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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 
չափման համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով 
նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։ 

                                                   
1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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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, 

 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-
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թացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, 
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, հրա-
պարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսա-
նողներին 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, 

 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, 

                                                   
2 Այս գործառույթի ներդրումը ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացվում է 2010/11 ուստարվանից։ 
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 ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ու-
սումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։ 

 
 

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։ 

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` 

                                                   
3 Չորս շաբաթյա տեսական ուսուցման դեպքում: 
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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։ 
 

 
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: 

                                                   
4 Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ 
«Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը» 
փաստաթղթում: 
5 ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։ 
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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, 

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, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար 
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սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահա-
տում,  

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.  
ա) ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ 

որոշ դեպքերում նաև բանավոր` ելնելով դասընթացի դասավանդման 
և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջ-
նարդյունքների բնույթից: Քննության բանավոր անցկացումը պահան-
ջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտե-
տի խորհրդի որոշմամբ, 

բ) եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ 
որոշ դեպքերում նաև գրավոր` ելնելով դասընթացի դասավանդման և 
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջ-
նարդյունքների բնույթից: Քննության գրավոր անցկացումը պահան-
ջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտե-
տի խորհրդի որոշմամբ: 

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. 
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Աղյուսակ 1. 
Մասնակցության աստիճանը(%) Հատկացվող միավորը 

91-100 2 
81-90 1 
≤80 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 4 ժամ անհարգելի և 2 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա 

դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի` 










224
41 x 100% = (1–

0,18) x 100% = 82%: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1միավոր: 
 

բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի 
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների 
արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելա-
գույնը 4 միավոր,  

գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել 
մինչև 10 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-
մար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրա-
մասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով6). 

Աղյուսակ 2. 
Գնահատման բաղադրամասը Գմաս. Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 
Միավորը 2 4 4 10 20 

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

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 
2 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.= 2 + 3 + 4 + 6 = 15 ։ 



– 14 – 

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 2 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 9 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). 

Աղյուսակ 3. 
Գնահատման բաղադրամասը Գմաս.  Սընթ1  Սընթ2  Գարդ.  
Միավորը  2  9  9  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 

                                                   
7 Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ 
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է: 
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եզրափակիչ քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի 
ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց 
սանդղակով` 11.1 կետի 6-րդ ենթակետում բերված գնահատման 
չափանիշներին համապատասխան: 

 
 

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 ուսումնամեթոդական վարչության պետի 
կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը 
հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն: 

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 բաժնի վարիչին: 

 
 

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¦  
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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։ 

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 ։ 

                                                   
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): 
10 Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը: 
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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-
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-

                                                   
11 Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։ 
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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. Քննաշրջանի ընթացքում քննություններին չներկայացած ուսանողներին 

թույլատրվում է մինչև տվյալ կիսամյակի երրորդ շաբաթվա ավարտը անհատա-
կան ժամանակացույցով հանձնել ակադեմիական պարտքերը: 

2. Ակադեմիական պարտքերի անվճար հիմունքներով մարումը իրականաց-
վում է տնօրենի հրամանով ձևավորված քննական հանձնաժողովներում: Ակա-
դեմիական պարտքերի մարման վերջնաժամկետ է սահմանվում ընթացիկ կիս-
ամյակի երրորդ շաբաթվա վերջը: 

3. Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, 
բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրա-
վունքով ընդունված ուսանողների, իրավունք է վերապահվում մինչև ավարտա-
կան ուսումնական տարվա սկիզբը լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազ-
մող ակադեմիական պարտքերը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ 
կամ կրկնելով դրանք: 

4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյու-
նարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական 
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դաս-
ընթացը, 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 1 և 2 միավորներ, ապա այդ 
դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 1 + 2  = 5, որը ցածր է 
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նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտ-
քերի մարման շրջանում վերահանձնում է դասընթացը (2 ընթացիկ ստու-
գումներով գնահատվող ուսումնական նյութը) ամբողջությամբ, սակայն նրա 
արդյունարար միավորն այս դեպքում չի կարող գերազանցել անցողիկ 8-ը` 
Գարդ. <= 8: 

 
5. 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 10 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 պահան-
ջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում 
վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 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։  
 

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

7. 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-
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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. 

– նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի 
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողա-
կան ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի ուսումնական/լաբորա-
տոր ենթակառուցվածքները 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-
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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 ավարտական քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ 
ԿԳ նա-խարարության կողմից սահմանված կարգի։ 

5. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամ-
փոփիչ ավարտական քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 4-ում 
ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։ 

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-
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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։ 

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), 
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 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: 

 
 

13. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2010/11 ուստարվանից` ԵՊՀ ԻՄ 
բակալավրի հեռակա ուսուցման ձևով կրթական ծրագրերում ընդգրկված I-IV 
կուրսերի ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 24 – 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 25 – 

Հավելված 1 
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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–տն-
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 

168 
 

152 
16 

42 
 

38 
4 

Կրթական այլ մոդուլներ 30 7 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 64 

 
 

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տն-
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 

174 
 

174 
20 

47 
 

37 
10 

Կրթական այլ մոդուլներ 24 5 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 67 
«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 

168 
 

164 
4 

38 
 

37 
1 

Կրթական այլ մոդուլներ 26 6 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 61 

 
«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 
կամընտրական 

170 
 

154 
16 

38 
 

33 
5 

Կրթական այլ մոդուլներ 24 5 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 60 

 

«Սերվիս»  մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

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

28 
 

24 
4 

10 
 
8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագի-
տական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 
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Ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական  
պարտադիր 

170 
170 

37 
37 

Կրթական այլ մոդուլներ 32 7 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 59 

§Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն 
 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ 
ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր հումանիտար 
և սոցիալ–տնտեսագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

28 
8 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր 
մաթեմատիկական և 
բնագիտական 

պարտադիր 

6 
 

6 

3 
 

3 

Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային 

աշխատանքներ 

174 
 

164 
10 
4 

42 
 

37 
3 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 20 3 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 60 

 
 

§Էկոլոգիական քիմիա¦ մասնագիտություն 
 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ 
ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր հումանիտար 
և սոցիալ–տնտեսագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

20 
16 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր 
մաթեմատիկական և 
բնագիտական 

պարտադիր 

6 
 

6 

3 
 

3 

Ընդհանուր և հատուկ 172 41 
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մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային 

աշխատանքներ 

 
161 
11 
4 

 
39 
 

2 

կրթական այլ մոդուլներ 22 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 60 

 
 «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 
ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ 
ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր հումանիտար 
և սոցիալ–տնտեսագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

20 
16 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր 
մաթեմատիկական և 
բնագիտական 

պարտադիր 

6 
 

6 

3 
 

3 

Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային 

աշխատանքներ 

172 
 

161 
11 
4 

41 
 

39 
 

2 

կրթական այլ մոդուլներ 22 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 60 
 
 

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 
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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 -1 

4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Ֆրանսերեն -1 
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 -2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Ֆրանսերեն -2 
Ռուսաց լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. Անգլերեն -3 
Ֆրանսերեն -3 
Փիլիսոփայության հիմունք-
ներ 4 24 (18/0/6/0) 3 հանրագ. 

 
 

 
«Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)13 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

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

Ֆրանսերեն լեզու-114 
4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Անգլերեն լեզու-1 
Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր-2 2 12 (9/0/3/0) 2 հանրագ. 

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

Անգլերեն լեզու-2 
Ռուսաց լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. Ֆրանսերեն լեզու-3 
Անգլերեն լեզու-3 
Փիլիսոփայության հիմ- 4 24 (18/0/6/0) 3  հանրագ. 

                                                   
12 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
13 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
14 Անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն։ 
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ունքներ 
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն»  մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)15 

Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրակա-
նություն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

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

Անգլերեն -1 4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 
Ֆրանսերեն -1 
Հայոց լեզու և 
գրականություն-2 2 12 (3/9//00) 2 հանրագ. 

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

Անգլերեն -2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք Ֆրանսերեն -2 
Ռուսաց լեզու-3 

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

 
«Տնտեսագիտության տեսություն»   մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ(դ/գ/ս/լ)16 

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Հայոց լեզու և գրակա-
նություն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

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

Ֆրանսերեն -1 
4 24 (0/24/0/0) 1 ստուգարք 

Անգլերեն -1 
Հայոց լեզու և գրակա-
նություն-2 2 12 (3/9/0/0) 2 հանրագ. 

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

Ֆրանսերեն -2 
4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգարք 

Անգլերեն -2 
Ռուսաց լեզու-3 

4 24 (0/24/0/0) 3 հանրագ. 
Ֆրանսերեն-3 

                                                   
15 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
16 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
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Անգլերեն -3 
Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 24 (18/0/6/0) 4  հանրագ. 

 
«Սերվիս»  մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրակա-
նություն-1 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 

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

Հայոց լեզու և գրակա-
նություն-2 2 12 (3/9/0/0) 2 հանրագ. 

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

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

 
 

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»  մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կրե 

դ
իտ 

Լսարանա 
յին 
ժամ 

(դ/գ/ս/լ)18 

Կիս
ամ 

յակ 

Գնահա
տ 

ման 
ձևը 

Հայոց լեզու և 
գրականություն-1 

2 12 (3/9//00) 2 
ստուգա

րք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 
ստուգա

րք 

Անգլերեն լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 
ստուգա

րք 
Հայոց պատմության 

հիմնահարցեր–1 
2 12 (9/0/3/0/0)) 1 

ստուգա
րք 

Հայոց լեզու և 
գրականություն-2 

2 12 (3/9//00) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 
ստուգա

րք 

                                                   
17 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
18 Այսուհետև՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական, ս – սեմինար պարապմունք, լ – լաբորատոր 
աշխատանք։ 
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Անգլերեն լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 
ստուգա

րք 
Հայոց պատմության 

հիմնահարցեր–2 
2 12 (9/0/3/0/0)) 2 հանրագ. 

Փիլիսոփայության 
հիմունքներ 

4 24 (18/0/6/0) 3 հանրագ. 

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտություն 
 

Թվա
նիշ 

Մոդուլ-
դասընթաց Կրե- 

Լսարանայ
ին 

Կի
սամ- 

Գնահա
տ- 

դիտ ժամ (դ/գ/լ)13 յակ 
ման 

ձևը   

1401/
B01 

Հայոց լեզու և գրականու- 
2 12 (3/9//00) 1 

Ստուգ
արք թյուն-1 

      

1401/
B02 

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

Քննությ
ուն թյուն-2 

1704/
B01 Ռուսաց լեզու-1 4 

24 (0/24/0/0 
1 

Ստուգ
արք 

1704/
B02 Ռուսաց լեզու-2 4 

24 (0/24/0/0 
2 

Ստուգ
արք 

1602/
B01 

Օտար լեզու-114 4 
 

24(0/24/0/0) 1 

Ստուգ
արք 

1608/B01  
1604/B01      

1602/B02 Օտար լեզու-2 4 
24 

(0/24/0/0) 2 
Ստուգ

արք 
 

 

«Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն 
 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կ

րեդի
տ 

Լսարանային 
ժամ (դ/գ/ս/լ) 

Կիս
ամ 

յակ 

Գնահա
տ 

ման 
ձևը 

Հայոց լեզու և 
գրականություն-1 

2 12 (3/9//00) 1 
ստուգա

րք 

Ռուսաց լեզու-1 4 24 (0/24/0/0) 1 
ստուգա

րք 
Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր–1 

2 12 (9/0/3/0/0)) 1 
ստուգա

րք 
Հայոց լեզու և 
գրականություն-2 

2 12 (3/9//00) 2 հանրագ. 

Ռուսաց լեզու-2 4 24 (0/24/0/0) 2 ստուգա
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րք 
Հայոց պատմության 
հիմնահարցեր–2 

2 12 (9/0/3/0/0)) 2 հանրագ. 

Փիլիսոփայության 
հիմունքներ 

4 24 (18/0/6/0) 4 հանրագ. 

 
 
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 2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք Կրոնների պատմություն 
Իրավագիտություն  

2 12 (12/0/0/0) 4 ստուգարք Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 

 
 

«Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն 

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

ձևը 
Կրոնների պատմություն 

2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք Մշակութաբանություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն»  մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Կրոնների պատմություն 2 12 (12/0/0/0) 2 ստուգարք 
Մշակութաբանություն 
Իրավագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 

 

«Տնտեսագիտության տեսություն»  մասնագիտություն 

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

ձևը 
Կրոնների պատմություն 2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք Մշակութաբանություն 
Իրավագիտություն  

2 12 (12/0/0/0) 4 ստուգարք Քաղաքագիտություն 
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«Սերվիս»  մասնագիտություն 

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

ձևը 
Կրոնների պատմություն 2 12 (12/0/0/0) 4 ստուգարք Մշակութաբանություն 
Իրավագիտություն  2 12 (12/0/0/0) 3 ստուգարք Քաղաքագիտություն 

 

3. «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա¦ մասնագիտություն 
4.  

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ 
(դ/գ/ս/լ) 

Կիսամ 
յակ 

Գնահատ 
ման 
ձևը 

Անգլերեն լեզու-3 
4 24 (0/24/0/0)) 3 

ստուգար
ք Ռուսաց լեզու-3 

Մշակութաբանություն 
2 12 (12/0/0/0) 4 

ստուգար
ք Կրոնների պատմություն 

Տնտեսագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 4 
ստուգար

ք 
Քաղաքագիտություն 

Իրավագիտություն 

«Քարտեզագրություն և կադաստր» մասնագիտություն 
 

Թվ
անիշ Մոդուլ-դասընթաց 

Կր
եդիտ 

Լսարանայ
ին 

Կի
սամ- Գնահատ- 

ժամ (դ/գ/լ) յակ ման ձևը 
       

230
1/B01 

Համակարգչ
ից 

օգտ
վելու 2 12 (3/9/0/0) 1 

Ստուգար
ք  հմտություն

ներ 
 

      
       

000
2/B01 

Քաղաքացի
ական 

պաշ
տ- 2 

12 
(9/3/0/0)) 6 

Ստուգար
ք 

 պանություն      
       5.  

 
Արտակարգ 

իրավիճակնե-     
000

2/B02 
րում բնակչության 

առաջին 2 
12 

(9/3/0/0)  
Ստուգա

րք 
 բուժօգնություն     
      

090
1/B01 

Էկոլոգիայի և 
բնապահպա- 

2 
12 

(12/0/0/0) 2 
Ստուգա

րք նության հիմունքներ 
      

6.  
7.  
8.  
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«Էկոլոգիական քիմիա»  մասնագիտություն 
9.  

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ 
(դ/գ/ս/լ) 

Կիս
ամ 

յակ 

Գնահատ 
ման 
ձևը 

Անգլերեն-1 
4 24 (0/24/0/0) 1 

ստուգար
ք Ֆրանսերեն-1 

Կրոնների 
պատմություն  2 12 (12/0/0/0) 2 

ստուգար
ք 

Մշակութաբանություն 
Անգլերեն-2 

4 
24 (0/24/0/0) 24 
(0/24/0/0) 

2 
ստուգար

ք Ֆրանսերեն-2 
Տնտեսագիտություն 

2 12 (12/0/0/0) 3 
ստուգար

ք 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

10.  

10.1. 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 
հմտություններ 2 12 (3/9/0/0) 1 ստուգարք 
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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) 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 
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«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-
ներ 

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 

 
«Սերվիս» 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 

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 

 
«Քարտեզագրություն և կադաստր» մասնագիտություն 

 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կ

րեդի
տ 

Լսարանայի
ն 

ժամ 
(դ/գ/ս/լ) 

Կիս
ամյակ 

Գնահատ 
ման 
ձևը 

Համակարգչից 
օգտվելու հմտություններ 

2 12 (12/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 

2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ 
իրավիճակ-ներում 
բնակչության առաջին 
բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 6 ստուգարք 
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«Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն 
 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կ

րեդի
տ 

Լսարանայի
ն 

ժամ 
(դ/գ/ս/լ) 

Կիս
ամյակ 

Գնահատ 
ման 
ձևը 

Համակարգչից 
օգտվելու հմտություններ 

2 12 (12/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն 

2 12 (9/3/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ 
իրավիճակ-ներում 
բնակչության առաջին 
բուժօգնություն 

2 12 (3/9/0/0) 6 ստուգարք 

 

 
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ 
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատա-

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

«Պատմություն» մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ներ  2 12 (12/0/0/0) 2  ստուգարք 
Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

 
 

 
«Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ներ  2 12 (12/0/0/0) 1  ստուգարք 
Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

 
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային Կիսամյակ Գնահատման 
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ժամ(դ/գ/ս/լ) ձևը 
Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ներ  2 12 (12/0/0/0) 2  ստուգարք 
Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

 
«Սերվիս» մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

Բնագիտության ժամա-
նակակից կոնցեպցիա-
ներ  2 12 (12/0/0/0) 1  ստուգարք 
Մաթեմատիկայի հի-
մունքներ 

 

 

10.2. 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. Սերվիս 
6. Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 
7. Բնապահպանություն և բնօգտագործում 
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Ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասի աշխատածավալը ծրա-
գրում սահմանված է 170 կրեդիտ։ Այն նպատակաուղղված է ընտրված մասնագի-
տությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Այս 
կրթամասի բովանդակության, դասընթացների կազմի և դրանց կրեդիտատա-
րության որոշումը գտնվում է մասնագիտական պատրաստությունն իրականաց-
նող ֆակուլտետների և ամբիոնների իրավասության շրջանակներում՝ ապահո-
վելով 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 բերված 
են ստորև. 

«Պատմություն» մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց 

Կ
րե

դի
տ

 

Լսարանային 
ժամ (դ/գ/ս/լ) 

Կ
իս

ա
մյ

ա
կ 

Գնահատման 
ձևը 

Հայաստանի պատմական աշ-
խարհագրություն 3 18(12/0/6/0) 1 առ.եզր.գնահ. 

Նախնադարյան հասարակության 
պատմություն 3 18(12/0/6/0) 1 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմություն-1 4 24(15/0/9/0) 1 եզր.գնահատ. 
Մասնագիտական ներածություն 2 12(9/0/3/0) 1 առ.եզր.գնահ. 
Հին Արևելքի պատմություն 4 24(15/0/9/0) 2 եզր.գնահատ. 
Հայոց պատմություն-2 4 24(15/0/9/0) 2 եզր.գնահատ. 
Տրամաբանություն 2 12(10/0/2/0) 2 առ.եզր.գնահ. 
Հին Հունաստանի և Հռոմի 
պատմություն 5 30(24/0/6/0) 3 եզր.գնահատ. 

Միջին դարերի պատմություն-1 3 18(12/0/6/0) 3 եզր.գնահատ. 
Հայոց պատմություն-3 4 24(15/0/9/0) 3 եզր.գնահատ. 
Ազգագրության հիմունքներ 2 12(9/0/3/0) 3 եզր.գնահատ. 
Հայ գրականության պատմություն 3 18(12/0/6/0) 4 առ.եզր.գնահ. 
Հնագիտության հիմունքներ և Հա-
յաստանի հնագիտություն 5 30(21/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 

Միջին դարերի պատմություն-2 4 24(15/0/9/0)) 4 եզր.գնահատ. 
Հայոց պատմություն-4 4 24(15/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 
Գրաբար-1 4 24(/0/24/0/0) 4 առ.եզր.գնահ. 
Հոգեբանություն 2 12(9/0/3/0) 4 առ.եզր.գնահ. 
Նոր պատմություն-1 6 30(21/0/9/0) 5 եզր.գնահատ. 
Ռուսաստանի պատմություն-1 4 24(15/0/9/0) 5 առ.եզր.գնահ. 
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
պատմություն 6 36(27/0/9/0) 5 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմություն-5 5 30(21/0/9/0) 5 եզր.գնահատ. 
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Գրաբար-2 4 24(/0/24/0/0)) 5 եզր.գնահատ. 
Նոր պատմություն-2 5 30(21/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 
Ռուսաստանի պատմություն-2 4 24(15/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 
Համաշխարհային պատմության 
աղբյուրագիտություն 4 24(15/0/9/0) 6 առ.եզր.գնահ. 

Հայոց պատմություն-6 4 24(15/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 
Նորագույն պատմություն 8 36(24/0/12/0) 7 եզր.գնահատ. 
Ռուսաստանի պատմություն-3 4 24(15/0/9/0) 7 եզր.գնահատ. 
Վրաստանի և Ադրբեջանի պատ-
մություն 4 18(12/0/6/0) 7 եզր.գնահատ. 

Ռուսաստանի պատմություն-4 5 24(15/0/9/0) 8 եզր.գնահատ. 
Թանգարանագիտություն և արխի-
վագիտություն 3 18(12/0/6/0) 8 առ.եզր.գնահ. 

Մանկավարժություն 4 24(15/0/9/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Հայ ազգագրություն 4 24(15/0/9/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Պատմության դասավանդման մե-
թոդիկա 4 18(12/0/6/0) 9 առ.եզր.գնահ. 

Հայ և համաշխարհային արվեստի 
պատմություն 4 18(12/0/6/0) 9 առ.եզր.գնահ. 

Հայոց պատմության աղբյուրագի-
տություն 4 24(15/0/9/0) 9 եզր.գնահատ. 

Հայոց պատմության պատմագրու-
թյուն 4 18(12/0/6/0) 9 եզր.գնահատ. 

Փիլիսոփայության պատմություն 4 18(12/0/6/0) 10 առ.եզր.գնահ. 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ    
Արդի դարաշրջանի քաղաքական 
կուսակցություններ 

74 24(24/0/0/0) 77 առ.եզր.գնահ. Հայ քաղաքական կուսակցու-
թյունների պատմություն 
Պառլամենտարիզմի պատմու-
թյուն 
Հռոմեական ժառանգությունը և 
եվրոպական հանրույթը 

4 18(12/0/6/0) 8 առ.եզր.գնահ. 

Հայկական հարց և Հայոց ցեղա-
սպանության պատմություն 
Կովկասի տարածաշրջանի էթնո-
քաղաքական պատմություն 
Դեմոկրատիայի պատմություն-1 
Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի 
քաղաքակրթություն, Այսրկովկա-
սի հնագիտություն 
Աշխարհաքաղաքականություն 

4 18(12/0/6/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Թուրքիայի պատմություն 
Իրանի պատմություն 
Հունաստանի պատմություն 
Անցումային շրջանի ազգաբանու-
թյուն 4 18(12/0/6/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Դեմոկրատիայի պատմություն-2 
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Դրամագիտություն և վիմագրու-
թյուն 
Հին Հայաստանի արվեստ 

 
 

 
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց 
Կ

րե
դի

տ
 

Լսարանային 
ժամ (դ/գ/ս/լ) 

Կ
իս

ա
մյ

ա
կ 

Գնահատման 
ձևը 

Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյու-
նաբանություն և բառագիտություն-1 4 24(12/12/0/0) 1 առ.եզր.գնահ. 

Հայ ժողովրդի բանահյուսություն 4 24(18/0/6/0) 1 եզր.գնահատ. 
Հոգեբանություն 2 12(12/0/0/0) 2 առ.եզր.գնահ. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյու-
նաբանություն և բառագիտություն-2 4 24(12/12/0/0) 2 եզր.գնահատ. 

Գրականագիտության ներածու-
թյուն 2 12(9/0/3/0) 2 եզր.գնահատ. 

Գրաբար-1 4 24(0/24/0/0) 2 առ.եզր.գնահ. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևա-
բանություն-1 4 24(12/12/0/0) 3 առ.եզր.գնահ. 

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

Գրաբար-2 4 24(0/24/0/0) 3 առ.եզր.գնահ. 
Բարբառագիտության հիմունքներ 2 12(9/3/0/0) 4 եզր.գնահատ. 
Անտիկ և վերածննդի արտասահ-
մանյան գրականության պատմու-
թյուն 

5 24(18/0/6/0) 4 առ.եզր.գնահ. 

