարգ բույսերի դասակարգման սկըզ-
բունքներին, տալ տիպիկ ներկայացուցիչների բնութագիրը, ներկայացնել բարձ-
րակարգ բույսերի անատոմիական, մորֆոլոգիական, կենսաբանական և էկոլո-
գիական առանձնահատկությունները, բացահայտել բույսերի դերը և նշանակու-
թյունը բնության մեջ և մարդու կյանքում: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սնկերի, քարաքոսերի կարևորագույն ներկայացուցիչների կառուց-
վածքային առանձնահատկությունները, զարգացման ցիկլերը, բարձրակարգ 
բույսերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, կարգաբանական 
խմբերը և դրանց կարևորագույն ներկայացուցիչներին, 

2. կհասկանա ջրիմուռների, սնկերի և քարաքոսերի տարածումը, էկոլոգիան, 
դրական և բացասական դերը մարդու գործունեության և բնության մեջ, 
բարձրակարգ բույսերի դերը և նշանակությունը բնության մեջ և մարդու 
կյանքում, 

3. կկարողանա ճանաչել և որոշել Հայաստանում տարածված ջրիմուռների, 
սնկերի, քարաքոսների կարևորագույն ներկայացուցիչներին, բույսերի ըն-
տանիքները և ցեղերը:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ժամանակակից պատկերացումները օր-

գանական աշխարհի դասակարգման մասին: Թեմա 3` Ջրիմուռները որպես ջրա-
յին միջավայրում բնակվող ստորակարգ ֆոտոավտոտրոֆ օրգանիզմների էկոլո-
գիական խումբ: Թեմա 4` Նախակորիզավորների վերնաթագավորություն: Բա-
ժին` կապտականաչ ջրիմուռներ: Թեմա 5` Կորիզավորների վերնաթագավորու-
թյուն, բաժին` կանաչ ջրիմուռներ: Թեմա 6` Բաժիններ` դեղնականաչ, դիա-
տոմային ջրիմուռներ: Թեմա 7` Բաժին Գորշ ջրիմուռներ: Թեմա 8` Բաժին 
Կարմիր ջրիմուռներ: Թեմա 9` Ջրիմուռների ապրելակերպը և տարածումը: 
Թեմա 10` Սնկերի թագավորություն: Թեմա 11` Ստորակարգ սնկերի դասերը` 
խիտրիդիոմիցետներ, օօմիցետներ, զիգոմիցետներ: Թեմա 12` Ասկոմիցետների, 
բազիդիոմիցետների դասեր: Թեմա 13` Քարաքոսեր: Թեմա 14` Բարձրակարգ 
բույսերի բնութագիրը: Թեմա 15` Բարձրակարգ բույսերի մորֆոլոգիական դի-
ֆերենցումը: Թեմա 16` Բարձրակարգ բույսերի ներքին կառուցվածքի դիֆերեն-
ցումը: Թեմա 17` Բարձրակարգ բույսերի վեգետատիվ օրգանները: Թեմա 18` 
Բարձրակարգ բույսերի գեներատիվ օրգանները: Թեմա 19` Բարձրակարգ 
բույսերի բազմացումը: Թեմա 20` Բարձրակարգ բույսերի կարգաբանությունը: 
Թեմա 21` Բարձրակարգ բույսերի ռեսուրսաբանությունը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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0102/B02. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՖԻԶԻԿԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական 

օրենքներին, դրանց առնչվող հիմնական փորձերին, ներկայացնել այդ օրենք-
ները դիֆերենցիալ և ինտեգրալ տեսքով, գաղափար տալ դրանց հիմնական կի-
րառությունների մասին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա ընդհանուր ֆիզիկայի հիմնական օրենքները և դրանց առնչվող կա-
րևորագույն փորձերը, երևույթները. 

2. կհասկանա այդ երևույթների, փորձերի, օրենքների համակարգերի ներքին 
տրամաբանությունը, այդ համակարգերից բխող հիմնական հետևություն-
ները և արդյունքները։ 

3. կարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար։ 

 
Բովանդակություն. 
Թեմա 1` Նյութական կետի կինեմատիկա։ Թեմա 2` Նյութական կետի և 

համակարգի դինամիկա։ Թեմա 3` Պինդ մարմնի մեխանիկա։ Թեմա 4` Հեղուկ-
ների և գազերի շարժումը։ Թեմա 5`  Նյութի վիճակ։ Թեմա 6` Թերմոդինամիկայի 
հիմունքներ։ Թեմա 7` Հաղորդիչները և դիէլեկտրիկները էլեկտրական դաշտում։ 
Թեմա 8` Հաստատուն էլեկտրական հոսանքներ։ Թեմա 9` Մագնիսական դաշտ։ 
Թեմա 10` Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա։ Թեմա 11` Էլեկտրամագնիսական 
տատանումներ։ Թեմա 12` Լույսի ինտերֆերենցիա և դիֆրակցիա։ Թեմա 13` 
Լույսի փոխազդեցությունը նյութի հետ։ Թեմա 14` Ջերմային ճառագայթում։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 
Միավորի քայլը 0.5 է: 

 
0103/B17. ‹‹ՄԱՐԴՈՒ ԱՆԱՏՈՄԻԱ ԵՎ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (10 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մարդու օրգանիզ-

մի, նրա օրգան-համակարգերի կառուցվածքի և գործառնության, զարգացման օ-
րինաչափությունների, մարդու կենսագործունեության մասին բջջային, հյուս-
վածքային, օրգանային և համակարգային մակարդակով լիարժեք մասնագի-
տական պատկերացումներ, բացահայտել միջավայրի հետ օրգանիզմի փոխազ-
դեցության օրինաչափությունների արդիական մեթոդները:  

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մարդու օրգանիզմի կառուցվածքաձևաբանական հիմքերը, 
2. կհասկանա մարդու oրգանների համակարգերի կառուցվածքի հիմնական ա-

ռանձնահատկությունները, 
3. կկարողանա բացատրել տարբեր օրգանների կառուցվածքը, տեղադրությու-

նը և զարգացման օրինաչափություններն ըստ գործառնական մոտեցման, 
4. կիմանա մարդու ֆիզիոլոգիայի արդի տեսական հիմնախնդիրները,  
5. կհասկանա ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների նյարդահումորալ կարգավոր-

ման մեխանիզմները, 
6. կյուրացնի ֆիզիոլոգիական հետազոտությունների արդիական մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարդու անատոմիա առարկան, ուսումնասիրության մեթոդները 

և խնդիրները: Թեմա 2` Ոսկրաբանություն: Թեմա 3` Մկանաբանություն և հոդա-
բանություն: Թեմա 4` Սիրտ-անոթային համակարգի կազմաբանություն: Թեմա 
5` Շնչառական համակարգի կազմաբանություն: Թեմա 6` Մարսողական համա-
կարգի կազմաբանություն: Թեմա 7` Միզասեռական համակարգի կազմաբանու-
թյուն: Թեմա 8` Նյարդաբանություն: Թեմա 9` Զգայարանների կազմաբանութ-
յուն: Թեմա 10` Ներզատիչ գեղձեր: Դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիա: 
Թեմա 11` Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների նյարդահումորալ կարգավորումը: 
Թեմա 12` Կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիա: Թեմա 13` Վե-
գետատիվ և մարմնական նյարդային համակարգերի ֆիզիոլոգիա: Թեմա 14` Ֆի-
զիոլոգիական ֆունկցիաների հորմոնային կարգավորումը: Թեմա 15` Հոմեո-
ստազի համակարգային մեխանիզմները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B15. ‹‹ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ(24 ժամ դասախոսություն,6 ժամ գործնական,6 ժամ լաբո-
րատոր) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բուսական բջջի և 

օրգանիզմի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների, նյու-
թափոխանակության, բույսերի աճի, ինչպես նաև ֆիզիոլոգիական հետազոտու-
թյունների ժամանակակից մեթոդների մասին պատշաճ մասնագիտական պատ-
կերացում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆիզիոլոգիական պրոցեսների հիմքում ընկած օրինաչափություննե-
րի մասին, 