Գրաբար-3 4 24(0/24/0/0) 4 եզր.գնահատ. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևա-
բանություն-2 4 24(12/12/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

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

17-19-րդ դարերի արտասահման-
յան գրականության պատմություն 6 24(18/0/6/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի շարա-
հյուսություն-1 4 24(12/12/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

19-րդ դարի հայ գրականության 
պատմություն-2 6 36(24/0/12/0) 5 եզր.գնահատ. 

Ընդհանուր լեզվաբանություն 5 24(18/6/0/0) 5 եզր.գնահատ. 
19-20-րդ դարերի արտասահման-
յան գրականության պատմություն 5 24(18/0/6/0) 6 եզր.գնահատ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի շարա-
հյուսություն-2 5 18(9/9/0/0) 6 եզր.գնահատ. 
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19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարա-
սկզբի հայ գրականության պատմու-
թյուն-1 

6 36(27/0/9/0) 6 եզր.գնահատ. 

Հայ գրականության դասավանդման 
մեթոդիկա 2 12(6/0/6/0) 6 առ.եզր.գնահ. 

Ռուս գրականության պատմություն 4 18(12/0/6/0) 7 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժություն 4 24(18/0/6/0) 7 եզր.գնահատ. 
19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարա-
սկզբի հայ գրականության պատմու-
թյուն-2 

6 27(18/0/9/0) 7 եզր.գնահատ. 

Հայոց լեզվի դասավանդման մեթո-
դիկա 2 12(6/6/0/0) 7 առ.եզր.գնահ. 

Հայոց լեզվի ոճագիտություն 5 24(12/12/0/0) 8 եզր.գնահատ. 
Հայոց լեզվի պատմություն-1 4 24(24/0/0/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Նորագույն շրջանի հայ գրականու-
թյան պատմություն-1 4 24(18/0/6/0) 8 եզր.գնահատ. 

Հայ գրաքննադատության պատմու-
թյուն 5 30(24/0/6/0) 8 եզր.գնահատ. 

Գրականության տեսություն 4 18(15/0/3/0) 9 եզր.գնահատ. 
Հայոց լեզվի պատմություն-2 4 24(12/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 
Նորագույն շրջանի հայ գրականու-
թյան պատմություն-2 6 24(15/0/9/0) 9 եզր.գնահատ. 

Տրամաբանություն 2 12(12/0/0/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Արդի հայ գրականության պատմու-
թյուն 4 18(14/0/4/0) 9 եզր.գնահատ. 

Արևմտահայերեն 4 18(12/6/0/0) 10 առ.եզր.գնահ. 
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
13-18-րդ դարերի հայ քնարերգու-
թյունը 2 12(12/0/0/0) 66 առ.եզր.գնահ. 
Հայ և ընդհանուր դիցաբանություն 
Գրաբարի և արդի արևելահայերենի 
ընդհանրությունները և տարբերու-
թյունները 2 12(12/0/0/0) 

 
6 

9 
առ.եզր.գնահ. 

Հայերենի իմաստափոխությունը 
Հայ գրականության "հեթանոս" ա-
վանդները 2 12(12/0/0/0) 7 առ.եզր.գնահ. 
Տեքստի մեկնության հիմունքները 
Հայոց տեղանվանագիտություն 

2 12(12/0/0/0) 7 առ.եզր.գնահ. Ժամանակակից հայերենի նորաբա-
նությունները 
Հայկական տաղաչափություն 

2 9(9/0/0/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Հայ մատենագրություն 
Ռուս-հայերեն թարգմանության 
խնդիրներ 2 9(9/0/0/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Միջին հայերենի հոլովման և խո-
նարհման համակարգը 
Քննադատության տեսություն 2 12(12/0/0/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
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20-րդ դարասկզբի իրադարձու-
թյունները հայ նորագույն գրակա-
նության մեջ 
Լեզվական վերլուծության հիմունք-
ներ 2 12(12/0/0/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Լեզվանշանագիտություն 
Ֆրանսահայ գրականությունը  
1920-60-ական թվականներին 2 6(6/0/0/0) 10 առ.եզր.գնահ. 
Նորագույն շրջանի հայ պոեմը 
Լեզվափիլիսոփայություն 

2 6(6/0/0/0) 10 առ.եզր.գնահ. Հայերենի ուղղագրության պատմու-
թյուն 

 
 

 
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն»  մասնագիտություն 
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Մասնագիտության ներածություն 4 12(12/0/0/0) 1 առ.եզր.գնահ. 
ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա 4 24(18/0/6/0) 1 առ.եզր.գնահ. 
Ընդհանուր հոգեբանություն 4 24(18/0/6/0) 2 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժության տեսություն-1 4 24(18/0/6/0) 2 եզր.գնահատ. 
Տարիքային անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և 
հիգիենա 2 12(9/0/3/0) 3 առ.եզր.գնահ. 

Մարդաբանություն և համեմատական 
հոգեբանություն 4 24(18/0/6/0) 3 եզր.գնահատ. 

Անձի հոգեբանություն 4 24(18/3/3/0) 3 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժության տեսություն-2 4 24(18/0/6/0) 3 եզր.գնահատ. 
Հոգեֆիզիոլոգիա 4 24(18/0/6/0) 4 առ.եզր.գնահ. 
Փորձարարական հոգեբանություն և 
հոգեճանաչում 7 36(24/9/3/0) 4 եզր.գնահատ. 

Իմացական պրոցեսներ 7 36(24/6/6/0) 4 եզր.գնահատ. 
Տարիքային մանկավարժություն 6 36(24/6/6/0) 4 եզր.գնահատ. 
Սոցիոլոգիա 2 12(9/0/3/0) 5 առ.եզր.գնահ. 
Հուզակամային ոլորտի զարգացում 6 36(24/6/6/0) 5 եզր.գնահատ. 
Հոգեբանության պատմություն 4 18(13/0/5/0) 5 եզր.գնահատ. 
Ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա 4 18(12/0/6/0) 5 առ.եզր.գնահ. 
Տրամաբանություն 2 12(12/0/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. 
Ուսուցման տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների տեսություն և մեթոդիկա 2 12(9/0/3/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

Անհատական տիպոլոգիական առանձ-
նահատկություններ 6 30(18/6/6/0) 6 եզր.գնահատ. 

Տարիքային հոգեբանություն 5 23(18/0/5/0) 6 եզր.գնահատ. 
Մանկավարժական հոգեբանություն 6 30(24/3/3/0) 6 եզր.գնահատ. 
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Սոցիալական մանկավարժություն 5 24(18/0/6/0) 6 առ.եզր.գնահ. 
Աշխատանքային և կառավարման հո-
գեբանություն 5 27(18/0/9/0) 7 առ.եզր.գնահ. 

Հոգեբանության դասավանդման մեթո-
դիկա 4 24(18/0/6/0) 7 առ.եզր.գնահ. 

Ստեղծագործական հոգեբանություն 6 30(24/0/6/0) 7 եզր.գնահատ. 
Կրթական համակարգերի կառավա-
րում 2 12(12/0/0/0) 7 առ.եզր.գնահ. 

Հոգեկարգավորում 3 14(9/0/5/0) 7 առ.եզր.գնահ. 
Բժշկական հոգեբանություն 8 36(30/0/6/0) 8 եզր.գնահատ. 
Սոցիալական հոգեբանություն 4 24(18/0/6/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Ընտանեկան հոգեբանություն 3 14(9/0/5/0) 8 եզր.գնահատ. 
Էթնոհոգեբանություն 3 14(9/0/5/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Հոգեթերապիա 5 24(18/0/6/0) 9 եզր.գնահատ. 
Կրթության և մանկավարժական մտքի 
պատմություն 4 24(18/0/6/0) 9 եզր.գնահատ. 

Հոգեբանական ծառայություն և հոգե-
տեխնիկաներ 5 26(14/12/0/0) 9 եզր.գնահատ. 

Ժամանակակից հոգեբանության հիմ-
նահարցեր 8 36(24/6/6/0) 9 եզր.գնահատ. 

Ժամանակակից մանկավարժության 
հիմնախնդիրներ 4 18(13/0/5/0) 10 եզր.գնահատ. 

Կոնֆլիկտաբանություն 4 18(9/5/4/0) 10 առ.եզր.գնահ. 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Արտակարգ իրավիճակների և հոգեբա-
նական ինքնակառավարում 

4 24(18/3/3/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Ժամանակակից մանկավարժական 
տեխնոլոգիաներ 
Շտկողական մանկավարժություն 
Քաղաքական հոգեբանություն և քաղա-
քական տեխնոլոգիաներ 

 
«Տնտեսագիտության տեսություն»  մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց 

Կ
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դի
տ

 

Լսարանային 
ժամ (դ/գ/ս/լ) 

Կ
իս

ա
մյ

ա
կ 

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. 
Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա 3 12(6/0/6/0) 3 առ.եզր.գնահ. 
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.գնահ. 
Տնտեսական  պատմություն 4 24(12/0/12/0) 3 առ.եզր.գնահ. 
Գործույթների հետազոտման մաթե- 6 36(18/18/0/0) 4 եզր.գնահատ. 
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մատիկական մեթոդներ 
Հավանականություն և կիրառական 
վիճակագրություն 5 24(12/12/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Համաշխարհային տնտեսություն 4 24(12/0/12/0) 4 եզր.գնահատ. 
Ազգային տնտեսություն 4 24(12/0/12/0) 5 առ.եզր.գնահ. 
Միկրոտնտեսագիտություն 6 36(18/0/18/0) 5 եզր.գնահատ. 
Վիճակագրություն 5 24(12/0/12/0) 5 եզր.գնահատ. 
Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմի-
կա 2 12(6/6/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

Համակարգչային պրակտիկում 3 18(0/18/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. 
Տնտեսական իրավիճակների մոդելա-
վորում 4 24(12/12/0/0) 6 եզր.գնահատ. 

Տնտեսագիտական մտքի պատմու-
թյուն 6 36(18/0/18/0) 6 եզր.գնահատ. 

Միջազգային տնտեսագիտություն 4 24(12/0/12/0) 6 եզր.գնահատ. 
Մակրոտնտեսագիտություն 6 36(18/0/18/0) 6 եզր.գնահատ. 
Էկոնոմետրիկա-1 2 12(6/6/0/0) 6 առ.եզր.գնահ. 
Ձեռնարկության էկոնոմիկա 4 30(18/0/12/0) 7 եզր.գնահատ. 
Հաշվապահական հաշվառում 6 30(18/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Էկոնոմետրիկա-2 4 24(12/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. 
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատան-
քի 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.գնահ. 
Ֆինանսներ-1 4 24(12/0/12/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Բանկային գործ 5 24(12/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 
Ագրարային  սեկտորի  էկոնոմիկա 4 24(12/0/12/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Ֆինանսներ-2 5 24(12/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 
Տնտեսության պետական կարգավո-
րում 6 30(18/0/12/0) 9 եզր.գնահատ. 

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

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Գործավարություն օտար լեզվով 
/անգլերեն/ 

4 24(12/12/0/0) 7 եզր.գնահատ. Գործավարություն օտար լեզվով 
/ռուսերեն/ 
Գործավարություն օտար լեզվով 
/ֆրանսերեն/ 
ՀԱՏՈՒԿ ՄՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Անցումային տնտեսության տեսու-
թյուն 

3 12(9/0/3/0) 7 առ.եզր.գնահ. 
Գրաֆների տեսության կիրառություն-
ները տնտեսագիտությունում 
Էլեկտրոնային առևտուր 
Սպառողական վարքի տեսություն 
Օպտիմալ կառավարում 
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Ֆինանսական շուկաներ 
Աղքատության մակարդակի կրճատ-
ման հիմնահարցեր 

3 12(9/0/3/0) 7 առ.եզր.գնահ. 

Անշարժ գույքի գնահատում 
Էկոնոմետրիկական մեթոդների կիրա-
ռությունները տնտեսագիտական 
վերլուծություններում 
Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտու-
թյուն 
Մարդկային զարգացման հիմունքներ 
Սոցիալ-տնտեսական գործընթացների 
կանխատեսման մեթոդներ և մոդելներ 
Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ 

3 12(12/0/0/0) 8 առ.եզր.գնահ. 

Ինովացիոն մենեջմենթ 
Միջազգային տնտեսական կառույց-
ներ 
Միջազգային տնտեսական հարաբե-
րություններ 
Ռազմավարական կառավարում 
Տնտեսական գործունեության վերլու-
ծություն 
Արտաքին առևտրա-տնտեսական կա-
պեր 

3 12(12/0/0/0) 10 առ.եզր.գնահ. 

Գիտելիքի էկոնոմիկա 
Կառավարչական հաշվառման հի-
մունքներ 
Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ 
Նախագծերի կառավարում 
Պետական ֆինանսական համակարգ 

 



– 52 – 

«Սերվիս»  մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց 
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Սոցիալ-մշակութային ծառայության և 
զբոսաշրջության ներածություն 3 18(12/0/6/0) 1 եզր.գնահատ. 

Անգլերեն-1 
6 36(0/36/0/0) 1 առ.եզր.գնահ. Ֆրանսերեն-1 

Ընդհանուր երկրագիտություն  3 18(12/0/6/0) 2 եզր.գնահատ. 
Սերվիսի հիմունքներ 4 24(15/0/9/0) 2 եզր.գնահատ. 
Անգլերեն-2(երկրագրության հիմունք-
ներով) 

6 36(0/36/0/0) 2 եզր.գնահատ. 
Ֆրանսերեն-2(երկրագրության հի-
մունքներով) 
Տնտեսական և սոցիալական աշխար-
հագրություն 4 24(15/0/9/0) 3 եզր.գնահատ. 

Սերվիսի աշխարհագրություն 2 12(9/0/3/0) 3 եզր.գնահատ. 
Հայ ազգագրություն 2 12(9/0/3/0) 3 առ.եզր.գնահ. 
Տուրիզմի հիմունքներ 5 30(21/6/3/0) 3 եզր.գնահատ. 
Անգլերեն-3(երկրագրության հիմունք-
ներով) 

4 24(0/24/0/0) 3 առ.եզր.գնահ. Ֆրանսերեն-3(երկրագրության հի-
մունքներով) 
Տուրիստական երկրագրություն 4 24(15/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 
Հայաստանի պատմական աշխարհա-
գրություն 5 24(15/0/9/0) 4 եզր.գնահատ. 

Անգլերեն-4 
6 36(0/36/0/0) 4 եզր.գնահատ. Ֆրանսերեն-4 

Ռուսերեն-4 
Արտասահմանյան երկրների սոցիալ- 
տնտեսական աշխարհագրություն 6 36(24/0/12/0) 5 եզր.գնահատ. 

Տուրիստագիտություն 4 33(24/0/9/0) 5 եզր.գնահատ. 
Հայաստանի աշխարհագրություն 7 36(30/0/6/0) 5 եզր.գնահատ. 
Երկրորդ օտար լեզու-1(անգլերեն) 

6 36(0/36/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. Երկրորդ օտար լեզու-1(ֆրանսերեն) 
Երկրորդ օտար լեզու-1(ռուսերեն) 
Տնտեսագիտություն 3 18(12/0/6/0) 6 առ.եզր.գնահ. 
Մարքեթինգը և գովազդը սերվիսի 
ոլորտում 5 33(24/0/9/0) 6 առ.եզր.գնահ. 

Սերվիսի մենեջմենթ 5 30(18/0/12/0) 6 առ.եզր.գնահ. 
Երկրորդ օտար լեզու-2(անգլերեն, 
երկրագրության հիմունքներով) 

6 36(0/36/0/0) 6 եզր.գնահատ. Երկրորդ օտար լեզու-2(ֆրանսերեն, 
երկրագրության հիմունքներով) 
Երկրորդ օտար լեզու-2(ռուսերեն, երկ-
րագրության հիմունքներով) 
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Բնակչության աշխարհագրություն 
ազգագրության հիմունքներով 4 33(24/0/9/0) 7 եզր.գնահատ. 

Հայկական սփյուռքի աշխարհագրու-
թյուն 5 33(24/0/9/0) 7 եզր.գնահատ. 

Հյուրանոցային և ռեստորանային 
մարքեթինգ 6 30(18/0/12/0) 7 եզր.գնահատ. 

Երկրորդ օտար լեզու-3(անգլերեն) 
6 36(0/36/0/0) 7 եզր.գնահատ. Երկրորդ օտար լեզու-3(ֆրանսերեն) 

Երկրորդ օտար լեզու-3(ռուսերեն) 
Բժշկական աշխարհագրություն 5 33(24/0/9/0) 8 եզր.գնահատ. 
Միջազգային զբոսաշրջություն 5 30(18/0/12/0) 8 եզր.գնահատ. 
Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն 6 30(18/0/12/0) 8 առ.եզր.գնահ. 
Աշխարհագրական տեղեկատվական 
համակարգերը սերվիսում 5 24(12/12/0/0) 8 առ.եզր.գնահ. 

Հայ եկեղեցու պատմություն 2 12(9/0/3/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Զբոսաշրջության սոցիոլոգիա 4 24(15/0/9/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Հայ արվեստ և ճարտարապետություն 3 18(12/0/6/0) 9 առ.եզր.գնահ. 
Սերվիսի համակարգի էթիկետ 4 33(24/0/9/0) 9 եզր.գնահատ. 
Հյուրասիրության ինդուստրիա 5 33(24/0/9/0) 9 եզր.գնահատ. 
Գեոէկոլոգիա 5 24(24/0/0/0) 9 եզր.գնահատ. 
Հայաստանի բնական և պատմաճար-
տարապետական հուշարձաններ 5 24(12/0/12/0) 10 եզր.գնահատ. 

Սերվիսի հոգեբանություն 4 24(12/0/12/0) 10 առ.եզր.գնահ. 
 

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»մասնագիտություն 
 

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

Կիսամ 
յակ 

Գնահատման 
ձևը 

Մաթեմատիկական անալիզ-1 6 36(18/18/0/0) 1 
եզր.գնահատ

. 
Հանրահաշիվ և 
երկրաչափություն 

4 34(12/12/0/0) 1 առ.եզր.գնահատ. 

Դիսկրետ մաթեմատիկա-1 4 34(12/12/0/0) 1 առ.եզր.գնահատ. 

ԷՀՄ և ծրագրավորում-1 4 18(6/12/0/0) 1 եզր.գնահատ. 

Դիսկրետ մաթեմատիկա-2 6 36(18/18/0/0) 2 եզր.գնահատ. 

ԷՀՄ և ծրագրավորում-2 5 36/6/30/0/0) 2 եզր.գնահատ. 

Մաթեմատիկական անալիզ-2 5 36(18/18/0) 2 եզր.գնահատ. 
Հանրահաշիվ 5 24(18/6/0/0) 3 եզր.գնահատ. 
ԷՀՄ ճարտարապետություն և 
ասեմբլեր լեզու 

4 24(12/12/0/0) 3 
եզր.գնահատ

. 

Տվյալների կառուցվածքներ 4 24(12/12/0/0) 3 
եզր.գնահատ

. 
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Մաթեմատիկական անալիզ-3 5 30(18/12/0/0) 3 
եզր.գնահատ

. 

Ֆիզիկա 4 24(12/12/0/0) 3 
առ.եզր.գնահ

ատ. 

GUI ծրագրավորում 5 30(6/24/0/0) 4 
առ.եզր.գնահ

ատ. 

Կոմպլեքս անալիզ 6 30(18/12/0/0) 4 
եզր.գնահատ

. 

Ռադիոէլեկտրոնիկա 5 24(12/12/0/0) 4 
եզր.գնահատ

. 

Ալգորիթմների տեսություն  4 24(12/12/0/0) 4 
եզր.գնահատ

. 

Օպերացիոն համակարգեր 2 30(18/12/0/0) 4 
առ.եզր.գնահ

. 

Մանկավարժություն և 
հոգեբանություն  

4 24/24/0/0/0) 5 
առ.եզր.գնահ

. 
Մաթեմատիկայի և 
ինֆորմատիկայի 
դասավանդման մեթոդիկա 

3 18(12/6/0/0) 5 
առ.եզր.գնահ

. 

Մաթեմատիկական 
մոդելավորում և թվային 
մեթոդներ 

7 36(18/18/0/0) 5 
եզր.գնահատ

. 

Դիֆերենցիալ հավասարումներ  6 30(18/12/0/0) 5 
եզր.գնահատ

. 

Ֆունկցիոնալ անալիզ 4 18(18/0/0/0) 5 
եզր.գնահատ

. 
Կիսահաղորդչային սարքերի 
ֆիզիկա 

6 30(18/12/0/0) 5 
եզր.գնահատ

. 

Տվյալների հենքեր 5 18(9/9/0/0) 6 
եզր.գնահատ

. 
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի 
հավասարումներ 

5 23(14/9/0/0) 6  
եզր.գնահատ

. 
Համակարգիչների տարրային 
հենքի ֆիզիկա 

6 23(9/14/0/0) 6 
եզր.գնահատ

. 
Կոմբինատոր ալգորիթմներ և 
վերլուծություն 

5 24(12/12/0/0) 7 
առ.եզր.գնահ

. 

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ 5 30(18/12/0/0) 7 
առ.եզր.գնահ

. 

Թարգմանության տեսության  5 30(12/18/0/0) 7 
եզր.գնահատ

. 
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Գործույթների հետազոտում 5 30(18/12/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Մաթեմատիկական 
տրամաբանություն  

4 18(18/0/0/0) 7 
առ.եզր.գնահ

. 
Հավանականությունների 
տեսություն և 
մաթեմատիկական 
վիճակագրություն 

6 36(18/18/0/0) 7 
եզր.գնահատ

. 

Մաթեմատիկական 
կիբեռնետիկայի տարրեր 

6 27(12/15/0/0) 8 եզր.գնահ. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Զուգահեռ ծրագրավորում 

4 18(9/9/0/0) 8 
առ.եզր.գնահ

. 
ֆունկցիոնալ անալիզի 
կիրառություններ 
C#ծրագրավորման լեզու 

6 36(16/20//0/0) 8 եզր.գնահ. 
Ֆինանսական մաթեմատիկայի 
հիմունքներ 
Կոմպյուտերային ցանցեր 

 
 

«Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն 
 

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

Կիսամյ
ակ 

Գնահատման 
ձևը 

Ագրոէկոլոգիա 5 30(18/0/0/12) 4 եզր.գնահատ. 
Կենդանաբանություն 4 24(12/12/0/0) 1 առ.եզր.գնահ. 
Բարձրագույն 
մաթեմատիկա 

4 30(18/12/0/0) 1 եզր.գնահատ. 

Ընդհանուր և 
անօրգանական քիմիա-1 

4 30/18/0/0/12) 1 եզր.գնահատ. 

Ընդհանուր ֆիզիկա 5 30(18/0/0/12) 2 եզր.գնահատ. 
Բուսաբանություն 7 42(24/18/0/0) 2 եզր.գնահատ. 
Ֆիզիկական աշխարհա-
գրության ներածություն 

2 12(12/0/0/0) 2 առ.եզր.գնահ. 

Ընդհանուր և 
անօրգանական քիմիա-2 

4 30/18/0/0/12) 2 եզր.գնահատ. 

Օրգանական քիմիա 7 
        

36(18/0/0/18) 
3 եզր.գնահատ. 

Կոլոիդ  քիմիա  24(12/0/0/12) 3 առ.եզր.գնահ. 
Ընդհանուր էկոլոգիա 6 24(24/0/0/0) 3 եզր.գնահատ. 
Անալիզի 
ֆիզիկաքիմիական 

3 18(12/6/0/0) 3 
առ.եզր.գնահ

ատ. 
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մեթոդներ 
Ջրաքմիա 7 36(24/0/0/12) 5 եզր.գնահատ. 
Էկոլոգիական մոնիթորինգ 
և նորկավորում 

7 30(18/12/0/0) 8 եզր.գնահ. 

Վերլուծական քիմիա 6 36(18/0/0/18) 3 եզր.գնահ. 

Հիդրոէկոլոգիա 5 23(14/9/0/0) 6 
առ. 

եզր.գնահատ. 
Ֆիզիկական  քիմիա 4 24(12/0/0/12) 3 եզր.գնահատ. 