2. կհասկանա բույսի մեջ ընթացող կենսական պրոցեսների մեխանիզմները,  
3. կկարողանա կատարել կենսաբազմազանության պահպանման, երկրորդա-

յին նյութափոխանակության արգասիքների և բույսերի նոր գծերի ստացման 
ուղղությամբ աշխատանքներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Առարկայի խնդիրները և մեթոդները: Թեմա 2` Բուսական բջջի 

ֆիզիոլոգիա: Թեմա 3` Ֆոտոսինթեզ: Թեմա 4` Շնչառություն: Թեմա 5` Ջրափո-
խանակության ֆիզիոլոգիա: Թեմա 6` Հանքային սննդառություն: Թեմա 7` Նյու-
թերի տեղաշարժը բույսում: Թեմա 8 `Բույսերի աճը և զարգացումը: Թեմա 9` 
Բույսերի կայունության և պաշտպանական մեխանիզմները: Թեմա 10` Բույսերի 
երկրորդային նյութափոխանակությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B07. ‹‹ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վերլուծական 

քիմիայի մասին գիտելիքների համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ 
որակական և քանակական անալիզում կիրառվող եղանակների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կյուրացնի տարբեր նմուշներում բաղադրիչների հայտնաբերման և քանա-
կական որոշման հիմնական եղանակները, 

2. կհասկանա նմուշառման և նմուշների պատրաստման կարևորությունը, 
3. կկարողանա կատարել կատիոնների և անիոնների հայտնաբերում և քանա-

կական որոշում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վերլուծական քիմիայի հիմնական բաժինները` որակական և 

քանակական անալիզ: Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալի-
տիկական խմբերի: Թեմա 2` Հոմոգեն հավասարակշռություն: Թթվա-հիմնային 
հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի ժամանակակից տեսությունները: 
Թեմա 3` Հետերոգեն հավասարակշռություն: Դժվարալուծ միացության լուծելի-
ության արտադրյալ (ԼԱ): Կոմպլեքսագոյացման հավասարակշռություն: Կայու-
նության հաստատուն: Թեմա 4` Օքսիդացման-վերականգնման հավասարա-
կշռություն: Ստանդարտ վերօքս պոտենցիալ: Թեմա 5` Ծավալաչափական անա-
լիզ: Տիտրման վերջակետ և համարժեքության կետ: Չեզոքացման եղանակի ինդի-
կատորների տեսություն: Թեմա 6` Ծավալաչափական վերօքս եղանակների հիմ-
ունքները (պերմանգանատաչափություն, բիքրոմատաչափություն, յոդաչափու-
թյուն, բրոմատաչափություն): Թեմա 7` Ծավալաչափական նստվածքագոյացման 
և կոմպլեքսագոյացման եղանակներ: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B03. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք` ծանո-

թացնելով նրանց էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի 
կարգավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–հասարակություն 
համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիայի, որպես գիտության ձևավորման, կենդանիների և բույ-
սերի էկոլոգիայի, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նեոսֆերայի ուսմունքնե-
րի, մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքների մասին, 

2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհա-
նուր սկզբունքները և օրինաչափությունները,  
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3. կկարողանա էկոլոգիական վիճակի մասին վերլուծություններ կատարել և 
անել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել հողի, ջրի և օդի ֆի-
զիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոլոգիան և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Հիմնա-

կան էկոլոգիական օրինաչափությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների էկոլո-
գիա: Թեմա 4` Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի երկրաբանական և կեն-
սաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա 7` Անթրոպոգեն ազդե-
ցությունները մթնոլորտի, կլիմայի, ջրոլորտի և քարոլորտի վրա: Թեմա 8` Բնու-
թյան պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: 
Թեմա 9` Էկոլոգիան և մարդու առողջությունը: Թեմա 10` Էկոլոգիական իրա-
վունքի հիմունքներ: Թեմա 11` Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի 
շրջանակներում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B06. ‹‹ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ‹‹Օրգանական քի-

միա›› առարկայի դերը բնապահպության գործում` որպես ֆունդամենտալ հիմք 
զանազան քիմիական և կենսաբանական պրոցեսների, մեխանիզմների պարզա-
բանման ասպարեզում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա օրգանական միացությունների կառուցվածքի տեսության հիմ-
նական դրույթները, 

2. կիմանա ռեագենտների և ռեակցիաների դասակարգումը,  
3. կիմանա օրգանական տարբեր դասերի միացությունների ստացման եղա-

նակները և քիմիական հատկությունները: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Օրգանական միացությունների դասակարգումը և անվանա-

կարգը: Ռեագենտների և ռեակցիաների դասակարգումը: Օրգանական միացու-
թյունների տարածվածությունը բնության մեջ: Թեմա 2` Ածխաջրածիններ (ալ-
կաններ, ցիկլոալկաններ, ալկեններ, ալկադիեններ, արեններ), ստացման եղա-
նակները, քիմիական հատկությունները: Թեմա 3` Հալոգեն ածանցյալներ (հագե-
ցած, չհագեցած, արոմատիկ): Թեմա 4` Սպիրտներ (հագեցած, չհագեցած, արո-
մատիկ): Ֆենոլներ: Թեմա 5` Օքսոմիացություններ (հագեցած, չհագեցած, արո-
մատիկ): Թեմա 6` Կարբոնաթթուներ (հագեցած, չհագեցած և արոմատիկ): Օքսո- 
և օքսիթթուներ: Թեմա 7` Ածխաջրեր, տարածվածությունը բնության մեջ: Կեն-
սաբանական նշանակությունը: Թեմա 8` Նիտրոմիացություններ: Ամիններ, ամի-
նասպիրտներ, ամինաթթուներ: Գաղափար հետերոցիկլիկ միացությունների մա-
սին: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B08. ‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱ ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ֆիզի-

կական և կոլոիդ քիմիայի հիմնադրույթների, խնդիրների, ինչպես նաև բնական 
գիտությունների շարքում ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի դերի և նշանակության 
մասին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական օրենքները, դրանցից 
բխող հետևությունները և կիրառման հնարավորությունները, կոլոիդ համա-
կարգերի առանձնահատկությունները և կկարողանա վերջինիս տալ համա-
պատասխան տեսական բացատրություններ,  

2. կիմանա ոչ էլեկտրոլիտների և էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկություն-
ները, էլեկտրոքիմիայի կիրառման ասպարեզները,  

3. կծանոթանա դիսպերս համակարգերի ստացման և ուսումնասիրման ժամա-
նակակից մեթոդներին: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քիմիական թերմոդինամիկայի հիմնական հասկացությունները և 

օրենքները: Թերմոքիմիա: Հեսի օրենքները: Դրանց կենսաքիմիական նշանա-
կությունը: Թեմա 2` Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Քիմիական պոտենցիալ: 
Թեմա 3` Քիմիական հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստա-
տունի կախվածությունը ջերմաստիճանից: Ֆազային դիագրամներ: Թեմա 4` 
Լուծույթներ: Լուծույթների կոլիգատիվ հատկությունները: Էլեկտրոլիտների 
լուծույթների հատկությունները: Թեմա 5` Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական էլե-
մենտի թերմոդինամիկան, Ներստի հավասարումը: Թեմա 6` Քիմիական կինե-
տիկայի հիմնադրույթները: Պարզ ռեակցիաների կինետիկա: Ակտիվացման 
էներգիա: Նախաէքսպոնենտային գործակից: Թեմա 7` Կատալիզ: Ֆերմենտա-
տիվ ռեակցիաների կինետիկա: Միխաելիս-Մենտենի հավասարումը: Թեմա 8` 
Կոլոիդ քիմիայի առարկան և խնդիրները, մակերևութային երևույթներ: Մա-
կերևութային լարվածություն: Պինդ մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի 
և կոհեզիայի աշխատանքներ, ֆլոտացիա: Թեմա 9` Ադսորբում, մակերևութային 
ակտիվություն, մակերևութային ակտիվ նյութեր: Դիսպերս համակարգի էլեկտ-
րական հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ, կրկնակի էլեկտրա-
կան շերտ: Կոլոիդ մասնիկների կառուցվածք, մակերևույթների վերալիցքա-
վորում: Թեմա 10` Կոպիտ, դիսպերս համակարգեր, էմուլգատորներ և նրանց 
ազդեցության մեխանիզմը, միցելներ և նրանց առաջացումը, միցելագոյացման 
կրիտիկական կոնցենտրացիա: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B12. ‹‹ԳԵՆԵՏԻԿԱ` ՍԵԼԵԿՑԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ պատկերացում ժամանա-

կակից գենետիկայի, մասնավորապես` մոլեկուլային և էկոլոգիական գենետի-
կայի և անթրոպոգենետիկայի մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժառանգականության մոլեկուլային մեխանիզմների մասին, 
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2. կունենա պատկերացում գենոմիկայի և նրա տարբեր ուղղությունների մա-
սին, 

3. կկարողանա կատարել գենետիկական և բջջագենետիկական անալիզ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժառանգականություն և փոփոխականություն: Թեմա 2` Մենդել-

յան գենետիկա: Թեմա 3` Գենոմի կառուցվածքը և կազմավորումը: Թեմա 4` Գե-
ների կառուցվածքը: Թեմա 5` Մուտագենեզի և ռեպարացիայի մոլեկուլային 
մեխանիզմները: Թեմա 6` Զարգացման գենետիկայի և օնտոգենետիկայի հիմնա-
դըրույթները: Թեմա 7` Անհատական զարգացման գենետիկական հիմունքները: 
Թեմա 8` Բույսերի մասնավոր գենետիկան: Բույսերի մասնավոր գենետիկայի 
պատճառաբանվածությունը: Թեմա 9` Բուսական և կենդանական բջիջների կա-
ռուցվածքային առանձնահատկությունները: Միտոզ: Մեյոզ: Ընդհանուր և մաս-
նավոր գենետիկայի մասնավոր կապը: Անտառային բույսերի մասնավոր գենե-
տիկայի առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Փոփոխականություն: Փոփոխա-
կանության դասակարգումը: Պոպուլյացիոն գենետիկա: Գենետիկական ինժե-
ներիա: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B16. ‹‹ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵ-
ՐՈՎ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատշաճ մասնա-

գիտական պատկերացում մանրէների և վիրուսների մորֆոֆիզիոլոգիական, 
կենսաքիմիական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև վիրուսների բջջա-
ախտաբանական ազդեցության տիպերի մասին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանրէների և վիրուսների ենթամանրադիտակային կառուցվածքի և 
առանձին էլեմենտների ֆունկցիոնալ նշանակության մասին, 

2. կհասկանա մանրէների, բազմացման, սննդառության, սպորառաջացման 
գործընթացների էությունը, 
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3. կկարողանա տարբերել վիրուսների ԲԱԱ տիպերը և վիրուսային կանցերո-
գենեզի մեխանիզմը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բակտերիական բջջի ենթամիկրոսկոպիա: Թեմա 2` Մանրէների 

բազմացումը և աճը: Թեմա 3` Սպորառաջացում: Թեմա 4` Մանրէների գենետի-
կան: Թեմա 5` Մանրէների սննդառությունը: Թեմա 6` Մանրէների էներգետիկ 
փոխանակությունը: Թեմա 7` Վիրուսների կառուցվածքը: Թեմա 8` Վիրուսի և 
բջջի փոխազդեցությունը: Թեմա 9` Վիրուսային կանցերոգենեզ և նրա մեխա-
նիզմը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B30. ‹‹ՖԻՏՈՊԱԹՈԼՈԳԻԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ լաբորատոր աշխա-
տանքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
ՈՒսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ բույսերի սնկային հիվան-

դությունների հարուցիչների տեսակային կազմի և առանձնահատկությունների, 
նրանց ախտահարող հատկությունների, զարգացմանը և տարածմանը նպաս-
տող պայմանների, ինչպես նաև հիվանդությունների դեմ համապատասխան 
պայքարի միջոցների վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բույսերի սնկային հիվանդությունների ախտորոշման մեթոդները, 
2. կհասկանա բույսերի սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցների 

անհրաժեշտությունը, 
3. կկարողանա իդենտիֆիկացնել բույսերի սնկային հիվանդություն առաջաց-

նող հարուցիչները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆիտոպաթոլոգիա և նրա զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` 

Ընդհանուր տեղեկություններ բույսերի հիվանդությունների մասին: Թեմա 3` Ոչ 
վարակիչ հիվանդություններ: Թեմա 4` Վարակիչ հիվանդություններ: Թեմա 5` 
Սնկերը, որպես բույսերի հիվանդությունների հարուցիչներ: Թեմա 6` Բակտե-
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րիաները, վիրուսները և բարձրակարգ ծաղկավոր մակաբույծ բույսերը, որպես 
բույսերի հիվանդությունների հարուցիչներ: Թեմա 7` Վարակիչ հիվանդություն-
ների զարգացման դինամիկան: Թեմա 8` Բույսերի պաշտպանության մեթոդները 
և պայքարի միջոցառումները: Թեմա 9` Անտառային ծառատեսակների հիվան-
դություններ և պայքարի միջոցառումներ դրանց դեմ:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B09. ‹‹ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օրգանիզմում քի-

միական միացությունների կառուցվածքի և դրանց ֆիզիկոքիմիական հատկութ-
յունների հետ, ինչպես նաև այդ միացությունների որակական և քանակական ո-
րոշման սկզբունքներին: ՈՒսանողներին տալ գիտելիքներ օրգանիզմի հիմնա-
կան քիմիական բաղադրամասերի նյութափոխանակության գլխավոր ուղիների 
վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սպիտակուցների, ածխաջրերի և լիպիդների դասակարգման սկըզ-
բունքները, նրանց կառուցվածքային և ֆիզիկաքիմիական առանձնահատ-
կությունները. 

2. կիմանա պուրինային և պիրիմիդինային նուկլեոտիդների կենսասինթեզի 
ճանապարհը, կենսաբանական օքսիդացման առանձնահատկությունները, 
կիմանա առանձին ամինաթթուների փոխանակության հիմնական ուղիները, 
ճարպերի և ածխաջրերի նյութափոխանակությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սպիտակուցների կենսաբանական դերը և ֆունկցիաները: Ամի-

նաթթուների դասակարգումը, օպտիկական ակտիվությունը և ստերիոիզոմե-
րիան: Թեմա 2` Պարզ և բարդ սպիտակուցներ: Սպիտակուցների հայտնաբեր-
ման մեթոդները: Թեմա 3` Նուկլեոպրոտեիդների կառուցվածքային բաղադրա-
մասերը: Թեմա 4` Մոնոսախարիդների, դասակարգումը, ֆիզիկա-քիմիական 
հատկությունները և կառուցվածքը: Թեմա 5` Դիսախարիդների և պոլիսա-խա-
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րիդների դասակարգումը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները և կառուցվածքը: 
Թեմա 6` Լիպիդների դասակարգումը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, և 
կառուցվածքը: Թեմա 7` Սպիտակուցների կենսաբանական արժեքը, նրանց 
մարսելիությունը: Ամինաթթուների դեզամինացումը, տրանսամինացումը, դե-
կարբօքսիլացումը: Ամոնիակի չեզոքացման ուղիները: Թեմա 8` Պուրինային և 
պիրիմիդինային նուկլեոտիդների կենսասինթեզը: ԴՆԹ-ի սինթեզի ընդհանուր 
մեխանիզմը: Թեմա 9` Ածխաջրերի մարսողությունը: Գլիկոգենի սինթեզը լյար-
դում: Գլիկոլիզ, նրա էներգետիկ արժեքը: Թեմա 10` Գլիկոգենի ճեղքումը, պեն-
տոզոֆոսֆատային ցիկլ, Կրեբսի ցիկլ և նրա էներգետիկ արժեքը, գլյուկոնեո-
գենեզ: Թեմա 11` Լիպիդների սննդային և էներգետիկ արժեքը, լիպիդների մար-
սումը և ներծծումը: Թեմա 12` Ճարպերի և լիպիդների սինթեզի ու կատա-բո-
լիզմի հիմնական ռեակցիաները. ճարպաթթուների β-օքսիդացում, ճար-պաթթու-
ների կենսասինթեզ: Թեմա 13` Վիտամինների դասակարգումը և առանձին վի-
տամինների կենսաքիմիական ֆունկցիաները: Թեմա 14` Հորմոնների դասա-
կարգումը, ազդման մեխանիզմները և առանձին հորմոնների կենսաքիմիական 
ֆունկցիաները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B20. ‹‹ԱՆՏԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անտառածածկ տա-