Հողագիտության 
հիմունքներ 

5 24(12/12/0/0) 3 առ.եզր.գնահ. 

Էկոլոգիական ռիսկի 
գնահատում 

5 23(14/9/0/0) 6 
առ. 

եզր.գնահատ. 
Սննդի քիմիա 6 30(18/0/0/12) 7 եզր.գնահատ. 
Միկրոօրգանիզմների էկո-
լոգիա 

6 36(18/18/0/0) 4 եզր.գնահատ. 

Սննդի էկոլոգիա 7 36(18/18/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Կենսաքիմիա 6 27(18/9/0/0) 6 եզր.գնահատ. 
Էկոլոգիական իրավունք 4 24(18/0/6/0) 6 առ.եզր.գնահ. 
Կենսաօրգանական քիմիա 
և կենսատեխնոլոգիա 

5 24(18/6/0/0) 7 
առ.եզր.գնահ

ատ. 
Թունաբանություն 6 27(18/9/0/0) 8 եզր.գնահատ. 
Էկոլոգիական փորձա-
քննություն  

5   24/12/12/0/0) 6 առ.եզր.գնահ. 

Բնապահպահական 
տեխնոլոգիաներ 

5 24(14/5/0/5) 8 եզր.գնահատ. 

Կենսաբանության 
դասավանդման մեթոդիկա 

3 18(12/6/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

Քիմիայի դասավանդման 
մեթոդիկա 

3 18(12/6/0/0)) 5 առ.եզր.գնահ. 

Մանկավարժություն և 
հոգեբանություն 

4 12(12/0/0/0) 4 առ.եզր.գնահ. 

Կամընտրական     
Անտառագիտություն 

5 30(18/12/0/0) 7 եզր.գնահ. 
էկոլոգիական  
մոդելավորում  և 
կանխատեսում 
Էկոլոգիական 
անվտանգություն 

6 24(18/9/0/0)  8 եզր.գնահ. 
 

Գեոէկոլոգիա 
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գեոինֆորմացիոն 

քարտեզա-     
 գրության ներածություն     

090
3/B07 

Երկրաչափական 
4 

         
30(15/0/15) 2 Քննություն նիվերիլացում 

040
8/B08 Ֆիզիկա 4 24(12/0/12) 3 Ընթացիկ 

     
ստուգումն

եր 

 
Հողերի 

աշխարհագրություն     
090

3/B09 հողագիտության 2 12(9/3/0) 3 Քննություն 
 հիմունքներով     
      

090
3/B10 

Տախոմետրիական 
հանույթ 5 24(12/0/12) 3 Քննություն 

      

090
3/B11 Քարտեզագրություն 5 30(12/0/18) 4 Քննություն 

      

090
3/B12 ՀՀ քաղաքացիական 4 18(12/6/0) 5 Քննություն 

 իրավունք     
090

3/B13 Տվյալների հենք 4 30(15/0/15) 5 Քննություն 
      

090
3/B14 

Գեոմորֆոլոգիա 
երկրաբա- 6 

32 
(18/0/18) 4 Քննություն 

 նության հիմունքներով     

090
3/B15 

Թեոդոլիտային և 
7 42(21/0/21) 5 Քննություն մենզուլային հանույթ 

 Ինժեներային    Ընթացիկ 

  «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտություն 
      

Թվ
անիշ 

Մոդուլ-
դասընթաց 

Կ
րե- 

Լսարա
նային 

Կ
իսամ- Գնահատ- 

դիտ 
ամ(դ/գ
/լ) 

յ
ակ ման ձևը   

      

01
01/B01 Մաթեմատիկա - 1 6 36(18/18/0) 1 Ընթացիկ 

     
ստուգումնե

ր 
09

03/B02 Երկրագիտություն 2 12(12/0/0) 3 Քննություն 
09

03/B03 
Տեղագրություն 

գեոդեզիայի 6 36(18/0/18) 2 Քննություն 
 հիմունքներով     

09
03/B04 Կադաստրային գործի 2     12(9/3/0) 3 Ընթացիկ 

 ներածություն    
ստուգումնե

ր 
01

01/B05 Մաթեմատիկա - 2 6 32(18/18/0) 2 Քննություն 
09

03/B06 Գեոինֆորմատիկա և 4 15(150/15) 3 Քննություն 
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երկրաբանու- 
090

3/B16 թյուն և գրունտագի- 4 30(15/0/15) 4 ստուգումն
եր  տություն    

     

090
3/B17 Տնտեսագիտություն 3 18(12/6/0) 5 

Ընթացիկ 
ստուգումն

եր      

090
3/B18 Քարտեզների նախագծում 4 24(12/0/12) 7 Քննություն 

 և կազմում     

090
3/B19 Քաղաքաշինություն և բնա- 3 48(12/16/0) 5 Ընթացիկ 

 կավայրերի պլանավորում    
ստուգումն
եր 

090
3/B20 Գեոէկոլոգիան 5 30(18/12/0) 8 

Քննությ
ուն 

 կադաստրային գործում     

090
3/B21 Կառուցապատված 5 24(12/12/0) 6 Ընթացիկ 

 տարածքների կադաստր    
ստուգումն
եր 

090
3/B22 Հանքային ռեսուրսների 5 30(18/12/0) 6 Քննություն 

 կադաստր և մոնիթորինգ     

090
3/B23 ՀՀ աշխարհագրություն 6 30(15/15/0) 6 Քննություն 

 Լանդշաֆտագիտություն և     
090

3/B24 լանդշաֆտային պլանա- 4 24(12/12/0) 9 Քննություն 
 վորում     

090
3/B25 Գեոդեզիական նշահար- 3 48 (12/6/0) 4 Քննություն 

 ման աշխատանքներ     

090
3/B26 Անշարժ գույքի էկոնոմիկա 4 24(12/12/0) 7 Ընթացիկ 

 և պլանավորում    
ստուգումն

եր 

090
3/B27 

Բնական ռեսուրսների 

6 36(20/16/0) 8 Քննություն 
կադաստր և 

մոնիթորինգ 
 Լեռնային երկրների ինժե-     

090
3/B28 ներաաշխարհագրական 5 30 (18/12/0) 7 Քննություն 

 գնահատումը     
 կադաստրային գործում     

090
3/B29 Քարտեզների ձևավորում և 7 30(18/0/12) 7 Քննություն 

      
 համակարգչային դիզայն     
 Կառույցների դեֆորմա-     

090
3/B30 ցիաների ուսումնասի- 7 30(12/0/18) 8 Ընթացիկ 

 
րությունները 

գեոդեզիա-    
ստուգումն

եր 
 կան եղանակով     
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090
3/B31 Թվային քարտեզագրու- 6 36(16/0/20) 9 

Քննությու
ն 

 թյուն     
 Աշխարհագրական     

090
3/B32 

տեղեկատվական և 
8 18(18/0/0) 9 

Քննությու
ն հողատեղեկատվական 

 համակարգեր     
090

3/B33 Բիզնեսի կազմակերպում և 4 18 (12/6/0) 10 Ընթացիկ 
 կառավարում    

ստուգումն
եր 

 ՀՀ հողային կադաստրի    Ընթացիկ 
090

3/B34 իրավունք և իրավական 6 80(15/15/0) 9 ստուգումն
եր  կարգավորում    

     

090
3/B35 Տարածքի դիստանցիոն 4 64 (15/0/9) 10 Ընթացիկ 

 զոնդում    
ստուգումն

եր 
 

 
 

10.3. 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 

Կուրսային աշխատանք-1 2 6 հանրագում. 
ՈՒսումնական պրակտիկա 2 7 ստուգարք 
Արտադրական պրակտիկա 4 8 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-2 2 8 հանրագում. 
Մանկավարժական պրակտիկա  4 10 ստուգարք 
Ամփոփիչ  քննություն 4 10 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 

 
 

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

 ձևը 
Կուրսային աշխատանք-1 2 6 հանրագում. 
Մանկավարժական պրակտիկա  4 7 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-2 2 8 հանրագում. 
Ամփոփիչ  քննություն 4 10 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
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«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

Կուրսային աշխատանք-1 2 6 հանրագում. 
Մանկավարժական պրակտիկա  4 7 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-2 2 8 հանրագում. 
Արտադրական պրակտիկա 2 9 ստուգարք 
Ամփոփիչ  քննություն 4 10 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 

 
«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

Կուրսային աշխատանք-1 2 4 հանրագում. 
Կուրսային աշխատանք-2 2 6 հանրագում. 
Արտադրական պրակտիկա  4 9 ստուգարք 
Ամփոփիչ  քննություն 4 10 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 

 
«Սերվիս» մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

ՈՒսումնական պրակտիկա 4 2 ստուգարք 
ՈՒսումնական պրակտիկա 4 4 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-1 2 5 հանրագում. 
Արտադրական պրակտիկա  4 7 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-2 2 8 հանրագում. 
Ամփոփիչ  քննություն 4 10 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 

 
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»մասնագիտություն 

 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Ամփոփիչ ավարտական քննություն 4 8 հանրագ. 
Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագ. 

Մանկավարժական պրակտիկա 4 6 
ստուգար

ք 
 

«Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտություն 
 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Ուսումնական պրակտիկա  2 4 ստուգարք 

Մանկավարժական պրակտիկա 4 6 ստուգարք 
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Ամփոփիչ  ավարտական քննություն 4 8 հանրագ. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագ. 
 

 
1. «Քարտեզագրություն և կադաստր» մասնագիտություն  

 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

ՈՒսումնական պրակտիկա-1 4 2 ստուգարք 
ՈՒսումնական պրակտիկա-2 4 4 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-1 2 5 հանրագում. 
Արտադրական պրակտիկա  4 5 ստուգարք 
Կուրսային աշխատանք-2 2 8 հանրագում. 
Ամփոփիչ  քննություն 4 10 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 10 հանրագում. 
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Մաս II. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

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 ժամանակակից հայերենի հնչյունբանության, 

բառագիտության, քերականության և ոճագիտության համակարգերի ուսուցումը 
նպատակաուղղել խոսքի մշակույթի զարգացմանը, գրավոր և բանավոր խոսք 
կառուցելու հմտությունների ամրակայմանը:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնա-
հատկությունները, կկարողանա անսխալ ուղղագրությամբ գրել, բանավոր և 
գրավոր խոսքում կիրառել ուղղախոսական բոլոր կանոնները:  

2. կունենա հարուստ բառապաշար /ընդհանուր համագործածական և մասնա-
գիտական/, կկարողանա գրական մաքուր և հարուստ հայերենով, պատկե-
րավոր ու արտահայտիչ լեզվով շարադրել մտքերը: 

3. կկարողանա արժևորել 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը, միջնադարյան 
քնարերգությունը և վերլուծել դրանց լավագույն նմուշները:   

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի  

մասին: Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում: Հայ հին գրականություն: 
Թեմա 2` Հնչյունաբանություն: Հայերենի հնչյունական համակարգը: Ուղղագրու-
թյուն և ուղղախոսություն: Թեմա 3` Բառագիտություն: Ստուգաբանություն, 
իմաստաբանություն, բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բառարանա-
գրություն: Թեմա 4` Ոճերի դասակարգումը: Հայ միջնադարյան  գրականություն:  

 
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)  
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Շաբաթական` 3 ժամ (3 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 

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: Ժամանակա-

կից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը: Թեմա 2. Ժամանակակից հայերենի չթեք-
վող խոսքի մասերը: Հայ նոր գրականություն: Թեմա 3` Շարահյուսություն. Պարզ 
նախադասություն: Հայ նորագույն գրականություն: Թեմա 4` Բարդ նախադասու-
թյուն. փոխակերպում և դերբայական դարձված: Ուղղակի և անուղղակի խոսք: 
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը:  

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

դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յու-
րաքանչյուրը 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: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին, 
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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 տիրապետումը ռուսաց 

լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

 
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` Լեզվի դերը հասարակության կյանքում: Ժամանակակից ռուսաց 

լեզուն աշխարհի լեզուների շարքում: Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. ձայնավոր-
ների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմ-
նական նորմերը: Թեմա 3` Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մա-
սին. միիմաստ և բազմիմաստ բառեր, բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստը, 
հոմանիշներ և հականիշներ, համանուններ և հարանուններ:   Թեմա 4` Ձևաբա-
նություն. ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերի 
դասակարգումը և նրանց քերակա-նական կարգերը: Թեմա 5` Շարահյուսու-
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թյուն. շարահյուսական միավորները (բառակապակցություն, պարզ նախադա-
սություն), նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակ-
ներն ըստ կառուցվածքի և հաղորդակըցման ուղղվածության: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում 

տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների 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 հարսուտ ակտիվ և ներզոր բառապաշար, 
2. կիմանա անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող երևույթ-

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

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական 

համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասա-
նական առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2` 
Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ա-
ծանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի 
մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և 
շրջուն): Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ. «Ընտանիք», «Ընտանեկան հարաբե-
րություններ և ավանդույթներ», «Իմ հետաքրքրությունները», «Ճանապարհորդու-
թյուն», «Երազանքներ», «Իմ ապագա մասնագիտությունը», «Շրջակա միջավայրը 
և նրա պահպանումը», «Հանրամշակութային երևույթներ» և այլն: 

 
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 բառապա-
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շարի հիմնական առանձնահատկությունների վրա: Այս փուլում ստացած գիտե-
լիքները հիմք են հանդիսանում հետագա` առավել խորացված ուսումնասիրու-
թյան համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

3. կիմանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և նախադա-
սությունը: 

  
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 

հիման 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-
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: 
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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: 
 
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: 
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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. 
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-
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գացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտություննե-
րը և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում: 

  
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 

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: 
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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 տեքս-
տը. երրորդը` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ: 

 
0301/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› -1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապ-մունք-
ներ) 
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, 
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: 
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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 
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 
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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: 
 
 

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. 
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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 կազմակեր-
պությունների տիպերը և տեսակները: Թեմա 9` Ռեսուրսների գների ձևավորու-
մը: Թեմա 10` Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների համա-
կարգը: Թեմա 11` Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: Մակրո-
տնտեսական վերլուծություն: Թեմա 12` Փողը և բանկային համակարգը. դրամա-
վարկային քաղաքականություն: Թեմա 13` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղա-
քականությունը: 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 

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: 
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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. 

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 
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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: 

 
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) 
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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-
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 
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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. 
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  
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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 

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

0102/B01. ‹‹ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1-ին, 2-րդ, 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. 
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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: 
 
 

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

 
0301/B09. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9  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,վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կկարողանա վերլուծաբար մոտենալ հայոց հին և միջին շրջանի պատ-
մությանը:  

 
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-
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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:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B54 ‹‹ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակողմանի և ամբողջա-

կան գիտելիքներ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության` Հայկական լեռ-
նաշխարհի, էթնիկ հիմնահարցերի, վարչական բաժանումների, քաղաքների մա-
սին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի Հայկական լեռնաշ-
խարհի և նրա ժողովրդագրության վերաբերյալ, 

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

3. կկարողանա տիրապետել պատմական Հայաստանի աշխարհագրությանը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմանները: Թեմա 2` Հին 

Հայաստանի բնակչությունը: Թեմա 3` Հին Հայաստանի գլխավոր ճանապարհնե-
րը և նրանց քաղաքական ու տնտեսական նշանակությունը: Թեմա 4` Հին Հայաս-
տանի տերիտորիալ և վարչական բաժանումը Ք.ա. 5-րդ դարից մինչև 1-ին դարը: 
Թեմա 5` Հին Հայաստանի պատմաշխարհագրական նկարագիրը: 

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

է առավելագույնը 9 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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0301/B17. ‹‹ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 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 հո-
մինիդների 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, Հեյդել-
բերգյան մարդ և այլն: Նեանդերթալցիները և նրանց տարածումը ‹‹հին աշխար-
հում››: Թեմա 2` Նախահամայնք: Մտածողության և խոսքի ծագման խնդիրը: Գա-
ղափարական պատկերացումների սաղմերի հանդես գալը նախահամայնքում: 
Թեմա 3` Մարդագոյացման պրոցեսի ավարտը և համայնա-տոհմական կարգերի 
առաջացումը: Թեմա 4` Վաղ տոհմական համայնքը: Սեռա-տարիքային խմբերը 
վաղ նախադարյան համայնքում, ինիցիացիա: Ամուսնություն և ընտանիք: Իշ-
խանության կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթը: Թեմա 5` Ուշ տոհմական հա-
մայնքը: Տոհմերի տրոհումը ներտոհմական խմբերի, դրանց համախըմբումը ցե-
ղերի մեջ: Իշխանության կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթ: Թեմա 6` Դասա-
կարգային հասարակության հաստատությունների հանդես գալը: Ստրկությունը 
և նրա ձևերը: Մենամուսնական ընտանիք: Դրացիական համայնքի ձևավորումը: 
Հոգևոր մշակույթի զարգացումը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
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0301/B16. ‹‹ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15ժամ դասախոսություն,9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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 
8` Հին Հնդկաստան: Թեմա 9` Հին Չինաստան:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B10. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15ժամ դասախոսություն,9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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: 
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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 թա-
գավորությունը խաղաղ զարգացման և տնտեսական վերելքի ժամանակաշրջա-
նում: 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 իշխանությունը, տնտեսական կյանքը, հայկական իշ-
խանական 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 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3ժամ (10ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 2–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: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենք-
ները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանո-
նավարությունն 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 նրա դերն ու նշանակութունը: 

Թեմա 2`Հասկացություն: Թեմա 3` Դատողություն: Թեմա 4` Տրամաբանության  
օրենքները: Թեմա 5`Մտահանգում: Թեմա 6`Ապացուցում և հերքում: : Թեմա 
7`Պարալոգիզմ, Սոփեստություն, սրամտություն, պարադոքս: Հիպոթեզ:  

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

է առավելագույնը 9 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/B18. ‹‹ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀՌՈՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական`7.5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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. 

2. կկարողանա ճշգրիտ որոշել քաղաքացիական հասարակության հիմնարար 
չափումները և տեսնել դրա հեռանկարները միջնադարյան պատմության 
մեջ. 
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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` Հունաս-
տանը արխայիկ դարաշրջանում /Ք.ա. 8-6-րդ դդ./: Թեմա 5` Դասական Հունաս-
տանը /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 Հանրապետության ան-
կումը: Թեմա 10` Կայսրության առաջացումը Հռոմում:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

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

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. 

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

 
Բովանդակությունը. 
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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):  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B19. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 6 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. 

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

մեական ստրկատիրական հասարակարգի ճգնաժամն ու փլուզումը: Թեմա 3` 
Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկումը և բարբարոսական թագավորու-
թյունների կազմավորումը: Թեմա 4` Մերովինգների ֆրանկական պետությունը: 
Թեմա 5` Կարոլինգների ֆրանկական միապետությունը: Թեմա 6` Բյուզանդիան 
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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B31. ‹‹ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9  ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել գիտության ուսումնասիրության 

օբյեկտը, առարկան, հիմնախնդիրները, աշխարհի ժողովուրդների էթնիկական, 
մարդաբանական, դավաբանական, էթնոլեզվական, աշխարհագրական, տնտե-
սամշակութային բնութագիրը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կծանոթանա աշխարհի ժողովուրդների էթնիկ գործընթացների, էթնոլեզվա-
բանական պատկանելիությանը, մարդաբանական, դավանաբանական, էթ-
նոմշակութային հատկանիշներին: 

2. Աշխարհի ժողովուրդների տեղին ու դերին, նրանց տարածքային , էթնիկա-
կան, լեզվական, մարդաբանական, դավանաբանական բնու-թագրություննե-
րին, էթնոմերձեցման և էթնոձուլման, էթնոանջատման գործընթացներին: 

 
Բովանդակություն 
Թեմա 1` Գիտության հիմնական հասկացությունները /էթնիկ հանրու-

թյուն, պատմական տիպերը, կառուցվածքային առումները/: ‹‹Մշակույթ›› հաս-
կացությունը, կառուցվածքը, ‹‹Կենցաղ› հասկացությունը, կառուցվածքը/: Թեմա 
2` Գիտության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Թեմա 3` Աշխարհի 
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բնակչության էթնոլեզվական դասակարգման սկզբունքները. /հնդեվրոպական 
լեզվաընտանիք սլավոնական, գերմանական, կելտական, ռոմանական, բալթյան, 
իրանական, հնդիրանական: Մեկուսի ժողովուրդներ/: Աֆրոսասիական /սեմա-
քամական, ալթայան /թյուրքական, մոնղոլական, տոնգուս-մանջուրական, կո-
րեա-ճապոնական/, կովկասյան /աբխազա-ադաղական, վայնախա-դաղստան-
յան, քարթվելական/, ֆիննո-ուգրական, չին –տիբեթյան, ավստրոնեզական, պա-
պուսական, թայական, ավստրոասիական, հնեասիական, էսկիմոսա-ալեության 
ավստրալականն, նիգերկորդոֆանյան էթնոլեզվաընտանիքներ: Թեմա 4` Աշ-
խարհի ժողովուրդների մարդաբանական բնութագիրը /եվրոպոիդ, մոնղոլոիդ, 
նեգրոիդ, ավստրոլոիդ, խառը, մեկուսի/ ռասաներ: Թեմա 5` Աշխարհի ժողո-
վուրդների աշխարհագրական դասակարգումը: Թեմա 6` Աշխարհի ժողովուրդ-
ների էթնոմշակութային և դավանաբանական քարտեզը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0302/B13. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6ժամ (24ժամ 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` 
Գրաբարի պակասավոր բայերը: Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ 
ժամանակները:  
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 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: 
 

0302/B27. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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 ուղղություն-
ները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, 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 առավելագույնը 9 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/B30. ‹‹ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5ժամ (21 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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Կիսամյակը` 4–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: 
 
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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B12. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››- 4 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել Հայոց պատմության 

նոր ժամանակաշրջանի` 1877-1878 թ. ռուս-թուրքական պատերազմից մինչև 
1918թ. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության շրջանն ընդգրկող հիմնախնդիր-
ները, որը հնարավորություն կտա ձևավորել հայոց նոր պատմության իմացու-
թյուն` 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 հար-

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

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

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

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել միջնադարյան առևտրատնտեսա-

կան բաղկացուցչի և կապիտալի համաշխարհային ընդլայնման գործընթացը: 
Ներկայացնել Եվրոպայում (Գերմանիա, Շվեյցարիա) հումանիստական և ռեֆոր-
միստական շարժումների զարգացումը և ընթացքը, դրանց ազդեցությունը հա-
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սարակական-քաղաքական պատմության վրա: Նշել վերածննդի օրինաչափութ-
յունները, վերածննդի իրողությունները և աշխարհի պատկերի ընդլայնման իրո-
ղությունը: Ներկայացնել առաջին բուրժուական հեղափոխությունը Եվրո-պայում  
(Նիդեռլանդներ) և նրա նշանակությունը: Ներկայացնել համաեվրոպական առա-
ջին խոշոր հակամարտությունը (Երեսնամյա պատերազմ) և միջազգային հարա-
բերությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա վերածննդի արմատական փոփոխությունների քաղաքա-կրթա-
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-յուն-
ների 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 հայտնագործու-
թյունները 15-րդ դարի վերջին և 17-րդ դարի սկզբին: Թեմա 3` Գերմանիան 16-
17-րդ դդ.: Թեմա 4` Ռեֆորմացիան Շվեյցարիայում: Հակառեֆորմացիան Եվրո-
պայում: Թեմա 5` Իսպանիան 16-րդ դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 
6` Նիդեռլանդական հեղափոխությունը: Թեմա 7` Իտալիան 16-րդ դարում 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` Սկանդինավիան 16-րդ 
դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 11` Միջազգային հարաբերություն-
ները 17-րդ դարի առաջին կեսին: Երեսնամյա պատերազմը (1618-1648թթ.): 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0303/B04. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան 