րածքին, անտառի բաղկացուցիչ տարրերին, ծառուտի հիմնական ցուցանիշնե-
րին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտառածածկ տարածքը, նրա կազմությունը, անտառի բաղկացու-
ցիչ տարրերը և նրանց վրա ազդող գործոնները, 

2. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել և օգտագործել անտառածածկ տարածքը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Երկրագնդի անտառների տիպերը: 

Թեմա 3` Անտառը և լույսը: Թեմա 4` Քամու ազդեցությունը անտառի վրա: Թեմա 
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5` Ծառատեսակների պահանջը հանքային նյութերի նկատմամբ: Թեմա 6` Ան-
տառային թաղիքը և նրա տիպերը: Թեմա 7` Ծառատեսակների վերարտադրու-
թյան առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Անտառային թաղիքի նշանակու-
թյունը սերմնային վերարտադրման համար: Թեմա 9` Հատումների հիմնական 
տիպերը: Թեմա 10` Ցածրաբուն, անգագաթ և միջին տնտեսություն: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B24. ‹‹ԼԱՆԴՇԱՖՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ, 6 ժամ լաբորատոր աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լանդշաֆտագիտու-

թյան հիմունքներին, լանդշաֆտային թաղանթի բաղադրիչների փոխադարձ կա-
պին և լանդշաֆտների շրջանացմանն ու դասակարգմանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա ԲՏՀ կառուցվածքը, դրանցում գոյություն ունեցող փոխազդեցութ-
յունը և փոխպայմանավորվածությունը, 

2. կհասկանա ԲՏՀ-ի պահպանության, փոփոխության և նրանցում ընթացող 
պրոցեսների պատճառահետևանքային կապերը, 

3. կկարողանա տարբերել լանդշաֆտների տիպերը, դրանցում գոյություն ունե-
ցող ստորակարգությունը և բնության մեջ գոյություն ունեցող լանդշաֆտների 
տեսակները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Երկրի մոլորակի լանդշաֆտային թաղանթ-ոլորտները: Թեմա 2` 

Լանդշաֆտային ոլորտի զարգացումը և դինամիկան: Թեմա 3` Մարդ–բնություն 
փոխհարաբերությունը: Թեմա 4` Լանդշաֆտային հետազոտումներ և շրջանա-
ցում: Թեմա 5` Լանդշաֆտային թաղանթի զոնայականությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B18. ‹‹ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բակտերիաների 

էկոլոգիական զարգացման պատմությանը, հիմնական ուղղություններին, ու-
սումնասիրման մեթոդներին, կիրառական ասպեկտներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա միկրոօրգանիզմների էկոֆիզիոլոգիան, բակտերիաների դեմէկո-
լոգիան, սինէկոլոգիան, ջրային մանրէների էկոլոգիան, 

2. կիմանա միկրոօրգանիզմների դերը կենսաերկրաքիմիական մեծ շրջանա-
ռությունում, հողային մանրէների էկոլոգիան, հողը որպես մանրէների հետե-
րոգեն կենսամիջավայր: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բակտերիաների աուտէկոլոգիա: Թեմա 2` Միկրոօրգանիզմների 

էկոֆիզիոլոգիա: Թեմա 3` Երկրի ձգողություն: Բակտերիաների համար տոքսիդ 
միացություններ և իոններ: Էքստեմոֆիլ մանրէներ: Բակտերիաների դեմէկոլո-
գիա: Մանրէների էկոլոգիական ստրատեգիայի առանձնահատկությունները 
միկրոօրգանիզմների, բույսերի և կենդանիների հետ փոխհարաբերություննե-
րում: Թեմա 4`Բակտերիաների սինէկոլոգիա: Թեմա 5` Ջրային մանրէների էկո-
լոգիա: Թեմա 6` Հողային մանրէների էկոլոգիա: Թեմա 7` Մանրէների դերը 
տարրերի կենսաերկրաքիմիական մեծ շրջանառությունում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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0103/B19. ‹‹ՀՈՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հողի կազմի, հողե-

րի ագրոարտադրական խմբավորմանը, հողագիտական նյութերի գրագետ օգ-
տագործումը հողերի բերրիության և մշակաբույսերի բերքատվության բարձրաց-
ման միջոցառումների մշակման և իրականացման գործում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հողերի առաջացումը, կազմը, հատկությունները, ծագումը, 
2. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել և օգտագործել հողագիտական լաբորա-

տոր և դաշտային հետազոտման նյութերը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասկացողություն հողի և նրա բերրիության մասին: Մելիորա-

տիվ հողագիտության զարգացման պատմությունը Հայաստանում: Թեմա 2` Հող-
առաջացնող ապարներ: Հողի մեխանիկական կազմը: Թեմա 3` Հողի կլանողա-
կան հատկությունը, կոլոիդները, կլանման ձևերը: Թեմա 4` Հողի ստրուկտուրա: 
Թեմա 5` Հողի ջրային հատկությունները և ջրային ռեժիմը: Հողի օդային ռեժիմը: 
Թեմա 6` Հողի ջերմային հատկությունները և ռեժիմը: Հողի սննդային ռեժիմը: 
Թեմա 7` Հողակազմող պրոցեսի գործոններ: Թեմա 8` Հողի ծագումը, կարգաբա-
նումը, բնահողային գոտիները: Թեմա 9` Հայաստանի կիսաանապատային, չոր 
տափաստանային, տափաստանային, անտառային, լեռնամարգագետնային գո-
տու հողերը: Թեմա 10` Հողի էրոզիան և պայքարը նրա դեմ: Թեմա 11` Հողային 
քարտեզներ: Հողային կադաստր:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B33. ‹‹ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7 –րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անտառօգտագործ-

մանը ՀՀ անտառներում և նրա նշանակությանը, անտառային համակեցության 
բաղադրամասերին, անտառանյութի պատրաստման տեխնոլոգիային, հատա-
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տեղերի հատկացման ձևերին, նախապատրաստմանը, հանձնմանը, ընդուն-
մանը, օրենսդրական ներկա պահանջներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտառօգտագործումը ՀՀ անտառներում և նրա նշանակությունը, 
անտառային համակեցության բաղադրամասերը, անտառանյութի պատ-
րաստման տեխնոլոգիան, հատատեղերի հատկացման ձևերը, նախապատ-
րաստումը, հանձնումը, ընդունումը, 

2. կկարողանա ինքնուրույն մասնակցել հատատեղերի շահագործմանը, ան-
տառվերականգնմանը, խնամքի և սանիտարական հատումների իրականաց-
մանը:  

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասկացողություն անտառօգտագործում առարկայի մասին: 

Թեմա 2` Անտառօգտագործումը ՀՀ անտառներում և նրա նշանակությունը ժողո-
վրդական տնտեսության մեջ: Թեմա 3` Անտառանյութի պատրաստման տեխնո-
լոգիան: Թեմա 4` Հատատեղի հատկացումը: Թեմա 5` Հատատեղերի նախա-
պատրաստումը, հանձնումն ու ընդունումը: Թեմա 6` Ծառի ենթահատումը և 
հատումը, ճյուղերի կտրտումը: Թեմա 7` Գերանահատումը, անտառպատրաստ-
ման մնացորդների հավաքումը: Թեմա 8` Փայտի հատումն ու գոյություն ունեցող 
հատման մեթոդները: Թեմա 9` Անտառահատիչ գործիքները և մեխանիզմները: 
Թեմա 10` Անտառանյութի պատրաստման արտադրական նորմերը: Թեմա 11` 
Անտառանյութի ընդունումը և պահպանումը: Թեմա 12` Անտառի կողմնարդ-
յունքների օգտագործումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B21. ‹‹ԾԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ծառերի և թփերի 