երևույթների 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, հետազոտ-

ման մեթոդները: Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և 
ֆունկցիաները: Գիտակցություն, գործառույթները: Թեմա 2` Գործունեություն, 
կառուցվածքը, հմտություններ, տեսակները:  Թեմա 3` Անձ, կառուցվածքը, զար-
գացման փուլերը: Անձի ակտիվության աղբյուրները: Միջանձնային փոխհարա-
բերություններ: Խումբ, տեսակները: Լիդեռ, կառավարման ոճերը : Թեմա 4` Ճա-
նաչողական գործընթացներ: Զգայություն, տեսակները, հոգեֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները: Ըմբռնումներ, առանձնահատկությունները, տե-
սակները: Ուշադրություն, տեսակները, առանձնահատկությունները: Հիշողու-
թյուն, տեսակները, գործընթացները:Խոսք, տեսակները, գործառույթները: Մտա-
ծողություն, տեսակները, ձևերը, գործընթացները: Երևակայություն, տեսակները, 
մեխանիզմները: Թեմա 5` Հուզակամային ոլորտ: Հույզեր և զգացմունքներ, տե-
սակները, հուզական վիճակներ Կամք, կամային հատկանիշներ, կամային գործ-
ընթաց: Թեմա 6` Անհատական տիպոլոգիական առանձնահատկություններ: 
Խառնվածք, տեսակները, կենսաբանական հիմքերը: Բնավորություն, կառուց-
վածքը, բնավորության գծեր, տեսություններ: Ընդունակություններ, տեսակները, 
կառուցվածքը:  

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

է առավելագույնը 9 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/B24. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով ու-

սանողներին 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 թո-
թափումը և ռուսական կենտրոնացված պետության կազմավորումը:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0302/B15. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝ 

գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական իրողությունները։ 
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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 համեմատու-
թյան աստիճանների կազմությունը: Թվականը գրաբարում: Թեմա 7` Գրաբարի 
նախդիրները և նախադրությունները: Գրաբարի հոդերը: Գրաբարի շաղկապ-
ները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B13. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-5 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (21 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. 
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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 
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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4  հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B21. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (21 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է եվրոպական առաջատար երկրների պատմու-

թյան մեկնությամբ ներկայացնել 17-ից 19-րդ դարերում արևմտյան աշխարհում 
լուսավորական գաղափարների ազդեցությամբ ընթացող սոցիալական, քաղա-
քական, մշակութային, տնտեսական նորացման գործընթացներին: Կքննարկվեն 
Վեսթֆալյան համակարգի ձևավորումը, առանձնահատկությունները և դերակա-
տարները, քաղաքական-պետական միավորների տարատեսակները, ազգ-պե-
տությունների ձևավորումն ու արդիականացման միտումները, բնութագրիչները, 
պետության գործառույթները և իշխանության իրականացման ոլորտները, ռազ-
մական համակարգերի տարատեսակներն ու կազմակերպման փո-փոխություն-
ները, քաղաքական համակարգերի փոփոխման ձևերը, նոր ձևավորվող միջազ-
գային հարաբերությունների համակարգում ուժերի հարաբերակցությունը, կոնֆ-
լիկտների տարատեսակները, համագործակցության շրջանակներն ու մեխա-
նիզմները:  

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կըմբռնի արդիական պետության ձևավորման համատեքստը, ֆեոդալական 
հաստատություններից դեպի ներկայացուցչական հաստատություններ ան-
ցումը, հասարակության քաղաքական պասիվությունից անցումը դեպի ակ-
տիվ մասնակցային նոր ձևերի և նորացման գործընթացի ծավալումը 

2. կկարողանա ավելի խորը և համապարփակ ընկալել ու վերլուծել պատմա-
կան գործընթացները  
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3. կկարողանա արևմտյան պատմության հենքի վրա ըմբռնել արդի համաշ-
խարհային քաղաքականության համատեքստում տեղի ունեցող քաղաքա-
կան և հասարակական փոփոխությունների տրամաբանությունը: 
 

Բովանդակություն 
Թեմա 1` Վեսթֆալյան համակարգի ձևավորումը: Թեմա 2` Անգլիայում 

միապետական հաստատության առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Սոցիա-
լական շերտերը, քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները, պետա-
կան կառավարման վերափոխումները: Թեմա 4` Ֆրանսիական հասարակու-
թյան սոցիալական կառուցվածքը և պետական կարգը:  Հեղափոխություն տերմի-
նի ձևակերպումը, պետական-հասարակական ճգնաճամի խորացումը, հեղափո-
խական կառավարման համակարգը: Թեմա 5` Բոնապարտի վարչակարգը, ար-
տաքին քաղաքականությունը և պատերազմները, հետպատերազմյան կարգավո-
րումները Եվրոպայում: Թեմա 6` Բուրբոնների վերականգնումը, Հուլիսյան միա-
պետությունը, Երկրորդ կայսրությունը: Թեմա 7` ԱՄՆ-ի տարածքում գաղութնե-
րի ձևավորումը և դրանց անկախացումը, ԱՄՆ-ում քաղաքական համակարգի 
ձևավորումը, դաշնային և նահանգային լիազորությունների սահմանազատման 
հիմնահարցերը: Թեմա 8` Ավստրիական Հաբսբուրգների արտաքին քաղաքա-
կան առաջնայնությունները, Մարիա-Թերեզայի և Հովսեփ II-ի արդիականաց-
ման գործընթացը, կայսրության տնտեսական համապատկերը: Թեմա 9` Ավստ-
րո-հունգարական դուալիզմի ձևավորումը: Թեմա 10` Պրուսիան և Գերմանիայի 
միավորումը: Թեմա 11` Իտալիայի պետական-քաղաքական միավորները և 
միավորման գործընթացները, միավորված Իտալիայի պետական-քաղաքական 
կառուցվածքը: Թեմա 12` Իսպանական կայսրության թուլացման ներքին պատ-
ճառներն ու աշխարհաքաղաքական իրողությունները: Թեմա 13` Քաղաքական, 
սոցիալական, տնտեսական իրողություններն Իսպանիայում մինչ XIX դարի ութ-
սունական թվականները: Թեմա 14` Լեհաստանի պետական-քաղաքական կա-
ռուցվածքը, սոցիալ-տնտեսական իրողությունները, պետության թուլացման ներ-
քին պատճառներն ու արտաքին քաղաքական միջավայրի փոփոխությունները, 
Լեհաստանի մասնատումները, լեհերի ազգային-քաղաքական կառույցներն ու 
ազատագրական պայքարը XIX դարում: Թեմա 15` Արդյունաբերական հեղափո-
խության առաջնային ոլորտները, ֆինանսավորման աղբյուրները, քաղաքական 
վերնախավերի և սոցիալական շերտերի շահերը, մասնակցությունն ու շարժա-
ռիթները, ժողովրդագրական հիմնախնդիրները, գրագիտությունը, հանրային ա-
ռողջապահությունը, գյուղատնտեսությունը, քաղաքային միջավայրի փոփոխու-
թյունները, հարկադրանքի և կապիտալի համահարաբերակցության մոդելները 
Եվրոպայում:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 
0301/B28. ‹‹ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (27 ժամ դասախոսություն, 9 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: 
 

Բովանդակություն 
Թեմա 1` Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների միջին դարերի պատմություն 

հասկացությունը և նրա տարածաժամանակային սահմանները: Թեմա 2` Միջ-
նադարյան քաղաքակրթության ակունքները: Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
զարգացման առանձնահատկությունները և պատմական գործընթացներից հետ 
մնալու պատճառները: Թեմա 3` Ավատատիրական հասարակարգի ձևավորման 
և զարգացման շրջանը Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներում Չինաստանը  1-14-րդ 
դ.դ: Թեմա 4` Ճապոնիան 5-17-րդ դ.դ.: Թեմա 5` Հնդկաստանը 2-14-րդ դ.դ.: 
Թեմա 6` Արաբական խալիֆայությունը. Ասիայի և Աֆրիկայի արաբական եր-
կըրները: Թեմա 7` Իսլամի ներթափանցումը Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներ: 
Թեմա 8` Մոնղոլական պետության կազմավորումը և նվաճողական արշավանք-
ները: Մոնղոլիան ֆեոդալական մասնատվածության ժամանակաշրջանում: 
Թեմա 9` Չինաստանը 15-17-րդ դ.դ.: Թեմա 10` Ճապոնիան 15-17-րդ դ.դ.: Թեմա 
11` Հնդկաստանը 15-17-րդ դ.դ.: Թեմա 12` Արաբական երկրները Օսմանյան 
կայսրության տիրապետության ներքո: Թեմա 13` Արևելյան Ասիայի և Աֆրիկայի 
զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 14` Ասիայի և Աֆրիկայի եր-
կըրները նոր պատմության սկզբին: Մեծ Մոնղոլի կայսրության ճգնաժամը և քայ-
քայումը: Թեմա 15` Հնդկաստանի գաղութացումը Անգլիայի կողմից: Թեմա 16` 
Օսմանյան կայսրությունը նոր դարաշրջանում: Թեմա 17` Չինաստանը Ցին դի-
նաստիայի իշխանության ներքո: Թեմա 18` Ճապոնիան Տոկուգավայի սյոգունա-
տի ժամանակաշրջանում: Թեմա 19` Հնդկաստանի գաղութային նվաճման ա-
վարտը և գաղութային շահագործումը 19-րդ դ. առաջին կեսին. Թեմա 20` Չինաս-
տանի գաղութացման սկիզբը. Տայպինների գյուղացիական պատերազմը Չինաս-
տանում: Թեմա 21` Անգլիայի և Ֆրանսիայի գաղութային զավթողական պատե-
րազմները Չինաստանի դեմ: Թեմա 22` Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարի ա-
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ռաջին կեսին: Ասիայի և Աֆրիկայի արաբական երկրները նոր շրջանում: Թեմա 
23` Եվրոպական տերությունների Հասարակածային և Հարավային Աֆրիկայի 
գաղութային տիրույթները և պետական կազմավորումները 18-19-րդ դ.դ.: Թեմա 
24` Անավարտ բուրժուական հեղափոխությունը Ճապոնիայում 1868 թ.: Ասիայի 
և Աֆրիկայի երկրները 1870-1918 թ.թ.: Թեմա 25` Ճապոնիայի վերածումը գաղու-
թային տերության: Ճապոնիայի  զարգացումը 19-րդ դ. վերջին երեսնամյակում: 
Ճապոնիան 1890-1914 թվականներին.Ասիան և Աֆրիկան 19-րդ դարի վերջին 
երեսնամյակում և  20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 26` Հնդկաստանը 19-րդ դ. վերջին 
երեսնամյակում Հնդկաչինի թերակղզու պետությունները 19-րդ դարի վերջին 
երեսնամյակին և 20-րդ դարասկզբին /Վիետնամ, Կամբոջա, Լաոս, Սիամ, Բիր-
մա/: Թեմա 27` Կորեան 19-րդ դ. երկրորդ կեսին և  20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 28` 
Արաբական երկրները 19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկզբին: Աֆրիկայի բաժանման 
ավարտը /19-րդ դ. վերջին երեսնամյակ – 20-րդ դ. սկիզբ/ Հարավային Աֆրիկայի 
գաղութային բաժանման ավարտը: Թեմա 29` Արևմտյան Աֆրիկայի և Կոնգո գե-
տի ավազանի իմպերիալիստական բաժանումը. Տերությունների գաղութային 
քաղաքականությունը Արևելյան Աֆրիկայում: Թեմա 30` Չինաստանը 19-րդ դա-
րի վերջին երեսնամյակում.Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարի վերջին երես-
նամյակում ասիական երկրները 1900-1914 թ.թ.: Թեմա 31` Ասիայի զարթոնքը. 
Օսմանյան կայսրությունը 1900 – 1914 թթ. Չինաստանը 1900 –1914 թ.թ.: Հնդկաս-
տանը 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 32` Ասիայի և Աֆրիկայի երկրները 20-րդ դա-
րակզբին: Ճապոնիայի վերածումը գաղութային տերության:  Ճապոնիան 20-րդ 
դարի առաջին կեսին. Ճապոնիայի գաղութային և տնտեսական հավակնություն-
ները և դրա կրախը: Թեմա 33` 1905-1911 թթ. Իրանական հեղափոխությունը, 
Իրանի զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 34` Հնդկաստանը Բրի-
տանական կայսրության մաս. Ազգային ազատագրական պայքարի վերելքը. Մ. 
Գանդի, Ջ. Ներու  Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների զարգացման հիմնական մի-
տումները 20-րդ դարում: Թեմա 35` Հասարակածային և հարավաֆրիկյան 
երկրները 20-րդ դարի առաջին կեսին: Արաբական երկրների զարգացման հիմ-
նական միտումները 20-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 36` Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմի հետևանքները ասիական և աֆրիկյան երկրների վրա: 
Թեմա 37` Ազգային ազատագրական շարժումների վերելքը Ասիայի և Աֆրիկայի 
երկրներում: Աֆրիկայի տարին: Թեմա 38` Հեռավոր Արևելքի երկնրները 20-րդ 
դարի երկրորդ կեսին: Գաղութատիրական համակարգի ազդեցությունը երրորդ 
աշխարհի երկրների հասարակաական քաղաքական  զարգացումների վրա: 
Թեմա 39` Սոցիալիստական և լիբերալ արժեհամակարգերի առանձնահատկու-
թյունները երրորդ աշխարհի երկրներում: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, յու-
րաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 
0301/B25. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15ժամ 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. 

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 վե-
րացումը: Թեմա 8` Հետռեֆորմյան շրջանի բուրժուական բարեփոխումները: 

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

է առավելագույնը 9 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/B50. ‹‹ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15ժամ դասախոսություն,9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին համաշխարհային 

պատմության ուսումնասիրության 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. Սկզբնաղբյուրների բովանդակային և կառուցվածքային առանձնահատկու-
թյունների, ինչպես նաև փաստերից օգտվելու և կիրարկելու մասին: 

2. կողմնորոշվել համաշխարհային պատմության աղբյուրների տիպաբանու-
թյան մեջ (արձանագրություններ, տարեգրություններ, հուշագրություններ, 
պատմագիտական աշխատություններ, կինոֆիլմեր), 

3.  բացահայտել նրանց արժանահավատության մակարդակը և օգտագործել իր 
պատմական ուսումնասիրություններում և հետազոտություններում, 

4. վերլուծել սկզբնաղբյուրների գիտական աշխատանքների տվյալներն ու օգ-
տագործել դրանք իր իսկ կատարած աշխատանքներում: 

 
Բովանդակություն 
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` Մարք-
սիստական պատմագրության առաջացումը. Կ.Մարքսի և Ֆ.Էնգելսի պատմա-
կան հայացքները: Թեմա 6` Պատմական մտքի զարգացումը 19-րդ դ. վերջին և 
20-րդ դ.-սկզբին: Թեմա 7` Պատմական մտքի զարգացումը Եվրոպայի և Ամերի-
կայի երկրներում նորագույն ժամանակաշրջանում: 

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

է առավելագույնը 9 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/B14. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-6 (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 պար-
զաբանել 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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B22. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (21 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների 

պատմության նոր ժամանակաշրջանի երկրորդ հատվածը 19-րդ դարի երկրորդ 
կեսից մինչև 20-րդ  դարի սկիզբ: Քննարկել այնպիսի համաշխարհային կարևո-
րության երևույթներ ինչպիսիք են բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխություն-
ները Եվրոպայում, Գերմանական կայսրության ձևավորումը և քաղաքացիական 
պատերազմը ԱՄՆ-ում: Համաշխարհային գերտերությունների արտաքին քաղա-
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քականության ձևավորումը: Միջազգային իրադրության լարվածությունը, ուժերի 
նոր դասավորվածությունը և ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումը 
Առաջին Համաշխարհայինից առաջ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Գիտելիքներ կունենա Եվրոպայում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին տեղի ունե-
ցող ազգային-ազատագրական պայքարի և նոր պետությունների առաջաց-
ման պատմական նշանակության վերաբերյալ: Եվրոպայում սկիզբ առած հե-
ղափոխությունների նոր «շքերթի» պատմաքաղաքական նշանակության ու 
հետևանքների վերաբերյալ:  

2. Գիտելիքներ կձևավորի միջազգային հակասությունների նոր փուլի վերա-
բերյալ, Եվրոպայում և աշխարհում նոր ռազմաքաղաքական դաշինքների ու 
բաժանարար գծերի առաջացման պատճառների ու հետևանքների մասին, 
համաշխարհային տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական զար-գացում-
ների վերաբերյալ և Առաջին աշխարհամարտի պատճառների ու հետևանք-
ների, և որպես արդյունք, միջազգային հարաբերությունների նոր համակար-
գի հաստատման վերաբերյալ:  

3. կկարողանա իր ընկալումների հենքի վրա ըմբռնել արդի համաշխարհային 
քաղաքականության համատեքստում տեղի ունեցող քաղաքական և հասա-
րակական փոփոխությունների տրամաբանությունը: 
 

Բովանդակություն 
Թեմա 1` Ֆրանսիան 19-րդ դարի 2-րդ կեսին- 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 

2` 1830թ. հուլիսյան հեղափոխությունը: Թեմա 3` 1848թ. հեղափոխությունը: 
Ֆրանս-պրուսական պատերազմի պատճառներն ու սկիզբը: Թեմա 4` 1870 թ. 
սեպտեմբերի 4-ի հեղափոխությունը: Փարիզի կոմունան: Թեմա 5` Երրորդ հան-
րապետության պետական կարգը և քաղաքական կյանքը: Թեմա 6` 1875թ. Սահ-
մանադրությունը: Արտաքին քաղաքականությունը 1870-1890-ական թթ.: Բուլան-
ժեական ճգնաժամը: Թեմա 7` Ֆրանս-ռուսական դաշինքը: Գաղութային քաղա-
քականությունը: <<Պանամայի խաբեությունը>>: Դրեյֆուսի գործը: Վալդեք Ռու-
սոյի կառավարությունը: <<Միլերանի կազուսը>>: Ռադիկալների ներքին և ար-
տաքին քաղաքականությունը: Թեմա 8` Ժ. Կլեմանսոյի կառավարությունը: 
Ֆրանսիայի քաղաքական դերն առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօր-
յակին: Թեմա 9`Ա. Բիրանի կառավարությունը: Թեմա 10` Ռ. Պուանկարեի իշ-
խանությունը: Թեմա 11` Կլեմանսոյի դիկտատորական կառավարության հաս-
տատումը: Թեմա 12` Անգլիան 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 13` 
1832թ. պառլամենտական բարեփոխումը: Չարտիստական շարժումը: Անգլիայի 
տնտեսական զարգացումը: Գլադստոնի, Դիզրայելիի, Սոլսբերիի կաբինետները: 
Թեմա 14` Անգլիայի գաղութային քաղաքականությունը: Լիբերալների հաղթա-
նակը 1906թ.: Թեմա 15` Լեյբորիստական կուսակցության առաջացումը: Լլոյդ-
ջորջիզմ: Թեմա 16` Անգլիայի արտաքին քաղաքականությունը 1912-1914թթ., իռ-
լանդական հարցը: Թեմա 17` Ամերիկյան գաղութների անկախացումը: Թեմա 
18` Գերմանական կայսրության կազմավորումը, Գերմանիայի միավորման 
պատմական անհրաժեշտությունը: Թեմա 19` Գերմանիայի միավորման խնդիրը 
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1850-1860-ական թթ.: Օտտո ֆոն Բիսմարկը և ֆրանս-պրուսական պատերազմը 
1870-1871թթ.: Թեմա 20` Կայսրության հռչակումը: Գերմանական կայսրությունը 
1871-1918թթ.: Կայսրության պետական կարգը և քաղաքական կյանքը: Թեմա 21` 
Քաղաքական կուսակցությունները: Կայսերական կառավարության ներքին ռե-
ֆորմները: <<Կուլտուրկամֆ>>: Թեմա 22` Կապրիվիի կանցլերությունը: Պան-
գերմանական միությունը: Գերմանիայի պայքարը աշխարհի վերաբաժանման 
համար: Բյուլովի կանցլերությունը: Թեմա 23` Իտալիան 19-րդ դարում և 20-րդ դ. 
1848-1849թթ. ազգային հեղափոխությունը: Իտալիայի միավորման սկիզբը: Ջ. 
Գարիբալդի: Թեմա 24` Իտալիայի պետական կարգը և քաղաքական կյանքը: 
Պապական պետությունը: <<Աջի>> կառավարում: <<Ձախի>> կառավարումը: 
Իտալիայի արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 25` Ֆ. Կրիսպիի անցումը իշ-
խանության գլուխ: Ներքաղաքական դրության սրումը: Թեմա 26` Ջ. Ջոլիտիի լի-
բերալ քաղաքականությունը 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 27` Իտալո-թուրքական 
պատերազմը: Թեմա 28` ԱՄՆ-ն 19-րդ դարում: ԱՄՆ-ի տնտեսական զարգա-
ցումը և տարածքային աճը: Թեմա 29` Աբոլիցիոնիզմ: Քաղաքացիական պատե-
րազմը 1861-1865թթ.: Արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 30` Ամերիկյան 
էքսպանիսիոնիզմի գաղափարախոսությունը: Թեմա 31` <<Բաց դռների>> դոկտ-
րինան: Թեմա 32` Միջազգային հարաբերությունները 1871-1914թթ. Երեք կայս-
րերի համաձայնությունը: 1875-1878թթ. Արևելյան ճգնաժամը: Թեմա 33` Ավստ-
րո-գերմանական դաշինքը /1879թ./: Եռյակ դաշինքը /1882թ./: Թեմա 34` Պայ-քա-
րը Աֆրիկայի և Ասիայի համար: <<Ինքնաապահովության>> պայմանագիրը: 
Թեմա 35` <<Փայլուն մեկուսացման>> անգլիական քաղաքականությունը: Թեմա 
36` Ֆրանս-ռուսական դաշինքը /1891-1893թթ./: Մեծ տերությունները և հակա-
սությունների սրումը Հեռավոր Արևելքում: Թեմա 37` Աշխարհի բաժանման ա-
վարտը: Միջազգային հարաբերությունների սրումը Առաջին աշխարհամարտի 
նախօրյակին: Թեմա 38` <<Բաց դռների>> դոկտրինան: Անգլո-գերմանական հա-
կասությունները: Հեռավորարևելյան հարցը: Թեմա 39` Անտանտի կազմավորու-
մը: Առաջին մարոկկյան ճգնաժամը /1905-1906թ./: Թեմա 40` Ռուս-գերմանական 
հակասությոնները: Անգլո-պրուսական համաձայնությունը: Թեմա 41` 1908-
1909թթ. Բոսնիական ճգնաժամը: Երկրորդ մարոկկյան ճգնաժամը 1911թ.: Թեմա 
42` Իտալո-թուրքական, Բալկանյան առաջին և երկրորդ պատերազմները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B36. ‹‹ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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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 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
  

0301/B23. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9ժամ (24 ժամ դասախոսություն,12 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-
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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` 

Միջազգային հարաբերությունները: Իրադարձությունները և կարևորագույն 
խնդիրները 1918-1939 թթ.: Թեմա 3` Միջազգային հարաբերությունները 1945–
1990-ական թթ.: Թեմա 4` Սոցիալիստական համակարգը երկբևեռ աշխարհա-
կարգի 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` Աշխարհը արդի էտապում: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 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. 
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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  քա-
ղաքական դեմքը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին. Սերգեյ Վիտտե: 1897-ի մար-
դահամարը: 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 Դումա-
ները: Թեմա 5` Ստոլիպինի ագրարային ռեֆորմը: Թեմա 6` Ռուսաստանի ար-
տաքին և ներքին քաղաքականությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
նախօրյակին: Ռասպուտին: Թեմա 7` Փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական 
հեղափոխությունը Ռուսաստանում: Նիկոլայ II-ի հրաժարականը:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B34. ‹‹ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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-
նագիտական 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. 
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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 սկզբնաղբյուր-
ները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 

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

0301/B27. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› - 4 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն,9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով 

ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական 
անցյալին: 
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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: 

Ժամանակավոր կառավարության ձերբակալումը: Խորհուրդների համառուսաս-
տանյան II համագումարը և ընդունած հիմնարար որոշումը: Կենտգործկոմի և 
միակուսակցական բոլշևիկյան կառավարության կազմավորումը: Թեմա 2` Հոկ-
տեմբերյան հեղափոխության քաղաքական հետևանքները: Թեմա 3` Խորհրդա-
յին իշխանության առաջին դեկրետները: Կառավարման նոր պետական ապա-
րատի կազմավորումը: Թեմա 4` Խորհրդային իշխանության հակադեմոկրատա-
կան բնույթը: Ա. Խորհուրդների համառուսաստանյան II համագումարի կողմից 
իշխանությունը խորհուրդներին հանձնելու որոշման դեմ բողոքը: Բ. Սահմանա-
դիր ժողովի հրավիրումը և ցրումը: Թեմա 5` Խորհրդային իշխանության արտա-
քին քաղաքականությունը և Բրեստ-Լիտովսկի խաղաղության պայմանագիրը: 
Թեմա 6` Ռազմական կոմունիզմ-կոմկուսի 8-րդ համագումարի որոշումները: 
Ռազմական կոմունիզմը գյուղում և քաղաքում: Թեմա 7` Սպիտակ շարժում. կա-
մավորական բանակի կազմավորումը: Թեմա 8` Քաղաքացիական պատերազմը: 
Թեմա 9` Ռազմական կոմունիզմից-նոր տնտեսական քաղաքականությունը` 
ՆԷՊ: Կրոնշտադի ապստամբությունը: Կոմկուսի 10-րդ համագումարը և որո-
շումները: ՆԷՊ-ը գյուղում և քաղաքում: Թեմա 10` Խորհրդային Ռուսաստանի 
արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային մեկուսացման հաղթահարումը: 
Ադրֆեդերացիայի ստեղծումը և ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը: Թեմա 11` Ներկուսակ-
ցական նոմենկլատուրա: Տրոցկին և <<46-ի պլատֆորմը>>: Նոր կուրս: Լե-նին-
գրադյան ընդդիմությունը և նրա ջարդը: Թեմա 12` Ինդուստրացում և կոլեկտի-
վացում: Թեմա 13` <<Դասակարգային պատերազմի>> տեսությունը և բռնու-
թյունների ալիքը: Թեմա 14` Խորհրդա-գերմանական պայմանագրերը: Խոր-
հրդա-ֆիննական պատերազմը: Թեմա 15` Խորհրդային Միության հայրենական 
մեծ պատերազմը: ԽՍՀՄ-ի մասնակցությունը Ճապոնիայի դեմ պատերազմին: 
Թեմա 16` <<Մեծ եռյակի>> հանդիպումները: Թեմա 17` Երկու հակադիր սիս-
տեմները և <<Սառը պատերազմը>>: Թեմա 18` Կյանքը պատերազմից հետո, 
սպասումներ և իրականություն: Թեմա 19` Ստալինի մահը: Իրադրությունը ա-
ռանց Ստալինի: Կոմկուսի 20-րդ համագումարը և <<քաղաքական հալոցքը>>: 
Թեմա 20` Միխայիլ Գորբաչովի քաղաքականություն և անկախության հաղթար-
շավը: Ռուսաստանյան ֆեդերացիայի անկախացումը: Թեմա 21` Նոր Օգարյովի 
համաձայնագիրը: Արտակարգ դրության պետական կոմիտեն և Անկախ պետու-
թյունների համագործակցությունը: Թեմա 22` Անկախ Ռուսաստանի 1993թ. 
Սահմանադրությունը: Ռուսատանի վարչական կառուցվածքը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
0303/B21. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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 
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 հասկացություննե-

րը, օրինաչափությունները, առարկան, խնդիրները: Թեմա 2` Մանկավարժական 
գիտությունների համակարգը, ՀՀ կրթության համակարգը և բարեփոխումները: 
Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը: Թեմա 3` Դիդակտիկայի 
հիմունքները: Թեմա 4` Ուսուցման նպատակները, գործընթացի մեթոդաբանա-
կան հիմքերը: Ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման ձևերը, 
միջոցները: Թեմա 5` Կրթության բովանդակությունը, նպատակը, խնդիրները: 
Թեմա 6` Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացում: Թեմա 7` Դաստիարա-
կության հիմունքները, էությունը, սկզբունքները և համակարգը, մտավոր, բարո-
յական, աշխատանքային, գեղագիտական, սեռական, իրավական, տնտեսագի-
տական, գոյապահպանական դաստիարակության մեթոդները, միջոցները, ար-
տադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներ. դպրոցի կառավա-
րում: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 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/B29. ‹‹ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Ազգագրությունը որպես գիտություն Հայաստանում կայացավ 19-րդ դ. 80-

90-ական թթ., սակայն Հայաստանին և հայերին վերաբերող ազգագրական վկա-
յությունները գալիս են խոր հնադարից և սփռված են հսկայական տարածության 
և ժամանակի մեջ: Կուրսի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ ազգագրու-
թյուն ձևավորման փուլերին, հայ և օտար սկզբնաղբյուրներում եղած վկայու-
թյուններին, որոնք վերաբերում են հայերի տնտեսական, հասարակական-ըն-
տանեկան կենցաղին, նյութական և հոգևոր մշակույթին:   

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կծանոթանա հայ ազգագրության ձևավորման ու գիտության վերածնվելու 
պատմությանը. 

2. Կծանոթանա հայերի և Հայաստանում ապրող մյուս ժողովուրդների էթ-նո-
կենցաղամշակութային համալիրին 

3. Կծանոթանա էթնոգենեզին և էթնիկ պատմությանը 
 

Բովանդակություն 
Թեմա 1` Պատմական Հայաստանի պատմազգագրական մարզերն ու 

շրջանները: Հայ ազգագրության ձևավորման ու զարգացման փուլերի խնդիրը:  
Թեմա 2` Ժայռապատկերները որպես ազգագրական հետազոտությունների 
սկզբնաղբյուրներ: Թեմա 3` Հունա-հռոմեական պատմիչների վկայությունները 
Հայաստանի և հայերի մասին /Հերոդոտոս, Քսենոփոն, Ստրաբոն, Տակի-
տոս,Պրոկոպիոս Կեսարացի/: Թեմա 4` Հայ պատմագրության մեջ եղած ազգա-
գրական նյութերի ակնարկ: Թեմա 5` Արաբ մասնագետների վկայությունները 
Հայաստանի և հայերի մասին /9-14-րդ դդ./: Թեմա 6` Եվրոպայի ճանապարհորդ-
ների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին /13-18-րդ դդ./: Թեմա 7` Հայ 
ազգագրությունը 19-րդ դ. առաջին կեսին /Ղ. Ինճինճյան, Մ. Բժշկյան, Մ. Թա-
ղիադյան, Խ. Աբովյան/: Թեմա 8` Հայ ազգագրությունը 19-րդ դ. 2-րդ կես -1920-
ական թթ./ Գ. Սրվանձտյանց, Գր. Խալաթյանց, Ե. Լալայան/: Թեմա 9` Ստ. Լի-
սիցյանի և Խ. Սամվելյանի ազգագրական գործունեությունը: Թեմա 10` ՀՀ-ում 
ազգագրական գիտական հաստատությունների և ազգագրական թան-գարան-
ների համառոտ ակնարկ: Թեմա 11` Հայերը աշխարհի էթնիկ հանրությունների 
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համակարգում, հայերի էթնոլեզվական, մարդաբանական, խառնվածքային, դա-
վանաբանական, ժողովրդագրական բնութագիրը: Թեմա 12` ՀՀ ազգային փոք-
րամասնությունների ժողովրդագրական և էթնոմշակութային բնութագիրը: 
Թեմա 13` Հայերի ավանդական և ժամանակակից արտադրական մշակույթը. 
երկրագործական մշակույթ, Հայկական լեռնաշխարհը երկրագործականն մշա-
կույթի կենտրոն: Բրիչային և արորագութանային երկրագործության արտադրա-
տեխնիկան, աշխատանքի կազմակերպման հնավանդ ձևերը: Անասնապահա-
կան մշակույթ, ձևերը, համագործակցության և փոխօգնության ավանդական 
սկզբունքները: Տնայնագործական և արհեստագործական մշակույթ: Համքարա-
կան կազմակերպությունները քաղաքներում, դրոշները և սովորույթները: Օժան-
դակ և յուրացնող տնտեսաձևերը: Ժողովրդական ավանդական փոխադրամիջոց-
ները և կապի միջոցները: Թեմա 14` Հայոց կենսապահովման մշակույթը. Գյու-
ղական և քաղաքային ավանդական ժամանակակից բնակավայրերի տիպերը, 
կառուցվածքը, բնորոշ գծերը: Հայ ժողովրդական բնակարանը և ներսույթը` ջե-
ռուցման, լուսավորության ավանդական և ժամանակից միջոցները, կահույքը, 
դրանց գործառույթային բնութագրությունը: Հայոց ավանդական և ժամանակա-
կից տարազային համալիրները, տարածքային առանձնահատկությունները: Հայ-
կական ուտեստն ու ըմպելիքները, հացկերույթները: Թեմա 15` Սոցիոներմատիվ 
մշակույթ, հայերի ավանդական և ժամանակաից ընտանքը և վավերելակարգը: 
Հայերի ընտանեկան ծիսակարգը, ամուսնության և հարսանեկան ծիսաշարը, 
տղա-բերքի և մանկատածության, հուղարկավորման և հիշատակման հետ կապ-
ված ավանդական և ժամանակակից սովորույթները  և ծեսերը: Հայոց ազգակցա-
կան համակարգը, տնտեսական, տարածքային և գաղափարական կապերը: Հա-
յերի գյուղական համայքնը 19-20-րդ դդ.: Թեմա 16` Հայ…ոց ավանդական և ժա-
մանակակից հումանիտար մշակույթը. Հնագույն հավատալիքների, 
պաշտամունքի, բանավոր ստեղծագործությունների, տոների վերաբերյալ 
պատկերացումների հայոց մեջ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0202/B32. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ(12 ժամ դասախոսություն,6 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, 
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հին քաղաքակրթությունների, դասական` հունա-հռոմեական, միջնադարյան 
մշակույթներին, ինչպես նաև հեղինակավոր արվեստագետների ստեղծագործու-
թյունների 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 առավելագույնը 9 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/B35. ‹‹ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (4 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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. 
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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 կրթութ-

յան 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 9 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/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. 
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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 սկզըբ-
նաղբյուրները: 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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, յու-
րաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B33. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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. 
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Թեմա 1` Պատմական գիտելիքների առաջացումը Հայաստանում: Նախա-
մեսրոպյան շրջանի հայ պատմագրությունը: Թեմա 2` Հայ միջնադարյան պատ-
մագրության պարբերացումը: Հայ միջնադարյան պատմագրության բնութագրա-
կան գծերը և առանձնահատկությունները: Պատմական երկերի հիմնական տե-
սակները 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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր:: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 2,3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

0301/B45. ‹‹ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (12 ժամ դասախոսութուն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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` Փիլիսոփայության պատմության առարկան: Թեմա 2` Հին Արևել-

քի փիլսոփայությունը: Թեմա 3` Անտիկ հունական փիլիսոփայություն: Թեմա 4` 
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Դասական շրջանի հունական փիլսոփայությունը: Թեմա 5` Հելլենիստական դա-
րաշրջանի փիլիսոփայություն: Թեմա 6` Միջնադարյան փիլիսոփայություն: 
Թեմա 7` Սխոլաստիկական փիլսոփայություն: Թեմա 8` Վերածննդի դարա-
շրջանի փիլսոփայություն: Թեմա 9` Նոր ժամանակի փիլիսոփայությունը: Թեմա 
10` Գերմանական դասական փիլիսոփայություն: Թեմա 11` Փիլիսոփայական 
միտքը 19-րդ դարում: Թեմա 12` 20-րդ դարի փիլիսոփայակլան ուղղությունները: 

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

է առավելագույնը 9 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 (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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: 

 
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` Արմենական կուսակցության առաջացումը և Արևմտյան Հայաս-

տանի ազատագրման նրա ծրագիրը: Թեմա 2` Արմենական կուսակցության գոր-
ծունեությունը 1890-ական թթ.: 1896թ. Վանի ինքնապաշտպանությունը և Արմե-
նական կուսակցության անկման գործընթացը: Թեմա 3` Հնչակյան կուսակցու-
թյան ձևավորումը և Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման նրա ծրագիրը: 
Թեմա 4` Հնչակյան կուսակցության գործունեությունը 1990 - ական թթ. և պա-
ռակտումը: Թեմա 5` ՀՍՌԿ առաջացումը և նրա ծրագրային դրույթները: Թեմա 
6` Հ. Յ. Դաշնակցության առաջացումը և Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման 
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նրա ծրագիրը: Թեմա 7` ՀՅԴ գործունեությունը 19-րդ դարի 90 - ական թթ. և դրա 
գնահատականը: Թեմա 8` Հայ քաղաքական կուսակցությունների գործունեու-
թյունը 1900 - 08թթ. -ին: Վերաբերմունքը Երիտթուրքական  Սահմանադրության 
նկատմամբ: Թեմա 9` 1905 - 6թթ. հայ - թաթարական կռիվները Կովկասում և հայ 
քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշումը: Թեմա 10` Հայ քաղաքական 
կուսակցությունները Հայկական Հարցի վերաբացման շրջանում(1912 - 1914թթ): 
Թեմա 11` Հայ քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը Առաջին հա-
մաշխարհային պատերազմի տարիներին: Թեմա 12` Հայ քաղաքական կուսակ-
ցությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետության գոյության տարիներին: 
Թեմա 13` ՀԿԿ կուսակցության ձևավորումը և  գործունեությունը: Թեմա 14` Հա-
յաստանի խորհրդայնացումը և հայ քաղաքական կուսակցությունների լիկվիդա-
ցիայի գործընթացը: Թեմա 15` Հայ քաղաքալկան կուսակցությունների գործու-
նեությունը Սփյուռքում 1920 - 80 - ական թթ.: Թեմա 16` Խորհրդային Միության 
փլուզումը և հայկական նոր քաղաքական կազմակերպությունների առաջա-
ցումը: ՀՀՇ - ի քաղաքական դիրքորոշումները: Թեմա 17` Հայ ավանդական և նո-
րաստեղծ կուսակցությունների գործունեությունը 1991 - 1998թթ.: Թեմա 18` Հա-
յաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջացումը և գործունեությունը 
1998 - 2008թթ. - ին: Թեմա 19`  ՀՀԿ գործունեությունը 2008 - 12թթ. -ին:  Թեմա 20` 
ԱԺՄ, Օրինաց Երկիր, Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն և այլ զանգվա-
ծային կուսակցությունների ձևավորումը և գործունեությունը Հայաստանի 3- րդ 
Հանրապետության շրջանում: Թեմա 21` Հայ քաղաքական կուսակցությունների 
խորհրդարանական գործունեությունը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության 
շրջանում: 

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

է առավելագույնը 9 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 (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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. 
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2. ճշգրիտ պատկերացում կունենա այդ երկրների զարգացման քաղաքացիա-
կան հասարակությունների ձևավորման մասին. 

3. կկարողանա ճշգրտորեն գնահատել ժողովրդավարական գործընթացների 
շարժընթացը ամերիկյան և եվրոպական հասարակություններում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` <<Դեմոկրատիա>> հասկացությունը: 

Թեմա 3` Ժողովրդավարությունն արևմտյան ժողովրդաիշխանության համա-
կարգում: Թեմա 4` Ժողովրդաիշխանությունն արևմտյան ժողովրդավարության 
համակարգում: Թեմա 5` Արևմտյան Ժողովրդավարությունների տիպաբանու-
թյունը: Թեմա 6` Մեծ Բրիտանիա: Թեմա 7` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ: 
Թեմա 8` Ֆրանսիա: Թեմա 9` Իտալիա:  Թեմա 10` Հունաստան: Թեմա 11` Գեր-
մանիա: Թեմա 12` Շվեյցարիա: Թեմա 13` Իսպանիա: Թեմա 14` Եվրոպական 
միության քաղաքական համակարգը: 

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

է առավելագույնը 9 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 ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-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-
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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-
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 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/B40. ‹‹ԱՌԱՋԱՎՈՐ ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԿՈՎԿԱՍԻ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար 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: 
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Թեմա 2` Վաղ երկրագործական պատմա-մշակութային համալիրները: Թեմա 3` 
Միջագետքի հնագույն մշակույթները: Նեոլիթյան հեղափոխությունը և նրա 
հետևանքները: Թեմա 4` Արևելամիջերկրական և փոքրասիական վաղ երկրա-
գործական 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 9 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›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 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-
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գացումները, արդի վիճակը: Թեմա 4` Տարածաշրջանի արդի էթնոքաղաքական 
վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 5` Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում: 

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

է առավելագույնը 9 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/B15. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒ-
ԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–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: 

 
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 հետևանքնեը: Թեմա 9 ` Միջազգային իրավունքը և ցե-
ղասպանությունը: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 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/B51 ‹‹ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժողովրդավարության որպես հա-

սարակության կառավարման ձևի ծնունդը, զարգացումը և անկումը անտիկ քա-
ղաքակրթության, մասնավորապես պոլիսային համակեցության համատեքս-
տում: Դասընթացի ընթացքում քննության է ենթարկվում անտիկ ժողովրդավա-
րության ինստիտուցիոնալ կառույցը (քաղաքացիության ինստիտուտ, աշխար-
հաժողով, պետական խորհուրդ, պաշտոնեություն, դատարաններ ևն), գաղափա-
րախոսական հենքը: Դիտարկվում է «ժողովրդավարություն» հասկացության 
մշակումը, նրա հարաբերակցումը քաղաքական կառավարման մյուս ձևերի հետ 
անտիկ հասարակական-քաղաքական, իմաստասիրական մտքի ծիրում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ժողովրդավարության իբրև հասարակության կառավարման ձևի առաջաց-
ման պատճառների, Հին Հունաստանում և Հռոմում զարգացման փուլերի մա-
սին: Ինչպես նաև <<ժողովրդավարություն>> հասկացության տեսական բո-
վանդակությանն անտիկ հասարակական-քաղաքական, իմաստասիրական 
մտքի մշակումների և առանձնահատկությունների մասին: 

2. գնահատել անտիկ ժողովրդավարության իմաստը, բովանդակությունը, 
առանձնահատկությունները: Կպատկերացնի ժողովրդավարական  հաստա-
տությունների գործառույթները, իրավասությունները, դրանց գործառման 
ընթացակարգը: 

3. վերհանել անտիկ ժողովրդավարության զարգացման ընդհանուր միտում-
ներն ու առանձնահակությունները, առավել հիմնավոր կերպով շարունակել 
<<Ժողովրդավարության պատմություն>> դասընթացի ուսումնառությունը` 
հետևելով <<ժողովրդավարություն>> տերմինի, նրա բովանդակության, ան-
տիկ քաղաքակրթության ծիրում մշակված ժողովրդավարական վարչակար-
գի կառուցակազմիկ բաղադրատարրերի, ժողովրդավարության տեսության 
կերպափոխմանը հետագա պատմական դարաշրջաններում: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` <<Ժողովրդավարություն>> հասկացությունը, նրա իմաստային և 

ծագումնաբանական վերլուծությունը: Թեմա 2` Քաղաքացիական համայնքն 
(պոլիս, կիվիտաս) իբրև անտիկ քաղաքակրթության հիմնարար կառույց և դրա 
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կարևորագույն չափորոշիչները: Թեմա 3` Պոլիսային համակեցության ձևավո-
րումը Հին Հունաստանում: Ժողովրդավարական կարգի կայացման պատճառնե-
րը Աթենքում: Թեմա 4` Աթենական ժողովրդավարության կայացման փուլերը. 
Ա.Սոլոնի բարենորոգումները. Բ. Կլիսթենեսի և Պերիկլեսի բարենորոգումները, 
գ. Պերիկլեսյան դարաշրջանը: Թեմա 5` Ժողովրդավարական հաստատություն-
ները, դրանց համալրման սկզբունքները, գործառույթները, իրավասությունները, 
գործառումը Հին Հունաստանում. Ա. Քաղաքացիության ինստիտուտ, բ. Աշխար-
հաժողով (էկլեսիա), գ. Պետական խորհուրդ (500-ի խորհուրդ, բուլե), դ. Արեո-
պագոս, ե. Դատական իշխանություն (հելիայա), զ.ործադիր իշխանություն 
(ստրատեգոսների խորհուրդ ևն): Թեմա 6` Աթենական ժողովրդավարության ըն-
կերային քաղաքականությունը: <<̔Պերիկլեսի ճառը>> և աթենական ժողովրդա-
վարության գաղափարախոսությունը Թեմա 7` Թատրոնը որպես աթենական 
քաղաքացիների կրթման <<դպրոց>>: Թեմա 8` Պլատոնի հասարակագիտու-
թյունը (<<Պետություն>>, <<Օրենքների մասին>> տրամախոսությունները): Թեմա 
9` Արիստոտելի ուսմունքը մարդու, հասարակական համակեցության և պետու-
թյան վերաբերյալ (<<Պոլիտեյա>>, <<Աթենական պոլիտեյա>>, <<Բարոյագիտու-
թյուն>>): Թեմա 10` Ժողովրդավարության անկման պատճառները Հին Հունաս-
տանում: Նրա պատմական նշանակությունը: Ժողովրդավարության զարգացման 
առանձնահատկությունները Հին Հռոմում: Թեմա 11` Դասային պայքարը: Հան-
րապետական կարգի և հռոմեական քաղաքացիական համայնքի ձևավորումը 
Հին Հռոմում: Թեմա 12` Հին Հռոմի պետական-քաղաքական կարգը Ք.ա. V-III 
դդ..ա. հռոմեական քաղաքացիության ինստիտուտը և նրա էվոլյուցիան, բ. աշ-
խարհաժողով (կոմիտիաներ), գ. պետական խորհուրդ (սենատ), դ. գործադիր իշ-
խանություն (մագիստրատուրաներ): Թեմա 13` Ստոիկյան իմաստասիրությունը 
և հռոմեական <<հասարակական ինքնաճանաչողությունը>>: Թեմա 14`. Պոլի-
բիոսի <<Համաշխարհային պատմությունը>>, խառը պետական կառույցի մասին 
նրա տեսությունը: Հանրապետական կարգի ճգնաժամի և անկման պատճառ-
ները: Թեմա 15` Կ. Սալլուստիոսը որպես Հռոմեական Հանրապետության ճգնա-
ժամի տեսաբան (<<Կատիլինայի դավադրությունը>>, <<Յուգուրթական պատե-
րազմ>>): Թեմա 16` Մ. Կ. Կիկերոնը և <<հանրապետական միապետության>> 
(պրինցիպատ) իմաստասիրական հարացույցի համակողմանի մշակումը 
(<<Հանրապետության մասին>>, <<Օրենքների մասին>>, <<Պարտականություն-
ների մասին>>, <<Բարեկամության մասին>>): Թեմա 17` Հռոմեական ժողովրդա-
վարության պատմական նշանակությունը: 

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

է առավելագույնը 9միավոր:  
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/B52 ‹‹ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒՅ-
ԹԸ›› (4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հռոմեական քաղաքակրթության 

հիմնական բաղադրատարրերը (լատիներեն լեզու, պետական կառույց, իրա-
վունք, մշակույթ, արտադրական և մտահոգևոր տեխնոլոգիաներ) և նրա ազդե-
ցությունը եվրոպական միջնադարյան, նոր և նորագույն քաղաքակրթության 
նկարագրի վրա:   

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. եվրոպական քաղաքակրթության սկզբնավորման և զարգացման շրջափուլե-
րի մասին՝ սկսած հռոմեական դարաշրջանից մինչև մեր օրերը՝ ըստ հիմնա-
րար պետական, հասարակական կառույցների, տեխնոլոգիաների, մշակու-
թային և կրոնական հարացույցների: 

2. եվրոպական քաղաքակրթության տիպաբանության և հիմնական հատկա-
նիշների մասին  

3. եվրոպական ինքնության և պատմական տարբեր շրջափուլերում եվրոպա-
կան համընդհանրության տարբեր հարացույցների մասին  