արտաքին կառուցվածքին, բնափայտի տեսակներին, նրանց նշանակությանը և 
պահպանման հատկանիշներին: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ծառերի և թփերի արտաքին կառուցվածքը, նրանց տիպերը, անտա-
ռային տարբեր գոտիները, 

2. կկարողանա իրարից տարբերել բույսերի տեսակները, ընտանիքները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ծառագիտություն առարկայի հիմնական նպատակները: Թեմա 

2` Հասկացողություն երկրի կենսոլորտի մասին: Թեմա 3` Կլիմայական գործոն-
ների ազդեցությունը ծառերի ձևավորման վրա: Թեմա 4` Էդաֆիտ գործոնները և 
նրանց դերը բնափայտի տեսակների աճի, զարգացման և տարածման գործում: 
Թեմա 5` Բիոտիկ և անթրոպոգեն գործոնների ազդեցությունը դենդրոֆլորայի 
վրա: Թեմա 6` Բուսական տեսակ: Թեմա 7` Բույսերի արեալը և նրանց տիպերը: 
Թեմա 8` Հասկացողություն ֆիտոցենոլոգիայի և նրա առանձնահատկություննե-
րի մասին: Թեմա 9` Անտառային տարբեր գոտիների նկարագրությունը: Թեմա 
10`Բնափայտային բույսերի ֆիլոգենետիկական համակարգը: Թեմա 11` Սոճազ-
գիների, սոսազգիների, վարդածաղկավորների, լորենիների, ընկուզավորների, 
ուռազգիների, թեղազգիների ընտանիքների ընդհանուր բնութագիրը, էկոլոգիա-
կան առանձնահատկությունները և նշանակությունը, օգտագործման բնագա-
վառները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B34. ‹‹ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ էկոլոգիական մոնիթորինգի 

հիմնահարցերի վերաբերյալ պատկերացումներ, ձևավորել բնապահպանության 
ոլորտում էկոլոգիական մոնիթորինգի հիմնահարցերի լուծման եղանակների և 
կիրառվող մեթոդների մասին մասնագիտական պատկերացում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիական մոնիթորինգի և նորմավորման հիմնահարցերը և մո-
տեցումը, 



– 282 – 

2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հիմնահար-
ցերի լուծման ոլորտում,  

3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոլոգիական մոնիթորինգի համակարգը, սխեման, գործունե-

ության հիմնական ուղղությունները և խնդիրները: Թեմա 2` Շրջակա միջավայրի 
գլոբալ մոնիթորինգի համակարգը: Թեմա 3` Էկոլոգիական մոնիթորինգի տե-
սակները` գլոբալ ֆոնային, ռեգիոնալ և լոկալ, բազային և իմպակտ: Թեմա 4` 
Մթնոլորտի մոնիթորինգի համակարգը: Թեմա 5` Մոնիթորինգի կազմը: Թեմա 
6` Ագրոէկոլոգիական մոնիթորինգի ենթատեսակները, խնդիրները: Թեմա 7` 
Աղմուկի աղտոտվածության մոնիթորինգ: Թեմա 8` Բիոտային` կենսաբանական 
մոնիթորինգ: Թեմա 9` Նորմավորումը որպես լոկալ և գլոբալ մասշտաբներով 
բնական շրջապատի որակի կարգավորման կարևոր տարր: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ընթացիկ ստուգում. Բանավոր հարցում: Առաջադրվում է 4 հարց, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր: Միավոր-
ների քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում. Խնդիրների լուծում կամ այլ գրավոր առաջադ-
րանք: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 4 խնդիր կամ այլ գրավոր առա-
ջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B51. ‹‹ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հասարակության և 

բընության փոխներգործության հիմնահարցերին, ժամանակակից էկոլոգիական 
խնդիրներին և դրանց իրավական կարգավորման մեխանիզմներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ բնության և նրա ռեսուրսների դերի և 
նշանակության վերաբերյալ, 

2. կկարողանա համակարգել էկոլոգոիրավական նորմերը և կիրառել այդ նոր-
մերը իրավական խնդիրների լուծման համար: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքները: Թեմա 2` 

Բնօգտագործման իրավունքը: Թեմա 3` Մարդու էկոլոգոիրավական կարգավի-
ճակը: Թեմա 4` Էկոլոգիական փորձաքննություն: Թեմա 5` Բնօգտագործման և 
շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմը: Թեմա 6` Պատասխանատ-
վությունը էկոլոգիական իրավախախտումների համար: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ընթացիկ ստուգում. Բանավոր հարցում: Առաջադրվում է 4 հարց, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր: Միավոր-
ների քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում. Խնդիրների լուծում կամ այլ գրավոր առաջադ-
րանք: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 4 խնդիր կամ այլ գրավոր առա-
ջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0103/B27. ‹‹ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԲՆՕԳ-
ՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք` ծանո-

թացնելով նրանց էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի 
կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–հասարակություն 
համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին: ՈՒսանողներին ծանոթացնել 
կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցություններին, ինչպես նաև 
բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկըզ-
բունքներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիայի որպես գիտության ձևավորման, կենդանիների և բույսե-
րի էկոլոգիայի, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների, 
մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքների մասին, 

2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհա-
նուր սկզբունքները և օրինաչափությունները, 

3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և 
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել ջրի, հողի և օ-
դի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ, 
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4. կիմանա կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները, դը-
րանց կանխարգելման սկզբունքները և ձեռք բերումները բնության պահպա-
նության բնագավառում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Օրգանիզ-

մի և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների էկո-
լոգիա: Թեմա 4` Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի երկրաբանական և կեն-
սաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա 7` Կենսոլորտի էվո-
լյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8` Անթրոպոգեն էկոհամակարգեր: 
Թեմա 9` Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները: Թեմա 
10` Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի, կլիմայի, ջրոլորտի և քար-ոլոր-
տի վրա: Թեմա 11` Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: 
Թեմա 12` Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական 
սկզբունքները: Թեմա 13` Կենսաբազմազանության պահպանություն: Թեմա 14` 
Էկոլոգիան և մարդու առողջությունը: Թեմա 15` Էկոլոգիական իրավունքի հի-
մունքները: Թեմա 16` Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջա-
նակներում: Թեմա 17` Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: Թեմա 18` 
Բնության պահպանություն և նանոտեխնոլոգիաներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B22. ‹‹ԱՆՏԱՌԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ››  
(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անտառգնահատ-

ման և անտառաշինության առարկային, անտառգնահատման մեթոդներին, 
դրանց առանձնահատկություններին և կիրառման բնույթին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտառգնահատման ուսումնասիրման բնագավառները, ծառերի, 
ծառուտների, անտառային զանգվածների և մթերված անտառանյութի մեթո-
դիկան և չափումների տեխնոլոգիան, 
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2. կկարողանա մասնակցել անտառգնահատման և անտառաշինության գործ-
ընթացին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անտառգնահատման մեթոդները, դրանց առանձնահատկութ-

յունները և կիրառման բնույթը: Թեմա 2` Անտառգնահատման համար օգտա-
գործվող սարքերն ու գործիքները: Թեմա 3` Անտառգնահատման հիմնական ցու-
ցանիշները և դրանց հաշվառման գլխավոր եղանակները: Թեմա 4` Ծառաբնի և 
ծառուտների բնափայտի ծավալի որոշման եղանակները և համապատասխան 
բանաձևերի կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Անտառանյութի 
դասակարգումը ըստ տեսակների: Թեմա 6` Հասկացողություն շինափայտի և 
վառելափայտի մասին: Թեմա 7` Անտառգնահատման հաշվեցուցակները և 
դրանց լրացման մեթոդիկան: Թեմա 8` Կանգուն ծառերի և ծառուտների անտառ-
գնահատման մեթոդիկան: Թեմա 9` Սղոցած փայտանյութի հիմնական տեսակ-
ները և դրանց գնահատումը: Թեմա 10` Անտառգնահատման այլ կարևոր ցուցա-
նիշներ և դրանց որոշման մեթոդները: Թեմա 11` Անտառային ոչ բնափայտավոր 
մթերքների և օգուտների գնահատումը: Թեմա 12` Առանձին ծառերի և ծառուտ-
ների աճի գնահատումը: Թեմա 13` Հասկացողություն հաշվարկային հատատե-
ղերի մասին և որոշման մեթոդիկան: Թեմա 14` Անտառային տարածքների գնա-
հատումը: Թեմա 15` Անտառգնահատման տվյալների համակարգչային մշակու-
մը և վերլուծությունը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B23. ‹‹ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ››  
 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կանաչապատվող 

տարածքներում իրականցվող հետազոտական աշխատանքների հետ, կանաչա-
պատման տիպերին և կատեգորիաներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կանաչապատման տիպերն ու կատեգորիաները, ոճերը, 
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2. կկարողանա մասնակցել բնակավայրերի կանաչապատմանը, կատարել 
տնկման աշխատանքներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասկացողություն քաղաքների և այլ բնակավայրերի կանաչա-

պատման մասին: Թեմա 2` Կանաչապատման մեջ կիրառվող հիմնական հաս-
կացողությունները: Թեմա 3` Կանաչ տնկարկների նախագծման մեթոդիկա: 
Թեմա 4` Հասկացողություն պարկային ոճերի մասին: Թեմա 5` Գեղարվեստա-
կան կոմպոզիցիաների հիմնադրման սկզբունքները և առանձնահատկություն-
ները կանաչապատման բնագավառում: Թեմա 6` Կանաչապատման կատեգո-
րիաները: Թեմա 7` Սահմանափակ օգտագործման կանաչ տնկարկներ: Թեմա 8` 
Հատուկ նշանակության կանաչ տնկարկներ: Թեմա 9` Կանաչապատման տի-
պեր: Թեմա 10` ՈՒղղաձիգ կանաչապատում բնափայտային լիանաներով և 
թափվող բուսատեսակներով: Թեմա 11` Ծաղկային ձևավորումների դերն ու 
նշանակությունը կանաչապատման մեջ: Թեմա 12` Ծառաթփային գեղազարդ 
բուսատեսակների տնկարանների կառուցվածքը, խնդիրները, դերն ու նշանա-
կությունը կանաչապատման համար: Թեմա 13` Ծառերի ու թփերի գեղազարդ 
ծառատեսակների գնահատումը, ընտրությունը և տնկումը: Թեմա 14` ՀՀ կանա-
չապատման բնագավառում առավել հեռանկարային գեղազարդ ծառաթփատե-
սակների տեսակաշարը և համառոտ բնութագիրը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B25. ‹‹ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԵՈԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ›› 
(8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ քարտեզագրության հիմնա-

վորված ժամանակակից մեկնաբանում, ձևավորել գեոինֆորմացիոն համակար-
գերի ու դրանց օգտագործման մասին տեսական ու կիրառական գիտելիքներ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից պայմաններում ընթացող գիտությունների ինտեգ-
րացիայի մասին, որի արդյունքում տեղի են ունենում գիտությունների ակ-
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տիվ զարգացում, այդ թվում նաև քարտեզագրություն, կիմանա գեոինֆորմա-
ցիոն համակարգերի գործառական կառուցվածքի տեսական հիմքերը և կա-
պը ջրաօդերևութաբանության հետ, 

2. կիմանա և ձեռք կբերի կայուն գիտելիքներ քարտեզագրության և քարտեզա-
գիտության նոր ճյուղի զարգացման վերաբերյալ, կհասկանա ԱՏՀ-ում տըվ-
յալների կառավարման մեխանիզմը, 

3. կկարողանա դառնալ լավ քարտեզագիր, մասնագետ միայն այն, եթե զուգակ-
ցի ժամանակակից տեխնոլոգիաները, սարքածրագրային համակարգերը, 
քարտեզակազմողական աշխատանքների ընթացքում, ինքնուրույն կերպով 
ստեղծել ԱՏՀ տվյալների հենք ջրաօդերևութաբանական հետազոտություն-
ների կազմակերպման նպատակով: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քարտեզագրական ժամանակակից պատկերումները: Թեմա 2` 

Քարտեզագրական ընդհանրացում, քարտեզների և ատլասների տիպերը: Թեմա 
3` Քարտեզների օգտագործման մեթոդները: Թեմա 4` Քարտեզագիտության և 
քարտեզագրության երկրատեղեկատվական համակարգերի կապերը: Թեմա 5` 
Երկրատեղեկատվական քարտեզագրումը և երկրատեղեկատվական համա-
կարգերը, որպես գիտության տեխնիկա և տեխնոլոգիա: Թեմա 6` Գեոինֆորմա-
տիկայի ընդհանուր դրույթները: Թեմա 7` Տվյալների գրանցումը, մուտքագրումը 
և պահպանումը: Տարածական տվյալների կառուցումը: Թեմա 8` Տվյալների վեր-
լուծությունը և մոդելավորումը: Թեմա 9` Տվյալների բազաների կառավարման 
համակարգերը: Թեմա 10` Մեքենայական գրաֆիկայի տեխնիկական միջոցները, 
տվյալների տեսանելիության մեթոդներն ու միջոցները: Համակարգչային քար-
տեզների և ատլասների ստեղծման առանձնահատկությունները, ջրաօդերևու-
թաբանական քարտեզների ավտոմատ ստացում: Թեմա 11` Գեոինֆորմատիկա-
յի կիրառական ասպեկտները ջրաօդերևութաբանության մեջ:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0103/B29. ‹‹ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՌԻՍ-
ԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ էկոլոգիա գիտության տե-

սական հիմնահարցերի մասին գիտելիքներ, ձևավորել բնապահպանության առ-
կա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծումն առաջարկող եղանակների և կիրառ-
վող մեթոդների ու մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիական փորձաքննության հիմնահարցերը և մոտեցումները,  
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հիմնահար-

ցերի լուծման ոլորտում,  
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոլոգիական փորձաքննության էությունը և խնդիրները, գլոբալ 

բնույթի էկոլոգիական հիմնախնդիրերը և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցա-
ռումները: Թեմա 2` Արդյունաբերական–արտադրական պրոցեսների էկոլոգի-
զացիա, ձեռնարկությունների համար անհրաժեշտ էկոլոգիական փաստաթղթեր: 
Թեմա 3` Էկոլոգիական փորձաքննության գործընթացում դիտարկվող սոցիալ–
մշակութային հիմնախնդիրերը, սոցիալական վերլուծության հիմնական աս-
պեկտները: Թեմա 4` Հիդրոէլեկտրակայանների, միջուկային էներգետիկայի օբ-
յեկտների, քիմիական և մարդաքիմիական արդյունաբերական ձեռնարկութ-
յունների, ոռոգման և չորացման նախագծերի նախագծման, շինարարության, 
վերակառուցման էկոլոգիական փորձաքննության հիմնական խնդիրները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B31. ‹‹ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անտառային 

տնտեսության վարման խնդիրներին, արհեստական և բնական ճանապարհով 
անտառների արդյունավետ վերարտադրության համար պայմանների ստեղծ-
մանը, օգտագործվող գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակներին: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտառային տնտեսությունում կիրառվող անտառվերականգնման 
և անտառապատման եղանակները` կախված բնակլիմայական պայմաննե-
րից, տեղանքից, շրջանցումից և այլ գործոններից, դաշտապաշտպան անտա-
ռաշերտերը, 

2. կկարողանա տարբերել անտառամշակույթների տեսակները, անտառային 
տնկարանները, գլխավոր և ուղեկցող ծառատեսակները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անտառային տնտեսության վարման խնդիրները: Թեմա 2` Ան-