4. Եվրոպան դիտարկել իբրև միասնական քաղաքակրթական գործընթաց 
(անցյալ, ներկա, ապագա)  

5. ի մի բերել համաշխարհային պատմության դասընթացներում (Անտիկ պատ-
մություն, Միջին դարերի պատմություն, Նոր պատմություն, Նորագույն 
պատմություն) ձեռք բերած գիտելիքները եվրոպական պատմության վերա-
բերյալ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հռոմեական քաղաքակրթության ընդհանուր բնութագիրը՝ պե-

տական, հասարակական կառույց, գաղափարախոսություն, իրավունք, արտադ-
րական տեխնոլոգիաներ, մշակույթ, լեզու, կենցաղավարություն ևն: Թեմա 2` 
Հռոմեական տերության ձևավորումը (Ք. ա. II - Ք. հ.  III դդ.): Թեմա 3` Հռոմեա-
կան խաղաղության հարացույցը: Թեմա 4`  Հռոմեական կայսրությունը իբրև մի-
ջազգային տարասեռ հարաբերությունների միջավայր: Թեմա 5` Ռոմանակա-
նացման գործընթացը Արևմուտքում՝ քաղաքներ, վարչական ապարատ, տեխնո-
լոգիաներ, լատիներեն լեզու, մշակույթ, հռոմեական ապրելաձև ևն:  Թեմա 6` Ուշ 
անտիկ դարաշրջան (Ք. ա. 3-7-րդ դդ.): Թեմա 7` Բարբարոսական արշավանքնե-
րը և հռոմեական քաղաքակրթության կերպափոխությունը: Թեմա 8` Արևմտա-
եվրոպական քաղաքակրթությունը իբրև հռոմեական և բարբարոսական աշ-
խարհների համաձուլման միջավայր: Թեմա 9` Միջնադարյան քաղաքակրթա-
կան կենտրոնները Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 10` Վաղ պետական կազմա-
վորումները և ժողովուրդների ձևավորման գործընթացը: Թեմա 11` Եվրոպայի 
քաղաքական միասնության (կայսրության) գաղափարը (Կարլոս Մեծ, Օտտոն 
Ա): Թեմա 12` Պապականությունը և քրիստոնեական համընդհանրությունը: 
Թեմա 13` Քաղաքական բազմազանությունը և հոգևոր-մշակութային ընդհան-
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րությունը Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 14` Վերածնունդը և եվրոպական համ-
ընդհանրության նոր հարացույցը: Թեմա 15` Ռեֆորմացիան և եվրոպական համ-
ընդհանրության նոր հարացույցը: Թեմա 16` Արդյունաբերական քաղաքակրթու-
թյունը (17-րդ դ. - 20-րդ դ. սկիզբ) և հռոմեական ժառանգությունը: Թեմա 17` Հա-
սարակության նորացումը՝ տեխնոլոգիաներ, պետական կառավարման ձևեր 
(հեղափոխություններ, լուսավորյալ միապետություն, պառլամենտարիզմ), հա-
սարակական միտք ևն: Թեմա 18` Հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունը 
և հռոմեական ժառանգությունը (20-րդ դ. կեսից մինչև մեր օրերը): Թեմա 19` Եվ-
րամիությունը և եվրոպական հանընդհանրության արդի հարացույցը՝ միություն 
բազմազանության 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 (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

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

 
0202/B33. ‹‹ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԸ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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. 
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. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 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››(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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. 
4. արձանագրությունների գիտական հրատարակման սկզբունքներին. 
5. կտիրապետի արձանագրությունները որպես վավերագրեր օգտագործելու 

հիմունքներին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դրամագիտության առարկան: Թեմա 2` Դրամագիտության հիմ-

նական հասկացությունները: Թեմա 3` Դրամի ծագումը: Թեմա 4` Հելլենիստա-
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: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 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/B53 ‹‹ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը`9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժողովրդավարության որպես հա-

սարակության կառավարման ձև, ավելի քան 2.5 հազ. տարի աշխարհը ծանոթ է 
այդպիսի երևույթի, ինչպիսին է ժողովրդավարությունը: Այն բավականին տեղա-
կան ժամանակաընթացքում մարդիկ հնարավորություն ունեին համեմատելու և 
համադրելու տարբեր կառավարման ձևն ու պետական կառուցվածքները, մար-
դու և իշխանության փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները: 
Արդյունքում արևմտյան քաղաքագիտական միտքն հանգեց այն դատողությանը, 
որ պետական կառավարման և մարդկային համակեցության արդյունավետ գոր-
ծու-նեության համար մարդու կառավարման ձևերից ժողովրդավարությունն ա-
մենա արդյունավետն է և ընդունելի:  

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա ժողովրդավարությունը զարգացման ինչ փուլերով է անցել ծուրջ 3 
հազ. տարվա ընթացքում,  

2. կհասկանա անտիկ ռեսպուբլիկայի և դեմոկրատիայի իմաստային տարբե-
րությունը, 

3.  կկարողանա կիրառել անտիկ և միջնադարյան ռեսպուբլիկանիզմի և դեմո-
կրատիայի փորձը արդի քաղաքագիտական տեսությունները ուսում-
նասիրելիս և վերլուծելիս: 
 

Բովանդակություն 
Թեմա 1` Իտալական քաղաք-պետությունները Բարձր միջնադարում: 

Թեմա 2` Ռեսպուբլիկանիզմի նոր փորձառություն: Թեմա 3` Միջնադարյան 
դուբրովնիկ քաղաք-պետության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Պարոն 
Մեծ Նովգորոդի և Սկովի հանրապետությունները 9-16-րդ դդ.: Թեմա 5` Անտիկ և 
միջնադարյան հանրապետությունների համեմատությունն ու համադրությունը: 
Թեմա 6` Արդիականացման գործընթացները Անգլիայում 1688թ. <<Փառահեղ հե-
ղափոխությունից>> հետո: Թեմա 7` Սահմանադրական միապետություն: Թեմա 
8` Ժամանակակից ժողովրդավարության մեխանիզմների ամրագրումը 18-րդ 
դարի վերջին Միացյալ Նահանգներում: Թեմա 9` Ֆրանսիական բուրժուական 
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հեղափոխությունն և դրա ազդեցությունը 19-րդ դարի Եվրոպայի քաղաքակա-
նացման և ժողովրդավարացման հիման վրա: Թեմա 10` Արդի ժողովրդավարու-
թյան տարբերակների կոնսոլիդացումը Ամերիկյան և Ֆրանսիական ժողովրդա-
վարության ձեռքբերումների հիման վրա: Թեմա 11` Ժողովրդավարական ինս-
տիտուտները և քաղաքացիական հասարակությունը արդի դարաշրջանում: 
Թեմա 12` Հայաստանը արդի ժողովրդավարության համատեքստում: 

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

է առավելագույնը 9 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›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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` 
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: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 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  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Թուրքիայի (13-րդ 

դարից սկսած) պատմությունը, բացահայտել տարբեր ժամանակաշրջաններում 
այդ երկրի զարգացման օրինաչափությունները, արտաքին և ներքին քաղաքա-
կանությունների միտումները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Թուրքիայի պատմության հիմնական խնդիրները. 
2. կհասկանա Թուրքիայի պատմական զարգացման օրինաչափությունները` 

տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին. 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թուրքիա. 1–ին Թուրքական պետական կազմավորումները Փոքր 

Ասիայում: Օսմանյան պետության կազմավորումը: Թեմա 2` Օսմանյան կայս-
րությունը 16–18-րդ դդ.: Թեմա 3` Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դդ.: Թեմա 4` 
Օսմանյան կայսրությունը 1900–1918 թթ.: Պանթուրքիզմի քաղաքականությունը և 
կայսրության կործանումը: Թեմա 5` Թուրքիայի Հանրապետությունը (մինչև 1945 
թ.): Թեմա 6` Թուրքիան 1945–2005 թթ.: 

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

է առավելագույնը 9 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/B53. ‹‹ԻՐԱՆԻ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Իրանի (3-րդ դ-ից 

սկսած) բացահայտել տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ երկրների զարգաց-
ման օրինաչափությունները, արտաքին և ներքին քաղաքականությունների մի-
տումները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Իրանի պատմության հիմնական խնդիրները, 
 կհասկանա Իրանի պատմական զարգացման օրինաչափությունները` 

տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին, 
 ձեռք կբերի ընդհանուր պատկերացումներ Իրանի պատմության 

վերաբերյալ 
 կկարողանա կատարել անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ 

2. ի վիճակի կլինի մասնակցելու գիտաժողովների և կոնֆերանսների 
 

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 Իրա-
նը (Պարսկաստանը) 16-18-րդ դդ.: Թեմա 5` Իրանը 19-րդ դ.: Թեմա 6` Իրանը 20-
րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 6` Իրանը 20-րդ դ. 2-րդ կեսին:   

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

է առավելագույնը 9 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›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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. 
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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 9 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: 
 
 
 
կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 

քե-րականական զուգաձևությունները:  
 

a. ‹‹Անգլերեն լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 

0304/B10. ‹‹ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական`1 ժամ ( 12 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային 

պատմության և ներկայիս մշակույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող 
դասական լատիներենը, ցույց տալ նրա գործնական ու տեսական արժեքը նրանց 
հիմնական մասնագիտության յուրացման հարցում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա միջազգային հաղորդակցման համար անհրաժեշտ դեր ունեցող լա-
տինական այբուբենը, բոլոր գիտակարգերում կիրառվող տերմինները, քերա-
կանական տերմինների ակունքները. 

2. կհասկանա մշակութային կյանքի շատ նրբություններ շնորհիվ լատինական 
բառերի ներքին բովանդակության բացահայտման. 

3. կկարողանա խուսափել ժամանակակից լեզուներում, գովազդներում և այ-
լուր շատ հասկացությունների գործածությունից: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լատիներեն բառը բառարանում ներկայացվելու առանձնահատ-

կությունները: Թեմա 2` Հոլովման համակարգը: Թեմա 3` Խոնարհման համա-
կարգը: Թեմա 4` Ածականների համեմատության աստիճանները և հոլովումը: 
Թեմա 5` Շարահյուսական առանձնահատկությունները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B43. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողի արտասանական հմտու-

թյունները, նպաստել հնչյունների ճիշտ արտաբերմանը` տալով նրանց ոչ միայն 
գործնական, այլև համառոտ տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանությունից: Զու-
գահեռ կատարվում է նաև գործնական քերականական ամրապնդում ժամանա-
կային ձևերի միջոցով, ինչպես նաև միջնակարգ դպրոցում յուրացված ընդհա-
նուր գործածության բառապաշարի ընդլայնում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի արտասանության օրենքներին,  
2. ձեռք կբերի համառոտ և հիմնական գիտելիքներ,  
3. կկարողանա գործնականում ճիշտ արտաբերել անգլերենի հնչյունները: 

 
Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Անգլերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկություն-
ները: Հնչյունների դասակարգումը: Թեմա 2` Բաղաձայններ (դասակարգումն 
ըստ արտաբերման տեղի և ձևի): Թեմա 3` Ձայնավորներ (դասակարգումն ըստ 
լեզվի բարձրության և դիրքի): Թեմա 4` Բնագիր ստեղծագործությունների ար-
տալսարանային ընթերցում և վերլուծում:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B68. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական`1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատշաճ գիտելիքներ ձևա-

վորել գրականագիտական հիմնական հասկացությունների, տերմինների, գրա-
կան երկի կառուցվածքային առանձնահատկությունների, նրա տարրերի վերա-
բերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. յուրացրած կլինի արդի գրականագիտության կարևորագույն հասկացութ-
յունները. 

2. որոշակի պատկերացում կունենա գրական գործընթացի, դրա բաղադրա-
տարրերի մասին. 

3. կկարողանա կատարել ցանկացած գրական տեքստի գրականագիտական 
վերլուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրականագիտության հիմնական բաժինները, նրանց կապը: Ար-

վեստի տեսակները, նրանց դասակարգումը: Գրականության տեղը արվեստի 
տեսակների շարքում: Թեմա 2` Գրական պատկերման գլխավոր առարկան: 
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Գրական-գեղարվեստական պատկերի տեսակները: Թեմա 3` Գրական երկի թե-
ման և թեմատիկան: Գրական երկի կոմպոզիցիան, նրա ձևերն ու միջոցները: 
Գրական երկի սյուժեն, նրա տարրերը: Թեմա 4` Գեղարվեստական լեզվի ա-
ռանձնահատկությունները: Լեզվի պատկերավորման շարահյուսական և բա-
ռային միջոցները: Թեմա 5` Տաղաչափական համակարգեր: Բանաստեղծության 
կայուն ձևեր: Թեմա 6` Գրական սեռեր և ժանրեր: Էպիկական, քնարական և 
դրամատիկական սեռերի առանաձնահատկությունները: Կերպարի կառուցման 
եղանակները տարբեր սեռերում: Գրական ժանրերի տարբերակման հիմնական 
սկզբունքները: 

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

է առավելագույնը 9 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: 
 

0302/B61. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման   

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 ուղղություն-
ները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, 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 
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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 առավելագույնը 9 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: 
 

0302/B55. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1ժամ (12 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝ 

գրաբարի հնչյունական, բառային, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնա-
հատկությունները։ 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կհասկանա գրաբար տեքստերը. 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդ-

հանուր առանձնահատկությունները։ Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համա-
կարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ Թեմա 3` Բայ. դերբայներ, խոնար-
հում, անկանոն բայեր։ Թեմա 4` Գոյական. հոլովներ և հոլովումներ։ Թեմա 5` 
Դերանուն. դերանվանական հոլովում. մյուս խոսքի մասերը։ Թեմա 6` Գրաբարի 
շարահյուսական հիմնական առանձնահատկությունները։ Գրաբարյան բնագրե-
րի թարգմանություններ և վերլուծություններ: 

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

է առավելագույնը 9 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: 

 
0304/B93. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (2 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անտիկ գրակա-

նության ժառանգությունը` հիմնվելով աղբյուրների և տեսական նյութի վրա: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անտիկ գրականության առանցքային գրական նյութը, 
2. կծանոթանա դրա ներքին զարգացումներին և հասկացություններին, 
3. կիմանա անտիկ գրականության ավանդական տեսական մոտեցումները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անտիկ գրականության հասկացությունը, պարբերացումը, «հու-

նական հրաշքի» քննադատությունը: Թեմա 2` Հոմերոսի «Իլիականը» և «Ոդիսա-
կանը». աստվածներ և մարդիկ, դիցաբանականը և բանաստեղծականը: Հեսիոդո-
սի «Աշխատանք և օրեր» բարոյախրատական պոեմը: Թեմա 3` Հունական քնար-
երգության ծագումն ու զարգացումը, թեմատիկան, բանաստեղծները: Թեմա 4` 
Հունական թատրոն և դրամա, կատակերգություն և ողբերգություն. (Էսքիլես, Սո-
փոկլես, Եվրիպիդես, Արիստոփանես): Թեմա 5` Հելլենիստական գրականության 
հասկացությունը, հռոմեական գրականության ծագումը, շրջանները: Թեմա 6` 
Հռոմեական կատակերգակներ, հռոմեական «ոսկեդար», Վերգիլիուսի «Էնեա-
կանը» և դրա կապը հունական էպոսի հետ: Անտիկ աշխարհի կործանման պատ-
ճառները և քրիստոնեական գրականության սկզբնավորումը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 3, 3, 2, 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B44. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի լեզվական և քերականա-

կան գիտելիքները, հարստացնել բառապաշարը և կատարելագործել նրանց հա-
ղորդակցվելու հմտությունները, զարգացնել գրավոր խոսքը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի ոչ միայն բանավոր, այլև գրավոր խոսքին. 
2. կկարողանա թարգմանել անգլերեն բնագիր տեքստեր, հաղորդակցվել գրա-

վոր և բանավոր խոսքով. 
3. ձեռք կբերի գրավոր խոսքը զարգացնելու հմտություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ձևաբանություն (խոսքի մասեր` գոյական, ածական, մակբայ, 

նախդիրներ, թվական, շաղկապ): Թեմա 2` Տնային ընթերցանություն (գեղարվես-
տական ստեղծագործությունների արտալսարանային ընթերցում և վերլուծում): 
Թեմա 3` Գրավոր պրակտիկա (ուղղագրական կանոններ, թելադրություն, փո-
խադրություն): Թեմա 4` Բառապաշար (բազմիմաստություն, նույնանուն և հա-
կանիշ միավորներ):  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0302/B62. ‹‹ՀԱՅ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման   

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի 

հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, 
զարգացման ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

a. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության գլխավոր երկերը, պատ-
մական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

b. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-
նահատկությունները, 

c. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` 20-րդ դարասկզբի պատմական իրադարձությունների արտացո-

լումը հայ գրականության մեջ։ Գրական-գեղարվեստական ուղղություններ, հո-
սանքներ։ Թեմա 2` Հայ գրականությունը 20-30-ական թթ.: Հասարակական-քա-
ղաքական իրադարձությունները, դրանց արտացոլումը գրականության մեջ։ 
Թեմա 3` Ե. Չարենց։ Թեմա 4` Դ. Դեմիրճյան, Ս. Զորյան։ Թեմա 5` Ա. Բակունց։ 
Թեմա 6` Շահան Շահնուր, Կոստան Զարյան: Թեմա 7` Հետպատերազմյան 
շրջանի հայ գրականությունը։ Թեմա 8` Պ. Սևակ, Հ. Մաթևոսյան: 

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

է առավելագույնը 9 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: 
 

0304/B94. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2  ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ,  առանց եզրափակիչ գնահատման   
 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ընդհանուր գիտելիքներ հաղոր-

դել համաշխարհային գրականության պատմության, գրական կարևոր դարաշըր-
ջանների և ուղղությունների, գրական խոշորագույն երևույթների և գրական զար-
գացման ընդհանուր ընթացքի վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա համաշխարհային գրականության պարբերացման, գրական կա-
րևոր ուղղությունների և ոճերի, գրականության ընթացքի և ներքին զար-
գացումների օրինաչափությունների մասին. 

2. ծանոթ կլինի ծրագրով տրված գրական խոշոր երևույթներին, համաշխար-
հային գրականության կարևորագույն երկերի բովանդակությանն ու գեղար-
վեստական արժանիքներին. 

3. կկարողանա կողմնորոշվել համաշխարհային գրականության վիթխարի 
ժառանգության ընդհանուր համապատկերի մեջ: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վերածնության առաջացումը, նրա առանձնահատկությունները: 

Վերածննդի գրականությունը Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Իս-
պանիայում: Դանտե Ալիգիերիի «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը, 
Պետրարկայի պոեզիան, Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» և Սեր-վան-
տեսի «Դոն Կիխոտ» վեպերը: Թեմա 2` Կլասիցիզմի գեղագիտությունը և գրակա-
նությունը: Կոռնել, Ռասին, Մոլիեր: Թեմա 3` Լուսավորչական գրակա-նության 
առաջացումը 18-րդ դարում: Թեմա 4` 18-րդ դարի ֆրանսիական փիլիսոփայա-
կան վեպը: Վոլտերի «Կանդիդը»: Թեմա 5` Գյոթեի «Երիտասարդ Վերթերի տա-
ռապանքները» վեպը, Շիլլերի «Դոն Կարլոս» դրաման: Թեմա 6` Ռոմանտիզմը և 
նրա գեղարվեստական առանձնահատկությունները: Ռոման-տիզմը Ֆրանսիա-
յում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և ԱՄՆ-ում: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2, 2  միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0304/B51. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ›› -1/ ֆրանսերեն  
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4ժամ (48 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցու-

թյան համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղա-
խոսական–ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատե-
լու և ազատ հաղորդակցվելու կարողություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել ֆրանսերենի հնչյունները, ընդհանուր պատ-
կերացում կունենա ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի մասին. 
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2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել ֆրանսերենով, ընթերցել ադապ-
տացված տեքստեր. 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի ձևաբանական վերլու-
ծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը: ՈՒղղախոսական–ուղ-

ղագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ֆրանսերենի քերականու-
թյան ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա 
3` Հոդ և հոդառություն: Հոդի տեսակները և դրանց գործածության առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 4` Գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր 
բնութագիրը: Սեռ, թիվ, հոդ: Թեմա 5` Ածականի տեսակները: Համեմատության 
աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Բայական 
համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 7` Հաստատական և ժխտական 
նախադասություններ: 

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

է առավելագույնը 9 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: 
 

0304/B45. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -3 (7կրեդիտ) 
Շաբաթական`5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողի ընդհանուր գործածական 

բառապաշարը, ծանոթացնել անգլիական և ամերիկյան գրականության լավա-
գույն նմուշներին, կազմակերպել քննարկումներ, զարգացնել գրավոր խոսքը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի քերականության ձևաբանություն բաժնի մի մասը, 
2. կիմանա ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի մշակութային առանձնա-

հատկությունները, 
3. կընդլայնի ընդհանուր և թեմատիկ բառապաշարը: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ձևաբանություն (բայի անդեմ ձևերը. մոդալ բայեր): Թեմա 2` 

Գրավոր պրակտիկա (թելադրություն, թեստ, պարբերություն): Թեմա 3` Շարա-
հյուսություն. նախադասության տիպերն ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման 
ուղղվածության, բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասու-
թյուն: Թեմա 4` Բառապաշարի ոճական տարբերակում (նշութավորված, չնյու-
թավորված միավորներ):  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0304/B46. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› - 4 (6կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողի բանավոր և գրավոր հա-

ղորդակցվելու ունակությունները: ՈՒսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարի 
ակտիվ յուրացում: Քերականության շարահյուսության բաժնի հետ աշխատանքի 
շարունակություն: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի քերականության շարահյուսություն բաժինը, 
2. կտիրապետի լեզվի հիմնական կառույցներին, 
3. ձեռք կբերի անգլերենով ազատ հաղորդակցվելու հմտություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառապաշար (դարձվածային կապակցություններ, բառի ձևաբա-

նական կառուցվածքը, բառակազմության հիմնական միջոցները): Թեմա 2` 
Քերականություն (երկրորդական /օժանդակ/ խոսքի մասեր, հոդեր, նախդիրներ, 
շաղկապներ, եղանակավորող բառեր, բառ-մասնիկներ): Թեմա 3` Շարահյու-
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սություն (երկրորդական նախադասության տիպերը): Թեմա 4` Գրավոր պրակ-
տիկա (շարադրություն, պարբերություն):  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանա-
բար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0304/B13. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվի էության, 

գործառության ու զարգացման հիմնական օրինաչափությունները. աշխարհի լե-
զուների հնչյունական, բառային, ձևաբանական և շարահյուսական համակար-
գերի ընդհանուր առանձնահատկությունները, լեզուների դասակարգման հիմ-
նական սկզբունքները, աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը ըստ լեզվաըն-
տանիքների և ըստ կառուցվածքային տիպերի: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվական ընդհանուր կարգերը, 
2. կհասկանա ցեղակից և ոչ ցեղակից լեզուների նմանություններն ու տարբե-

րությունները, 
3. կկարողանա տարբերել տարբեր լեզվաընտանիքների պատկանող լեզունե-

րը: 
 
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: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0304/B95. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -3 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական`1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիք հաղորդել 19-20-րդ դա-

րերի արտասահմանյան գրականության պատմության, զարգացման յուրահատ-
կությունների, ոճական, գրական բազմազանության և հարստության վերաբեր-
յալ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պարբերաց-
ման, գրական կարևոր ուղղությունների և ոճերի, գրականության զարգաց-
ման ընդհանուր ընթացքի մասին. 