տառվերականգնման և անտառապատման բնական և արհեստական եղանակ-
ները: Թեմա 3` Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներում 
օգտագործվող ծառատեսակների կենսաէկոլոգիական առանձնահատկություն-
ները: Թեմա 4` Անտառամշակույթների տեսակները և ստեղծման մեթոդները: 
Թեմա 5` Անտառամշակույթների հիմնադրման նախագիծ: Թեմա 6` Հողի նա-
խապատրաստումը անտառամշակույթներ հիմնադրելու համար: Թեմա 7` Ան-
տառային տնկարաններ: Դպրոցի հողամաս: Պարարտանյութերի օգտագործում: 
Հերբիցիդների օգտագործում: Տնկանյութի հանումը, պահպանումը և տեղափո-
խումը: Թեմա 8` Դաշտապաշտպան անտառաշերտեր: Թեմա 9` Դաշտապաշտ-
պան ազդեցությունը ձյունաշերտերի կարգավորման գործում, գյուղատնտեսա-
կան կուլտուրաների բերքատվության վրա: Թեմա 10` Դաշտապաշտպան ան-
տառաշերտերի հակաէրոզիոն դերը: Թեմա 11` Դաշտապաշտպան անտառա-
շերտը ոռոգվող հողերում, արոտավայրերում, նրանց տիպերը, կանաչ հովանոց-
ներ և նրանց նշանակությունը: Թեմա 12` Ճանապարհապաշտպան տնկարան-
ներ, նրանց նշանակությունը, առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Հասկացո-
ղություն տնկարանների մասին: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0103/B32. ‹‹ԿԵՆՍԱՇԽԱՐՀԻ ԵՎ ԿԵՆՍՈԼՈՐՏԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ կեն-

դանի օրգանիզմների աշխարհագրական տարածման և տեղաբաշխման, երկրա-
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գնդի և դրա առանձին ռեգիոնների բուսական ծածկույթի և կենդանական աշ-
խարհի կառուցվածքի կարևորագույն օրինաչափությունների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ցամաքային և ջրային էկոհամակարգերի կազմակերպման կարևո-
րագույն սկզբունքները, դրանց տարածաժամանակային փոփոխականության 
հիմնական օրինաչափությունները, 

2. կհասկանա բիոտայի տեղն ու դերը կենսոլորտի ձևավորման գործում,  
3. կկարողանա օգտվել կենսաշխարհագրական քարտեզներից, յուրացնել հա-

մեմատական աշխարհագրական մեթոդները` կենսաշխարհագրական օբ-
յեկտների նկատմամբ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Կենսաշխարհագրական հիմնական 

հասկացությունները: Թեմա 3` Հասկացություն կենսոլորտի մասին: Թեմա 4` 
Հասկացություն կենսացենոզի մասին: Թեմա 5` Հասկացություն արեալի մասին: 
Թեմա 6` Ժամանակակից ֆլորայի և ֆաունայի ծագումը: Թեմա 7` Ցամաքի ֆլո-
րիստական և ֆաունիստական ռեգիոնները: Թեմա 8` Ցամաքի հիմնական բիոմ-
ները: Թեմա 9` Բարձրադիր գոտիականությունը` ցամաքային օրգանիզմների 
տարածման գործում: Թեմա 10` Կյանքը կղզիներում: Թեմա 11` Կյանքի առանձ-
նահատկությունները ներքին ջրային ավազաններում: Թեմա 12` Կյանքի առանձ-
նահատկությունները Համաշխարհային օվկիանոսում:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևերը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ընթացիկ ստուգում. Բանավոր հարցում: Առաջադրվում է 4 հարց, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր: Միավոր-
ների քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում. Խնդիրների լուծում կամ այլ գրավոր առաջա-
դրանք: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 4 խնդիր կամ այլ գրավոր 
առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 2 
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0103/B28. ‹‹ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կենսատեխնոլո-

գիական գործընթացների իրագործման տարբեր փուլերին: Ուսանողը կիմանա 
ինչպիսին է կենսատեխնոլոգիայի ներդրումը գյուղատնտեսության, առողջապա-
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հության, էներգետիկայի, սննդային արդյունաբերության պրոբլեմների լուծման 
գործում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կենսատեխնոլոգիական գործընթացի անհրաժեշտ փուլերը, 
2. կիմանա գենետիկական և բջիջային ճարտարագիտության հիմունքները, 
3. կկարողանա աշխատել տարբեր կենսատեխնոլոգիական արտադրություն-

ներում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կենսաբանական օբեկտների ընտրություն: Թեմա 2` Մեկուսաց-

ված կուլտուրաներ, գենետիկական և բջջային ճարտարագիտություն: Թեմա 3` 
Կենսառեակտորների կառուցվածքը: Թեմա 4` Արգասիքների անջատումը, մաք-
րումը և մոդիֆիկացում: Թեմա 5` Իմոբիլիզացված ֆերմենտներ և կենսակա-
տալիտիկ համակարգեր: Թեմա 6` Կենսատեխնոլոգիայի ծառայությունը ժողո-
վըրդական տնտեսության, առողջապահության և գիտության ասպարեզում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
 

5. ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ 
5.1. ‹‹Պատմություն›› մասնագիտություն 

 
ՈՒսումնական (հնագիտական-ազգագրական) պրակտիկա (2 կրեդիտ) 
2 շաբաթ տևողությամբ, 4–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել նախնական գիտե-

լիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, 
պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճանաչել հնագիտական և ազգագրական հուշարձանների հիմ-
նական տեսականին. 

2. կընկալի հնագիտական և ազգագրական նյութը դաշտում ձեռք բերելու պար-
զագույն սկզբունքները. 

3. կկարողանա կատարել տարրական կարգի վերլուծական բնույթի հնագիտա-
կան և ազգագրական աշխատանք: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ 

(Շենգավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Դասախոսություն հին Երևանի ժողո-
վրդական կենցաղից: Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ, Հացավան, Գառնի և 
Գեղարդ տանող ճանապարհին գտնվող պատմա-ճարտարապետական հուշար-
ձանները. ծանոթություն: Հացավանի և Գառնիի ազգագրությունը: Թեմա 3` Հին 
Արտաշատի, Դվինի հնագիտական հուշարձանները: Արարատի մարզում վերա-
բնակված պարսկահայերի ազգագրությունը: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայ-
քի վաղ և զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային հուշար-
ձանները: Արագածոտնի քաղաքի ազգագրությունը համաձայն Աշտարակի տըվ-
յալների: Թեմա 5` Արուճի և Մաստարայի հնությունները: Այցելություն Սարդա-
րապատի ճակատամարտի հուշահամալիր և Հայաստանի ազգագրության պե-
տական թանգարան: 

 
ՈՒսումնական (թանգարանային-արխիվային) պրակտիկա (4 կրեդիտ) 
4 շաբաթ տևողությամբ, 6–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թանգարանային և 

արխիվային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկություննե-
րին և Հայաստանի տարբեր արխիվներին, թանգարաններին ու հնավայրերին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հարուստ գիտելիքներ արխիվային ֆոնդերի, թանգարանների գի-
տաֆոնդային, գիտահետազոտական, հաշվառման, ցուցադրության կազմա-
կերպման վերաբերյալ. 

2. կունենա պատկերացում արխիվային նյութերի և թանգարանային առարկա-
ների պահպանության, վերականգնման աշխատանքների մասին. 

3. կկարողանա տիրապետել թանգարանային համակարգերի կառավարման 
սկզբունքներին: 

 
Բովանդակություն. 
Թեմա 1` Ծանոթություն թանգարանային (մշտական և ժամանակավոր) 

ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային աշխատանքներին, 
պահպանության ձևերին ու խնդիրներին, գիտահետազոտական աշխատանքնե-
րին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական աշխատանքների ձևե-
րին ու մեթոդներին, գիտական արխիվի կազմակերպման խնդիրներին: Թեմա 2` 
Թանգարանային նյութերի բաժանումը խմբերի ըստ դրանց ֆունկցիաների, թան-
գարանային առարկաների հիմնական խմբերը ըստ ցուցադրությունում ունեցած 
դրանց դերի և ֆունկցիայի. իսկական առարկաներ` նախօրինակներ, նախօրի-
նակների ճշգրիտ վերարտադրումներ և դրանց գիտական վերակառուցումներ: 
Թեմա 3` Գիտաօժանդակ նյութեր, թանգարանային առարկաների հաշվառում. 
Բովանդակությունն ու խնդիրները: Հաշվառման փուլերը. նախնական հաշվա-
ռում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային ֆոնդի սխեմատիկ դա-
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սակարգում, և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակտա-
վորում, առարկաների թանգարանային նկարագրություն: 

 
Մանկավարժական պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 7–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական 

փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում Տավուշի մարզի տարբեր դպրոցնե-
րում: Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4 շաբաթյա ժա-
մանակահատվածում ուսումնասիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել 
կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառու-
թյան ընթացքում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին, 
2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբեր-

յալ, 
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Նախապատրաստական սեմինար: Թեմա 2` Դպրոցի ընտրու-

թյուն: Թեմա 3` Պասիվ պրակտիկա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասա-
րանի հետ ծանոթացում: Թեմա 4` Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, ման-
կավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5` Դասաժամի ինքնուրույն կազմակեր-
պում: Թեմա 6` Դասալսումներ: Թեմա 7` Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում: 

 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 

 
 

5.2. ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 

Մանկավարժական պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 7–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ զարգացնել դասավանդելու 

հմտություն:  
  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա հայոց լեզու և հայ գրականություն դասավանդելու մեթոդական 
սկզբունքները, 

2. կհասկանա դասավանդման ժամանակ անհրաժեշտ հմտությունների 
հետ  առնչվող խնդիրները, 

3. կկարողանա դասավանդել հայոց լեզու և հայ գրականություն: 
 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Հանրակրթական դպրոցում “Հայոց լեզու” և “Հայ գրականություն” առար-

կաների դասավանդման համար տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիք-
ների գործնական ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավար-
ժական պրակտիկայի օրագիր և այլն) լրացման ստուգում: 

Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 

 
 

5.3. ‹‹Մանկավարժություն և հոգեբանություն›› մասնագիտություն 
 
Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 7–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էքսպերիմենտալ 

հետազոտության կատարման հմտություններին, ծանոթացնել էքսպերիմենտալ 
աշխատանքի իրականացման սկզբունքներին և դրանց ներկայացվող պահանջ-
ներին: 

  
Պրակտիկայի արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի էքսպերիմնետալ հետազոտություն իրականացնելու հմտություն-
ներ, 

2. կիմանա էքսպերիմնետալ աշխատանքի սկզբունքներն ու պահանջները, 
3. կկարողանա ընդհանրացնել և վերլուծել հետազոտության արդյունքները: 

 
Մանկավարժական պրակտիկա (2 կրեդիտ)  
2 շաբաթ տևողությամբ, 9–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ձեռք բերել ժամանակակից պահանջներին հա-

մապատասխան գործնական, մանկավարժական հմտություններ, ուսանողների 
մոտ ձևավորել հոգեբանության և մանկավարժության դասավանդման հմտու-
թյուններ, դասընթացի կազմակերպման ունակություն և դասախոսությունների 
կազմակերպում: 

 
Պրակտիկայի արդյունքները.  
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Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա դասավանդման մեթոդիկայի սկզբունքներն ու առանձնահատկու-

թյունները, 
2. կհասկանա կրթության և դաստիարակության մանկավարժական, հոգեբա-

նական գործառույթների դերը ուսուցման գործընթացում, 
3. կկարողանա գործնականում կիրառել ձեռք բերած մանկավարժական հըմ-

տությունները: 
 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
 

5.4. ‹‹Տնտեսագիտության տեսություն›› մասնագիտություն 
 
Արտադրական պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 9–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է կոնկրետ հիմնարկության օրի-

նակով ամրապնդել և խորացնել հիմնարար տնտեսագիտական առարկաների 
գծով գործնական հմտությունները:  

  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի ուսումնասիրված հիմնարկության կանոնադրական խնդիրնե-
րին, տեխնիկակազմակերպչական կառուցվածքին և տնտեսական–արտա-
դրական գործունեությանը. 

2. կիմանա հիմնարկության կողմից արտադրվող արտադրանքի և մատուցվող 
ծառայությունների բնույթի, տեսականու և ծավալների մասին. 

3. ծանոթ կլինի հիմնարկության արտաքին կապերին և տեղեկատվական հոս-
քերին, հիմնարկությունում տնտեսական գործունեության վերլուծության 
գծով կազմակերպվող աշխատանքներին, ինֆորմացիայի աղբյուրներին և 
հիմնական փաստաթղթերին. 

4. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հիմնարկության փաստաթղթավորման, 
փաստաթղթաշրջանառության և հաշվետվական համակարգերի վերաբեր-
յալ: 

 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
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5.5. ‹‹Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա›› մասնագիտություն 
 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
 

5.6. ‹‹Բնապահպանություն և բնօգտագործում›› մասնագիտություն 
 
ՈՒսումնական (ճանաչողական) պրակտիկա (2 կրեդիտ)  
2 շաբաթ տևողությամբ, 4–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
ՈՒսումնական պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ 

բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին, նրանց ձևավորման գործընթա-
ցին, պահպանվող օբյեկտներին, պահպանության և գիտահետազոտական աշ-
խատանքների իրականցմանը, ՀՀ–ում գործող դենդրոպարկերին և անտառա-
պարկին, դրանց տեղական և ներմուծված բուսական ռեսուրսներին, դրանցում 
իրականացվող գործընթացներին, պահպանությանը և գիտահետազոտական 
աշխատանքներին:  

  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, նրանց ձևավոր-
ման գործընթացը, պահպանվող օբյեկտները, 

2. կծանոթանա ՀՀ–ում գործող դենդրոպարկերին և անտառապարկին, դրանց 
բուսական ռեսուրսներին, դրանցում իրականացվող պահպանությանը և գի-
տահետազոտական աշխատանքներին: 

 
Արտադրական պրակտիկա (2 կրեդիտ)  
2 շաբաթ տևողությամբ, 8–րդ կիսամյակ, ստուգարք  
Նպատակը. 
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 

շրջակա միջավայրի երեք ոլորտներում (օդ, ջուր, հող) անցկացվող մոնիթորին-
գային ծրագրերի և չափումների հետ: Կատարել տվյալների համակարգչային 
մշակում և վերլուծություն, ծանոթացնել ծրագրերի հետ: 

  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիական գործնական խնդիրների հիմնական լուծումները, 
2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները մարդկային գործունեության 

տարբեր ոլորտներում հարցերի լուծման համար, 
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն: 
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Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
10–րդ կիսամյակ, քննություն 
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ԵՊՀ Իջանի մասնաճյուղի ուսումնական օրացույցը 
2010 / 2011 ուսումնական տարի 

Առաջին կիսամյակ 

10 հունվարի–30 ապրիլի 2010թ. 
Ուսուցման սկիզբը 10 հունվարի 
1-ին փուլի ընթացիկ ստուգումներ 07–19 փետրվարի 
1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ 24 հունվարի–05 փետրվարի 
2-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 14-26 մարտի 
2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ 07-19 մարտի 
Ուսուցման ավարտը 05 փետրվարի 
Քննաշրջան 29 մարտի-24 ապրիլի  

 

 

Երկրորդ կիսամյակ 

01 հունիսի – 18 սեպտեմբերի 2011թ. 
Ուսուցման սկիզբը 01 հունիսի 
1-ին փուլի ընթացիկ ստուգումներ 04-09 հուլիսի 
1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ 28 հունիսի–09 հուլիսի 
2-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 15-20 օգոստոսի  
2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ 08-20 օգոստոսի 
Ուսուցման ավարտը 28 հունիսի 
Քննաշրջան 22 օգոստոսի –17 սեպտեմբերի 
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն և 
ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 25 ապրիլի–31 մայիսի 
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