2. կիմանա ծրագրով տրված հեղինակների կյանքն ու ստեղծագործությունը, 
կարևոր գրական երկերի ստեղծագործական պատմությունը, 

3. կկարողանա վերլուծել ծրագրով տրված ստեղծագործությունները և ցույց 
տալ դրանց գեղարվեստական արժանիքները 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռեալիստական գրականության ձևավորումը: Սիմվոլիզմ: Թեմա 

2` 20-րդ դարի սկզբի արտասահմանյան գրականության ընդհանուր բնութագի-
րը: Դարասկզբի գրական ուղղությունները: Սյուրռեալիզմ: Թեմա 3` Ֆրանսիա-
կան գրականությունը 20-րդ դարի կեսերին: Էկզիստենցիալիզմ: Թեմա 4` Գեր-
մանական գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 5` 20-րդ դարի իսպա-
նական պոեզիան և լատինամերիկյան արձակը: Թեմա 6` 20-րդ դարի իտալա-
կան գրականության զարգացման ուղիները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը 
գնահատվում է առնվազն 1 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
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1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0304/B66. ‹‹ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /հիմնական օտար լեզու-անգլերեն/››   
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ընդհանրացնելու, համակարգելու և ճշգրտե-

լու ուսանողների ձեռք բերած գիտելիքները և հաղորդելու նոր երկրագիտական 
տեղեկություններ: Երկրագիտության դասընթացը անգլերեն լեզվի` որպես մաս-
նագիտության դասավանդման ընդհանուր ծրագրի կարևոր բաժիններից է, որը 
նպատակ ունի ուսանողին ներկայացնել հասկացական և մշակութաբանական 
բնույթի տեղեկություններ Միացյալ Թագավորության և Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգների մասին:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի երկու հիմնական լեզվակիր երկրների նյութական և հոգևոր մշա-
կույթի պետաիրավական, կրոնածիսական բազմազանության վերաբերյալ 
գիտելիք, 

2. կկարողանա ոչ միայն ընդհանրացնել և համակարգել ձեռք բերած երկրա-գի-
տական գիտելիքները, այլև համադրել և մեկնաբանել դրանք անգլերեն լեզվի 
մշակույթի համատեքստում, 

3. կիմանա եվրոպական գլոբալիզացիայի գործընթացներում անգլերենի դերը և 
նշանակությունը, հատկապես լեզվական գործունեության տարբեր ո-
լորտներում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի երկու հիմնական մասերի (ՄԹ/ԱՄՆ) հետ առնչվող 

առարկաների լուսաբանման ներածություն. Երկրագիտությունը և հարակից գի-
տությունները: Թեմա 2` ՄԹ/ԱՄՆ պատմության, աշխարհագրության, պետա-
կան կարգի և խորհրդանիշների, վարչատարածքային բաժանումների, ներգաղթի 
և ժողովրդագրական նկարագրի ուրվագիծ:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  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, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B03. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան 

երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես 
նաև նպաստել նրանց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական 
գիտելիքի կիրառմանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

a. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների 
և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինա-
չափությունները, 

b. 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 խընդիրները: Տարի-
քային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբա-
նական առանձնահատկությունները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 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: 

 
0304/B52. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ›› -2 / ֆրանսերեն  
(7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել նախորդ կիսամյակում ստացած 

գիտելիքները, հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա ուղղա-
խոսական ունակությունները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի հնչյունաբանության, 
ուղղախոսական–ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կա-
ռուցվածքի մասին, 

2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել ֆրանսերենով, ընթերցել միջին 
բարդության տեքստեր, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի շարահյուսական վեր-
լուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ածականի տեսակները և քերականական կարգերը: Թեմա 2` 

Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդ-
հանուր բնութագիրը: Թեմա 3` Թվականներ: Թվականների քերականական կար-
գերը: Թեմա 4` Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկըզ-
բունքները: Թեմա 5` Մակբայների տեսակները և քերականական կարգերը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0304/B61. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
ՈՒսանողներին ծանոթացնել անգլերենի տեսական հնչյունաբանության 

հիմնական ուղղություններին: 
  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի տեսական հնչյունաբանության հիմնական բաժինները, նրանց ու-
սումնասիրման առարկան և դրանց առնչվող տեսական խնդիրները, 

2. կտիրապետի առարկայի հիմնական տեսական առանձնահատկություննե-
րին, որոշակի լսողական հմտությունների, 

3. կծանոթանա տեսական հնչյունաբանության բնագավառի վերջին նորութ-
յուններին և կկարողանա ինքնուրույն կատարել գիտահետազոտական աշ-
խատանք: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հատույթային հնչյունաբանություն: Հնչույթ: Հնչյունների հիմնա-

կան և երկրորդական հատկանիշները: Ֆոնոտակտիկա: Թեմա 2` Հնչաոճաբա-
նություն: Թեմա 3` Վերհատույթային հնչյունաբանություն: Հիմնական առոգա-
բանական միջոցները: Շարահյուսական առոգաբանություն: Թեմա 4` Վերշարա-
հյուսական հնչյունաբանություն: Հնչյունների մետասեմիոտիկ գործառույթը: Բա-
ռագիտական հնչյունաբանություն և բանասիրական հնչյունաբանություն: Թեմա 
5` Ռիթմ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0303/B21. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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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, ՀՀ կրթության հա-
մակարգի արդի բարեփոխումները, ուսուցման նոր տեսակները (աշակեր-
տակենտրոն և ուսանողակենտրոն), ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն 
ու մեթոդները, կրթության կառավարման հիմնահարցերը. 

2. կհասկանա մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի սո-
ցիալականացման համատեքստում. 

3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Մանկավարժական 

գիտությունների համակարգը, կապն այլ գիտությունների հետ, ուսումնասիրու-
թյան օբյեկտը, առարկան, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 2` Մանկավար-
ժական մտքի պատմական զարգացումը, կրթական գործը սփյուռքում: Թեմա 3` 
Դաստիարակության հիմունքներ. անձի ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն 
ու դաստիարակությունը: Դաստիարակության սկզբունքները, մեթոդները, բա-
ղադրիչները: Թեմա 4` Դիդակտիկայի հիմունքներ: Կրթության բովանդակությու-
նը, ուսուցման գործընթացի էությունը, սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպ-
ման ձևերը: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգումն ու 
գնահատումը: Թեմա 5` Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության համակարգը, 
կառավարումը և բարեփոխումները: 

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

է առավելագույնը 9 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. Թեստային աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0304/B97. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› - 4 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ,  եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել անգլիական Վերածը-

նընդի յուրահատկությունները, նախաշեքսպիրյան անգլիական դրամատուր-
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գիան, Վ. Շեքսպիրի ստեղծագործությունները և նրանց ազդեցությունը անգլիա-
կան և համաշխարհային գրականության վրա: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անգլիական Վերածննդի ձևավորումը և զարգացումը, 
2. կհասկանա նախաշեքսպիրյան դրամատուրգիայի առանձնահատկութ-

յունները, 
3. կկարողանա վերլուծել Վ.Շեքսպիրի և Ջ.Միլտոնի ստեղծագործություն-ները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Միջնադարյան անգլիական էպիկական պոեմները: Թեմա 2` 

Անգլիական թատրոնը 16-րդ դարում: Թեմա 3` Նախաշեքսպիրյան անգլիական 
դրամատուրգիան, Թեմա 3` Վ. Շեքսպիրի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները 
(սոնետներ, քրոնիկներ, կատակերգություններ): Թեմա 4` Վ. Շեքսպիրի ողբեր-
գությունները («Համլետ», «Օթելլո», «Լիր Արքա», «Մակբեթ» և այլն/: Թեմա 5` 
Շեքսպիրը և անտիկ դրամայի ավանդույթները: Թեմա 6` Շեքսպիրի պիեսների 
փիլիսոփայական-հումանիստական բովանդակությունը: Թեմա 7` Կլասիցիզմը 
անգլիական գրականության մեջ. Ջոն Միլթոնի «Կորուսյալ դրախտի» թեմատիկ 
և գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

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

է առավելագույնը 9 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: 

 

0304/B53. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ›› -3 / ֆրանսերեն  
(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակ-

ներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակ-
ցըվելու և գրականությունից օգտվելու կարողություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի ձևաբանության և շա-

րահյուսության մասին, 
2. կկարողանա կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն, 
3. կկարողանա բառարանի օգնությամբ ընթերցել գեղարվեստական գրակա-

նություն և մասնագիտական տեքստեր: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսերենի բառակազմությունը: Առավել գործածական նախա-

ծանցներն ու վերջածանցները: Թեմա 2` Ֆրանսերենի նախդիրների ընդհանուր 
բնութագիրը: Առավել գործածական նախդիրները: Թեմա 3` Շաղկապների կար-
գերն ու տեսակները: Թեմա 4` Հաստատական և ժխտական մասնիկները և դը-
րանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Շարահյուսություն: 
Նախադասության դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները: 

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

է առավելագույնը 9 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: 

0304/B62. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական`1 ժամ 12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անգլերենի լեզվա-

կան համակարգի ակունքներին, լուսաբանել անգլերենի համակարգին բնորոշ 
հնչյունական, բառակազմական, քերականական օրինաչափությունների պատ-
մական զարգացումը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հին, միջին, ժամանակակից անգլերենի հնչյունական, քերականա-
կան համակարգին բնորոշ գծերը, 

2. ձեռք կբերի անգլերենի զարգացման առանձնահատկությունների վերաբեր-
յալ տեսական գիտելիքներ, 

3. կկարողանա կատարել թարգմանություն` հին և միջին անգլերենից ժամա-
նակակից անգլերեն: 

 
Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Անգլերենի զարգացման երեք փուլերը. Դրանց լեզվական ա-
ռանձնահատկությունների և պատմական ժամանակաշրջանի բնութագիրը: 
Թեմա 2` Հին, միջին, ժամանակակից անգլերենի հնչյունական համակարգի ա-
ռանձնահատկությունները: Թեմա 3` Հին, միջին, ժամանակակից անգլերենի քե-
րականական համակարգի բնորոշ գծերը: Թեմա 4` Միջլեզվական հարաբերու-
թյունների ուսումնասիրությունը լեզվի պատմության շրջանակներում: Թեմա 5` 
Թարգմանություններ հին և միջին անգլերենից ժամանակակից անգլերեն: 

 
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, 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: 
 
0304/B47. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -5 (8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գործնական հա-

ղորդակցման հմտություններ տարբեր բնագավառներում, օտար երկրում կողմ-
նորոշում, նորությունների հաղորդում, հայտնի մարդկանց մասին տեղեկութ-
յունների փոխանակում, ինչպես նաև գրավոր խոսքի զարգացում և ուղղագրա-
կան կանոնների ամրապնդում: 

Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի որոշակի թեմատիկ բառապաշարի և քերականական կառույց-
ների, որոնք անհրաժեշտ են այս կամ այն արտալեզվական իրավիճակում, 

2. կձերբազատվի որոշակի բարդություններից, որոնք հատուկ են օտար լեզու 
սովորողներին հաղորդակցման ոլորտում, 

3. կկարողանա վերլուծաբար վերաբերվել բոլոր լեզվական և արտալեզվական 
իրավիճակներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ճանապարհորդական իրավիճակներում հանդիպող որոշակի 

բառապաշար, հոդերի և նախդիրների օգտագործումը այդ բառապաշարի շրջա-
նակներում: Թեմա 2` Դարձվածաբանական միավորներ, հոմանիշների ու հակա-
նիշների յուրահատկությունները: Թեմա 3` Նախածանցների ու վերջածանցների 
կառուցվածքային յուրահատկությունները թեմատիկ բառապաշարում: Թեմա 4` 
Ակնարկի ոճի հմտությունների զարգացում:  
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0304/B82. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել 

ռուս գրականության պատմական զարգացման, հիմնական գրական ուղղութ-
յունների, ինչպես նաև առանձին ռուս դասական գրողների ստեղծագործության 
մասին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա պատկերացում ռուս գրականության զարգացման հիմնական փու-
լերի մասին. 

2. կիմանա 18–20-րդ դարերի ռուս գրականության հիմնական ուղղությունների 
մասին. 

3. ծանոթ կլինի ռուս դասականների կարևորագույն ստեղծագործություններին։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռուս գրականության դերը համաշխարհային մշակույթում: Հին 

ռուս գրականության հիմնական ժանրերն ու նշանավոր հուշարձանները: Թեմա 
2` 18-րդ դարի գրականության հիմնական ուղղությունները: Ռուսական կլասի-
ցիզմ: Ռուսական սենտիմենտալիզմ: Դ. Ֆոնվիզինի, Ն. Կարամզինի ստեղծագոր-
ծությունը: Թեմա 3` Ռուսական ռոմանտիզմ: Ա. Պուշկինը և պուշկինյան դարա-
շրջանի ռուս գրականությունը: Մ. Լերմոնտովի և Ն. Գոգոլի ստեղծագործութ-
յունը: Թեմա 4` Ռեալիզմի հետագա զարգացումը ռուս գրականության մեջ: Ի. 
Գոնչարովի, Ա. Օստրովսկու, Ի. Տուրգենևի ստեղծագործությունը: Թեմա 5` Ֆ. 
Դոստոևսկու, Լ. Տոլստոյի և Ա. Չեխովի ստեղծագործությունը: Թեմա 6` Մոդեռ-
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նիստական ուղղությունները ռուս գրականության մեջ /սիմվոլիզմ, ակմեիզմ, 
ֆուտուրիզմ/: Թեմա 7` 20-րդ դարի ռուսական ռեալիզմը: Մ. Գորկու, Ի. Բունինի, 
Մ. Շոլոխովի, Մ. Բուլգակովի ստեղծագործությունը: Թեմա 8` 20-րդ դարի 2-րդ 
կեսի պատմության ուրվագիծ: 

 
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: 
 

0304/B63. ‹‹ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական`1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է դիտարկել բառերի իմաստային կառուցվածքը և 
կապակցելիությունը, նրանց ձևիմաստային փոխհարաբերությունները, բառա-
կազմական միջոցները և կաղապարները հայերենում և անգլերենում, ինչպես 
նաև դարձվածքների տեսակները և նրանց թարգմանությանն առնչվող խնդիրնե-
րի լուծման եղանակները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի անգլերենի և հայերենի բառապաշարային առանձնահատկութ-
յունները, 

2. կտիրապետի անգլերեն և հայերեն բառերի ձևիմաստային, բառակազմական 
և այլ տեսակների վերլուծության հմտություններին, 

3. կկարողանա գտնել լուծումներ տվյալ լեզուների դարձվածային համակարգի 
և դարձվածքների թարգմանության հետ կապված խնդիրները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզուների զուգադրական/հանդիպադրական/ ուսումնասիրու-

թյուն. նրա առնչությունները տիպաբանական ուսումնասիրության հետ: Լեզու-
ների զուգադրական քննության արժեքը, համեմատվող լեզուների տարբերութ-
յունների հաղթահարումը թարգմանության ընթացքում: Թեմա 2` Բառակազմու-
թյուն: Բառակազմական կաղապարներ /Բարդ և ածանցավոր բառեր, դրանց տե-
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սակները: Գործուն և ոչ գործուն կաղապարներ: Հայերենի և անգլերենի բառա-
կազմական կաղապարների գործունության և իմաստային արժեքների համեմա-
տությունը/: Թեմա 3` Բառիմաստություն: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B99. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -5 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 18-րդ դարի 

անգլիական գրականությունը: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա գրական ստեղծագործությունները մասնագիտորեն վերլուծելու 
կարողություն, 

2. կըմբռնի 18-րդ դարի անգլիական վեպի ձևավորման և զարգացման օրի-նա-
չափությունները, 

3. ծանոթ կլինի ոչ միայն 18-րդ դարի անգլիացի խոշոր գրողների ստեղծա-
գործություններին, այլև դրանց հիմք հանդիսացող պատմական իրադար-
ձություններին և սկզբնաղբյուրներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լուսավորությունը 18-րդ դարի Անգլիայում: Թեմա 2` Դ.Դեֆոն 

որպես եվրոպական նոր ռեալիստական վեպի սկզբնավորող. «բնական մարդու» 
պրոբլեմը Դ.Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզո» վեպում: Թեմա 3` Ջ. Սվիֆթի քաղաքա-
կան և կրոնական երգիծանքը, անգլիական պետության ծաղրը Ջ.Սվիֆթի «Գուլի-
վերի ճանապարհորդությունները» վեպում: Թեմա 4` Սենտիմենտալիզմի առա-
ջացումը անգլիական գրականության մեջ: Թեմա 5` Հ. Ֆիլդինգը նեոկլասիցիզմի 
ներկայացուցիչ: Թեմա 6` 18-րդ դարի կեսերի Անգլիայի սոցիալական իրակա-
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նության արտացոլումը Թ. Բ. Սմոլետի «Ռոդերիկ Ռենդոմի արկածները» վեպում: 
Թեմա 6` Ջ. Մաքֆերսոնի «Օսիանի երգերը» որպես լիրիկական էպոսի ստեղծ-
ման փորձ: Թեմա 7` Լ. Սթերնի «Տրիսթրամ Շենդիի կյանքն ու կարծիքները» վե-
պի նորարարական նշանակությունը: Զգացմունքների աշխարհի պատկերումը և 
մարդու սուբյեկտիվ ընկալման թեման Լ.Սթերնի «Սենտիմենտալ ճանապարհոր-
դություն» վեպում: Թեմա 8` Բարձրաշխարհիկ հասարակության բարքերի պատ-
կերումը Ռ.Շերիդանի «Չարախոսության դպրոցը» պիեսում: Թեմա 9` Ռ.Բըրնսի 
լիրիկան: Ժողովրդական կյանքի և բնության թեմաները նրա պոեզիայում: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 2, 2  միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 
0304/B54. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ›› - 4 / ֆրանսերեն  
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4ժամ (48 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակ-

ներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ֆրանսերեն լեզվով 
ինքնուրույն աշխատանք գրելու կարողություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի ֆրանսերենի ուղղախոսության և ուղղագ-
րության նորմերին, խոսքի մասերի կառուցվածքային և գործառական ա-
ռանձնահատկություններին, 

2. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով գրել միջին բարդության մասնագիտական 

աշխատանք` կուրսային աշխատանք, զեկուցում, թեզիս: 
 
Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Բայի անդեմ ձևերը: Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն 
ու չափանիշները: Թեմա 2` Հարակատար դերբայի գործածության առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 3` Դարձված և դարձվածաբանություն: Թեմա 4` Շեշտ 
և հնչերանգ: Թեմա 5` Հարցական նախադասությունների կազմության առանձ-
նահատկությունները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B48. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -6 (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական`5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել հասարակական, քաղաքական և 

երկրագիտական բնույթի տեքստերի հետ աշխատելու հմտություններ, հարըս-
տացնել ուսանողների բառապաշարը վերոհիշյալ ոլորտներում, ուսանողներին 
սովորեցնել վերլուծել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական գրականու-
թյունների լավագույն նմուշները, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, 
գլխավոր և երկրորդական կերպարները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի դասընթացի սահմաններում նախատեսված բառապաշարը, 
2. կկարողանա զրույց վարել հասարակական–քաղաքական թեմաներով, 
3. կտիրապետի գեղարվեստական գրականության մեջ լեզվաոճական հնարնե-

րին, ձեռք կբերի տարբեր ոլորտներում վերլուծական հմտություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մամուլի տեսություն (լրագրային նյութերի ընկալում և վերար-

տադրում): Թեմա 2` Գրավոր պրակտիկա (կուրսային աշխատանքների լեզուն և 
ոճը): Թեմա 3` Վերապատումի և կարճ շարադրանքի ոճերի շարադրանքների ա-
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ռանձնահատկությունները: Թեմա 4` Ոչ կաղապարային կառուցվածքի ներմու-
ծում և կիրառում:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
նաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:                                                        

 
 0304/B64. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է քննել անգլերենի քերականական միավորների 

գործառնական առավել կարևոր հարցեր, պաշտպանել դրանց փոխադարձ կապն 
ու հարաբերակցությունը լեզվի համակարգում, ուսանողներին ծանոթացնել 
անգլերենի համակարգի ուսումնասիրման տարաբնույթ մեթոդներին, լեզվաբա-
նական տարբեր ուղղություններին ու տեսակետներին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնախըն-
դիրներին, 

2. ձեռք կբերի դրանք ինքնուրույն ընկալելու կարողություն, 
3. կզարգացնի ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտութ-

յունը: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անգլերենի տեսական քերականության հիմնական հարցեր: Քե-

րականական համակարգի ստեղծման հիմնական պատմական փուլերը: Լեզվի 
համակարգային բնույթը: Համադրական և հակադրական ձևեր: Թեմա 2` 
Ձևաբանության հիմնահարցեր: Խոսքի մասեր և նրանց կարգերը: Հիմնական և 
երկրորդական խոսքի մասեր: Թեմա 3` Շարահյուսության հիմնահարցեր: 
Բառակապակցություններ: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B65. ‹‹ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ,5ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ոճագիտության դասընթացը բակալավրատի մակարդակում նպատակ 

ունի ուսանողներին ծանոթացնել անգլերենի ոճի հանգուցային հարցերին: Այն-
պիսի կարևորագույն խնդիրների լուսաբանումը, ինչպիսիք են` լեզվաոճական 
կարգեր, խոսքի գործառույթ և գործառական ոճ, գեղարվեստական գրականու-
թյան ընկալման ընդհանուր հարցեր և այլն, անխուսափելի անհրաժեշտություն է 
բանասիրական կրթության շրջանակներում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի ոճագիտության հիմունքներին, 
2. ձեռք կբերի հետևյալ հմտությունները` կարդալ, վերլուծել և մեկնաբանել 

տեքստը, 
3. կկարողանա կատարել անգլերեն տեքստի լեզվաոճական վերլուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անգլերենի ոճագիտության հիմնահարցեր: Թեմա 2` Ոճագիտու-

թյան հիմնական կատեգորիաները` բանադարձում, այլաբերություն, որոնք նե-
րառում են մի շարք ոճական հնարներ: Թեմա 3` Անգլերենի ոճագիտության հնչ-
յունաբանական, բառագիտական, ձևաբանական և շարահյուսական հիմնահար-
ցեր: Թեմա 4` Անգլերենի ֆունկցիոնալ ոճագիտության հիմնահարցեր:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշներ 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B101. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -6  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական`1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Ներկայացնել 19-րդ դարի գրական շարժումները Անգլիայում և Ամերի-կա-

յում, ցույց տալ նրանց ընդհանությունները և տարբերությունները, գաղափարա-
գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա անգլիական ռոմանտիզմի սկզբնավորման և զարգացման օրի-
նաչափությունները, 

2. կիմանա 19-րդ դարի ամերիկյան գրականության զարգացման գլխավոր ու-
ղիները, 

3. ծանոթ կլինի 19-րդ դարի անգլո-ամերիկյան գրականության պատմահասա-
րակական հիմքերի, ինչպես նաև նրա գեղագիտական խնդիրների ու 
սկզբունքների հետ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ուիլյամ Բլեյքը որպես ռոմանտիզմի նախակարապետ, նրա պոե-

զիայի առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ռոմանտիզմի առաջացումը Անգ-
լիայում. «լճային դպրոցը» (Վորդսվորթ, Քոլրիջ, Սաութի): Թեմա 3` Ազատության 
խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում («Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը», «Դոն 
Ժուան»): Թեմա 4` Պ. Բ. Շելլիի ստեղծագործությունները: Թեմա 5` Ջոն Քիթսի 
պոեզիան: Թեմա 6` Վ.Սքոթի պատմավեպի առանձնահատկությունները: Թեմա 
7` Ռեալիզմի ձևավորումը Մեծ Բրիտանիայում: Թեմա 8` Մարդու պրոբլեմը 
Չարլզ Դիքենսի «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպում: Թեմա 9` Ու.Թեքերեյի 
«Սնափառության տոնավաճառը» վեպը: Թեմա 10` Ռոմանտիզմն Ամերիկայում. 
Էդ. Պոն` նովելագիր և բանաստեղծ: Թեմա 11` Հ.Մելվիլի «Մոբի Դիկը» որպես 
այլաբանական ստեղծագործություն: Թեմա 12` 19-րդ դարի ամերիկյան պոե-
զիան (ՈՒ. ՈՒիթմեն, Ռ. Էմերսոն, Է. Դիկկինսոն): Թեմա 13` Ամերիկայի պատ-
կերումը Մարկ Տվենի ստեղծագործություններում: Թեմա 14` Օսկար Ուայլդի էս-



– 164 – 

թետիզմը: Արվեստի և իրականության թեման «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» վե-
պում: 

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

է առավելագույնը 9 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: 

 
0304/B55. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ›› -5/ ֆրանսերեն  
(8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամ-

յակներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղոր-
դակցվելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից ազատորեն 
օգտվելու կարողություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար պատկերացում կունենա ֆրանսերենի բառապաշարի տարբեր 
շերտերի մասին, 

2. կկարողանա ազատ կերպով շարադրել իր մտքերը և զրուցել հասարակա-
կան–քաղաքական և մշակութային թեմաներով, 

3. կկարողանա կարդալ բնագիր տեքստեր և օգտվել մասնագիտական գրակա-
նությունից: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը: Հիմնա-

շերտ և փոխառություններ: Թեմա 2` Բառապաշարի հարստացման հիմնական 
միջոցները: Ներքին հնարավորություներ, փոխառություն և կաղապարում: Թեմա 
3` Հոմանիշություն և հականունություն: Հոմանիշության առանձնահատկութ-
յունները: Թեմա 4` Համանունության դրսևորման առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5` Ֆրանսիական բառարանագրություն: 

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

է առավելագույնը` 9 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: 
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0304/B59. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 1 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
ՈՒսանողների` որպես անգլերենի ապագա ուսուցիչների, մոտ ստեղծել 

լայն տեսական մասնագիտական բազա: ՈՒսանողներին ծանոթացնել անգլերե-
նի ուսուցման առավել կարևոր ժամանակակից մեթոդների և եղանակների հետ: 
Նրանց մոտ մշակել ուսուցման մեթոդներն ու եղանակները պրակտիկայում 
արդյունավետ և ստեղծագործաբար կիրառելու հմտություններ:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի անգլերենի դասավանդման հմտություններ, 
2. կտիրապետի լեզվի նյութի բազային, մատուցման տիրապետմանը և դասա-

վանդման եղանակներին, 
3. կկարողանա ճիշտ կառուցել անգլերեն լեզվի անհրաժեշտ նյութի շարադ-

րանք և այն կիրառելու ուսումնառության պրոցեսում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մեթոդիկայի պատմություն: Թեմա 2` Անգլերեն լեզվի ուսուցման 

մեթոդիկայի տեսական հիմունքներ: Թեմա 3` Խոսքային գործունեության հիմ-
նական տեսակների ուսուցում:  

 
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, 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: 
 

0304/B49. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -7 (9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (72 ժամ գործնական պարապմունքներ) 

Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ամրապնդել ուսանողների ստեղծագործական 

հմտությունները և ակտիվացնել անգլերենով ազատ հաղորդակցումը ամենա-
բազմազան թեմաներով: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և սյուժետային առանձ-
նահատկությունները. 

2. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել կենցաղային, հասարակական–քաղա-
քական, գիտական և մասնագիտական թեմաներով. 

3. ձեռք կբերի լրագրային նյութը վերարտադրելու հմտություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վերլուծական ընթերցանություն (գեղարվեստական բովանդա-

կության վերլուծություն): Թեմա 2` Գրավոր պրակտիկա (հասարակական–քա-
ղաքական և մշակութային տեքստերի թարգմանություն):  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B67. ‹‹ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /երկրորդ մասնագիտական  օտար լեզու 
/ֆրանսերեն/›› (3 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 1,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ ֆրանսիական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղա-
քական պայմաններում Ֆրանսիայի դերի և նշանակության մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Ֆրանսիայի պատմության, 
մշակույթի, հասարակական–քաղաքական կյանքի մասին, 

2. կկարողանա հասկանալ Ֆրանսիայի պատմական զարգացման առանձնա-
հատկությունները և արդի հիմնախնդիրները, 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսիա-
կան քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` 
զեկուցում, թեզիս:  
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութա-

գիրը: Թեմա 2` Երկրի (տարածաշրջանի) վարչա–տարածքային և տնտեսա–աշ-
խարհագրական բաժանումը: Թեմա 3` Համառոտ պատմա-մշակութային ակ-
նարկ: Թեմա 4` Ֆրանսիական դասական գրականությունը: Թեմա 5` Ֆրանսիա-
կան երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն: 

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

է առավելագույնը 10 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: 

 
0304/B103. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -7  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9-րդ, , եզրափակիչ գնահատմամբ  
 

Նպատակը. 
Ներկայացնել 20-րդ դարի Անգլիայի և ԱՄՆ-ի գրականությունները, նրանց 

գեղագիտական-ոճական բազմազանությունը, ինքնատիպությունը, գլխավոր մո-
տիվներն ու գաղափարաները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա գրական երկը մասնագիտորեն վերլուծելու կարողություն, 
2. կզարգացնի ժամանակակից գրականությունն ըմբռնելու և վերլուծելու ունա-

կությունները, 
3. կհասկանա 20-րդ դարի ամերիկյան գրականության զարգացման էական 

գծերն ու առանձնահատկությունները: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մոդեռնիզմի առաջացումը Անգլիայում (Ջ. Ջոյս, Թ. Ս. Էլիոթ, 

Վ.Վուլֆ): Մոդեռնիզմը որպես արվեստի ուղղություն, աշխարհայացք, մտածո-
ղության ձև և կենսակերպ: Թեմա 2` Ջ. Ջոյսի «Ուլիսի» նորարական նշանա-
կությունը: Գիտակցականն ու անգիտակցականը «Ուլիս»-ում: Թեմա 3` Վ.Վուլֆը 
մոդեռնիզմի ներկայացուցիչ. գիտակցության հոսքը և ժամանակի ընկալումը: 
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Թեմա 4` Քաղաքակիրթ աշխարհը և «բնական մարդը» Դ. Հ. Լոուրենսի «Լեդի 
Չաթերլիի սիրեկանը» վեպում: Թեմա 5` 20-րդ դարի փիլիսոփայական պոեզիան: 
Թ. Ս. Էլիոթի պոեմները: Թեմա 6` Թեոդոր Դրայզերի ռեալիզմը: Թեմա 7` Կո-
րուսյալ սերնդի գրականությունը Ամերիկայում (Հեմինգուեյ, Ֆիցջերալդ): Թեմա 
8` Ամերիկյան մոդեռն վեպը: Գիտակցության հոսքը և մարդկային արժեքների 
խնդիրը Ուիլյամ Ֆոլքների «Շառաչ և ցասում» վեպում: Թեմա 9` Վիլյամ Սարո-
յանի և Ջ. Դ. Սելինջերի Ամերիկան: Մանուկների «հախճապակյա աշխարհը» 
տեխնոկրատական Ամերիկայում: Սելինջերը էկզիստենցիալիստ: Թեմա 10` 
Ուիլյամ Գոլդինգի էկզիստենցիալիզմը: Մարդկային էության, չարի և բարու 
խնդիրը նրա «Ճանճերի տիրակալը» վեպում: Թեմա 11` Բիթնիկների պոեզիան: 

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

է առավելագույնը 9 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: 
 

0304/B56. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ›› -6 / ֆրանսերեն  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակ-

ներում ձեռք բերված գիտելիքները`շեշտը դնելով մասնագիտական տեքստերի 
վրա:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի ֆրանսերենի լեզվաբանական տերմիններին, 
2. կկարողանա գործածել ֆրանսերեն լեզվաբանական տերմինների հայերեն 

համարժեքները, 
3. պատրաստ կլինի գրելու լեզվաբանական թեմայով ավարտական աշխա-

տանք: 
 
Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Ֆրանսերենի լեզվաբանական տերմինաբանության ընդհանուր 
բնութագիրը: Միայն ֆրանսերենին բնորոշ երևույթները նշանակող տերմիններ: 
Թեմա 2` Լեզվաբանական տերմինների թարգմանության առանձնահատկութ-
յունները: ՈՒղղակի համարժեքներ և նկարագրական տարբերակներ: Թեմա 3` 
Միայն հայերենին բնորոշ երևույթները նշանակող տերմինների ֆրանսերեն 
թարգմանության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Լեզվաբանական տեքս-
տի վերլուծություն և համառոտ վերաշարադրանք: Թեմա 5` Լեզվաբանական 
տեքստի թարգմանության առանձնահատկությունները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`   1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B50. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› - 8 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների մասնագիտական թե-

մաներով հաղորդակցվելու հմտությունները և ձեռք բերել տարբեր տիպի հետա-
զոտական աշխատանքներ կատարելու կարողություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հղկված գրավոր և բանավոր խոսք, 
2. կկարողանա պատշաճ մակարդակով վարել բազմաբնույթ քննարկումներ, 
3. կտիրապետի գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու հմտութ-

յուններին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գիտահետազոտական աշխատանքներ: Թեմա 2` Քննարկումներ 

բազմազան թեմաներով:  
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը`  1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B32. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ›› (2 
կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (12ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ թարգ-

մանության պատմության, նրա տիպերի ու սկզբունքների մասին և  ներկայացնել 
թարգմանության դերը ժամանակակից իրականության մեջ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի գեղարվեստական թարգմանության հմտություններ, 
2. կյուրացնի թարգմանաբանության կառուցվածքային փոխակերպումները, 
3. կիմանա թարգմանության սկզբունքները: 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թարգմանաբանական տեսության համառոտ պատմական ակ-

նարկ: Թեմա 2` Թարգմանությունը որպես բանասիրական ուսումնասիրության 
առարկա: Համարժեքության խնդիրը, հավելում և կորուստ, անթարգմանելիութ-
յուն: Թեմա 3` Թարգմանչի անհատականության խնդիրը: Թեմա 4` Բացական-
չությունների, գռեհկաբանությունների թարգմանության խնդիրը: 

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

է առավելագույնը 9 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: 
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4.2. ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 

 
0302/B03. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 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 9 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 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ժողովրդի բա-

նահյուսությունը, բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց 
առանձնահատկությունները:  
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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-
ղովրդական վիպական երգեր. հայ ժողովրդական քնարերգություն. հայ գուսա-
նական երգեր։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4 3, 3 միավոր:  

 
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 օրինաչա-
փությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրականագիտական առարկաների փոխադարձ առնչությունները, 
գրականագիտական մտքի պատմական զարգացման օրինաչափություննե-
րը. 
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2. կհասկանա գրական ժանրերի, տաղաչափական համակարգերի առանձնա-
հատկությունները, գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցները. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, կողմ-
նորոշվել գրականագիտական հարցերում և կատարել գրական տեքստերի 
վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրականագիտությունը և նրա բաժինները. գրականությունն ար-

վեստների համակարգում։ Թեմա 2` Գեղարվեստական պատկեր։ Թեմա 3` Գրա-
կան երկի բովանդակության և ձևի միասնությունը։ Թեմա 4` Թեմա, թեմատիկա, 
կառուցվածք, սյուժեյ ֆաբուլա։ Թեմա 5` Գեղարվեստական լեզվի առանձնա-
հատկությունները։ Թեմա 6` Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական հա-
մակարգեր։ Թեմա 7` Գրական սեռեր և ժանրեր։  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B04. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 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, 

3. կկարողանա կատարել բառակազմական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 
ձևաիմաստային տարբեր խմբերի բառերը: 

 
Բովանդակությունը. 
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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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
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` 

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 եղանակներ: Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն բայերը: Թեմա 6` 
Գրաբարի պակասավոր բայերը: Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ 
ժամանակները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: 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  
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, հետազոտ-

ման մեթոդները: Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և 
ֆունկցիաները: Գիտակցություն, գործառույթները: Թեմա 2` Գործունեություն, 
կառուցվածքը, հմտություններ, տեսակները: Թեմա 3` Անձ, կառուցվածքը, զար-
գացման փուլերը: Անձի ակտիվության աղբյուրները: Միջանձնային փոխհարա-
բերություններ: Խումբ, տեսակները: Լիդեռ, կառավարման ոճերը : Թեմա 4` Ճա-
նաչողական գործընթացներ: Զգայություն, տեսակները, հոգեֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները: Ըմբռնումներ, առանձնահատկությունները, տե-
սակները: Ուշադրություն, տեսակները, առանձնահատկությունները: Հի-շողու-
թյուն, տեսակները, գործընթացները:Խոսք, տեսակները, գործառույթները: Մտա-
ծողություն, տեսակները, ձևերը, գործընթացները: Երևակայություն, տեսակները, 
մեխանիզմները: Թեմա 5` Հուզակամային ոլորտ: Հույզեր և զգացմունքներ, տե-
սակները, հուզական վիճակներ  Կամք, կամային հատկանիշներ, կամային գործ-
ընթաց: Թեմա 6` Անհատական տիպոլոգիական առանձնահատկություններ: 
Խառնածք, տեսակները, կենսաբանական հիմքերը: Բնավորություն, կառուցված-
քը, բնավորության գծեր, տեսություններ: Ընդունակություններ, տեսակները, կա-
ռուցվածքը:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
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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/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: 
Թեմա 6` Ածական անուն: Ածականների համեմատական աստիճանների 
կազմությունը: Թվական անուն: 

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

է առավելագույնը 9 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/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 
առանձնահատկությունները, նրանց գաղափարական տարբերությունները, այդ 
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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 
գործերը, պայմանավորել յուրաքանչյուրի ու նրա ստեղծագործության գա-
ղափարական 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: Թեմա 3` Հայ 
գրականությունը 6-9-րդ դդ. Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Ղևոնդ Երեց, Դ. Քերթող, ե-
կեղեցական բանաստեղծություն։ Թեմա 4` Հայ գրականությունը 10- 12-րդ դդ. Հ. 
Դրասխանակերտցի, Թ. Արծրունի, Գ. Նարեկացի, Գ. Մագիստրոս, Հ. Իմաս-տա-
սեր, Ն. Շնորհալի, Մ. Գոշ։ Թեմա 5` Հայ գրականությունը 13-16-րդ դդ. Վ. Այգեկ-
ցի, Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հ. Թլկուրանցի, Մ. Նաղաշ, Գ. Աղթամարցի, Ն. Քուչակ։ 
Թեմա 6` Հայ գրականությունը 17-18-րդ դդ. Ն. Հովնաթան, Սայաթ-Նովա։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր: 

 
0302/B05. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1  
(4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12 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 հատկանիշ-
ները, 

2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական 
կարգերի տարբերակման չափանիշները, 

3.  
 
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 խմբերը: Թեմա 4` Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները: Թեմա 5` 
Թվական. տեսակները և կազմությունը: Թեմա 6` Դերանուն. նրա տեսակները և 
դրանց քերականական հատկանիշները: Թեմա 7` Բայ. Բայերի կազմությունը, 
բայահիմքեր, դերբայներ: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 
 

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. 
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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 լեզունե-

րը։ 
 
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 հա-մակար-
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4,3, 3 միավոր:  

 
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. 
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 գրակա-նու-
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թյան 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 9 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/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:  Թեմա5` Հարցա-
հարաբերական և անորոշ դերանուններ: Թեմա 6` Մակբայների տեսակներն ու 
կազմությունը գրաբարում: Թեմա 7` Գրաբարի նախդիրները և նախադրություն-
ները: Գրաբարի հոդերը: Գրաբարի շաղկապները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն ար-ժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  
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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: 

 
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 ողբերգություն-
ներ. փիլիսոփայական պիեսներ. քնարերգություն: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0302/B55. ‹‹ԲԱՐԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի 

բարբառները, դրանց դասակարգման սկզբունքները, բարբառների հնչյունական, 
բառային, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկու-
թյունները։ 

 
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` Բարբառնե-

րի դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները։ Թեմա 3`Բարբառների 
հնչյունական համակարգերը։ Թեմա 4` Բարբառների բառային համակարգերը։ 
Թեմա 5` Բարբառների ձևաբանական համակարգերի տարբերությունները. սահ-
մանական ներկան՝ որպես բարբառների ճյուղերի տարբերակման հիմք. ՈՒՄ, 
ԿԸ, ԵԼ ճյուղերի բարբառներ։ Թեմա 6` Տարբեր ճյուղերի բարբառների ձևաբանա-
կան և շարահյուսական տարբերությունները։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B06. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-2  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 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. 
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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, եղանակային ձևեր: Թեմա 2` Մակբայ. նրա տեսակները և կազ-
մությունը: Թեմա 3` Կապ. նրա տեսակները. դասակարգման սկըզբունքները: 
Թեմա 4` Շաղկապ. նրա տեսակները: Թեմա 5` Վերաբերական. նրա տեսակնե-
րը: Թեմա 6` Ձայնարկություն. նրա տեսակները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համա-պատաս-
խանաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B17. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5-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` Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները. 

լեզվաբանության բաժինները. լեզվի ուսումնասիրման հայեցակետերը։ Թեմա 2` 
Լեզու և մտածողություն. լեզու և խոսք։ Թեմա 3` Կառուցվածք. նորմա. կիրակու-
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թյուն։ Թեմա 4` Լեզվական մակարդակներ և միավորներ։ Շարակարգային և հա-
րացուցային հարաբերություններ։ Թեմա 5` Հնչյուն և հնչույթ. ձևույթ. բառ։ Թեմա 
6` Բառակապակցություն. շարույթ. նախադասություն. կապակցման միջոցներ և 
եղանակներ։  Տեքստ։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
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.։ Թեմա 2` Ռոմանտիզմը և ռեալիզմը հայ իրակա-
նության մեջ։ Թեմա 3` Պ. Պռոշյան, Ղ. Աղայան։ Թեմա 4` Գ. Սունդուկյան, Րաֆ-
ֆի։ Թեմա 5` Հ. Պարոնյան, Ծերենց։ Թեմա 6` Ս. Տյուսաբ։  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  
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Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B07. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 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-
յունը. տեսակները։ Թեմա 5` Գոյականական անդամի լրացումներ։ Թեմա 6` Բա-
յական անդամի լրացումներ։ Թեմա 7` Բազմակի անդամներ։ Դերբայական 
դարձված։ Պարզ նախադասության շարադասությունը։ 

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

է առավելագույնը 9 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) 
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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: 

 
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 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: 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: 
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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-
յան, իսպանական, լատինաամերիկյան գրականության զարգացման միտում-
ները, ժանրային առանձնահատկությունները, հեղինակների նորարարություն-
ները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B22. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6 կրեդիտ) 
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, նրա գաղափարական և գեղագիտա-
կան տարողությունը, գրական վարպետության բարձր մակարդակը, գրական եր-
կերի ժանրային առանձնահատկությունները:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրե-
րը, զարգացման հիմնական միտումներն ու ուղղությունները, հասարակա-
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կան կյանքի պատմական զարգացման ընթացքի արտացոլումը գրականու-
թյան մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գեղագիտական ու գաղափա-
րական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասա-
րակական 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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4 3, 3 միավոր:  

 
0302/B08. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 9 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)։ 
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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-
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B30. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–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-
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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 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 

 
0304/B81. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 .5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապա-տաս-
խանաբար 4, 3, 3 միավոր:  
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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 միտումներն ու 
ուղղությունները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրե-
րը, զարգացման հիմնական միտումներն ու ուղղությունները, հասարակա-
կան կյանքի պատմական զարգացման ընթացքի արտացոլումը գրա-կանու-
թյան մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գեղագիտական ու գա-ղափա-
րական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասա-
րակական 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` 
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համա-պատաս-
խանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:  

 
0303/B21. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-մունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
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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. 

4. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, մանկավար-
ժություն գիտության ճյուղերը, ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը և 
արդի բարեփոխումները, ուսուցման նոր տեսակները, ուսուցման կազմա-
կերպման նոր ձևերն ու մեթոդները. 

5. կհասկանա մանկավարժության գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի 
ձևավորման ու զարգացման, նրա կրթության ու դաստիարակության գոր-
ծում` սոցիալականացման համատեքստում.  

6. 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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար  4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B12. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–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 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 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/B09. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (5  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–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. 
2. կհասկանա հնչյունական, բառային և քերականական իրողությունների ոճա-

կան կիրառությունների առանձնահատկությունները. 
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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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր: 

 
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. 

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

է առավելագույնը 9 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 (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8– րդ, 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-
հատկությունները։ Թեմա 2` Ե. Չարենց։ Թեմա 3` Ակսել Բակունց: Թեմա 4` Դ. 
Դեմիրճյան: Թեմա 5` Ս. Զորյան: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B29. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 8– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրաքննադա-

տական մտքի պատմությունը:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  
0302/B32. ‹‹ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտա-

կան և գեղագիտական հիմնական խնդիրները, գրական ժանրերը, տաղաչափու-
թյան հիմունքները։ 
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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. Գրականագիտություն և գեղագիտություն։ Թեմա 2. Գեղագիտա-

կան միտքը անտիկ շրջանում, միջնադարում, վերածննդի շրջանում։ Թեմա 3. 
Գեղագիտական կատեգորիաներ։ Թեմա 4. Գրականությունը՝ որպես արվեստի 
տեսակ. սեռեր և ժանրեր։ Թեմա 5.  Գրական-գեղարվեստական ուղղություններ։  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B26. ‹‹ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (14 ժամ դասախոսություն,4 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ)  
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

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 
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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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3  միավոր:  

 
0302/B11. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը`9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատ-

մությունը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի հնչյու-
նական, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգա-
ցումը:  

 
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 հնչյունական համակարգի պատմական զարգացումը: 

Թեմա 2` Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական զարգացումը: 
Թեմա 3` Հոլովման համակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 4` Բայ. հայե-
րենի դերբայները և նրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Խոնարհման հա-
մակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 6` Շարահյուսական համակարգի 
պատմական զարգացումը. կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնու-
թյուն. կառավարում /խնդրառություն/. առդրություն. շարադասություն: Թեմա 7` 
Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ. պարզ և բարդ նախա-
դասություններ: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
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 20-րդ դարի 30-ական թթ. հասա-

րակական-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` Վ. Թեքեյան, Հ. Օշական: Թեմա 6` Նահանջի թեման. Շ. Շահնուր: Թեմա 7` Կ. 
Զարյան: Թեմա 8` Վ. Շուշանյան և Մուշեղ Իշխան: Թեմա 9` Սփյուռքահայ գրա-
կանությունը  հետպատերազմյան տարիներին: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-
քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխա-
նաբար 4, 3, 3 միավոր:  

 
0302/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական հաս-

կացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հըմ-տու-
թյուններ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների 
հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահետազոտական աշխատան-
քի կատարմանը և օգնում ինքնուրույն անալիտիկ մտածողությանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օ-րենք-
ները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանո-
նավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների 
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-տա-
զոտությունների 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 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5: 

 
0302/B16. ‹‹ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ›› (4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 9 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական 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. 

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. Աշխարհաբարի կազմավորումը, 

գրապայքար. արևմտահայերենի ձևավորումը: Թեմա 2` Արևմտահայերենի 
հնչյունական համակարգը. ուղղագրություն. բաղաձայնական համակարգի ար-
տասանական առանձնահատկությունները. հնչյունափոխություն: Թեմա 3` Արև-
մտահայերենի և արևելահայերենի բառապաշարային ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները: Դարձվածային միավորներ: Թեմա 4` Արևմտահայերենի և 
արևելահայերենի ձևաբանական համակարգերի ընդհանրություններն ու տար-
բերությունները: Թեմա 5` Արևմտահայերենի և արևելահայերենի շարահյուսա-
կան համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

4.2.1. Կամընտրական դասընթացներ  
 

0302/Բ73. ‹‹13-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ  ՀԱՅ  ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման    

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 13-18-րդ դարերի 
հայ քնարերգության առանձնահատկություններին և նրա հետագա ավանդներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության բովանդակային և տաղա-
չափական առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության յուրահատկությունները. 
3. կկարողանա համադրել 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության և հետագա 

դարերի ստեղծագործությունները՝ մեկնաբանելով դրանց առնչությունները։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համառոտ ակնարկ հայ հին քնարերգության վերաբերյալ։ Թեմա 

2` Միջնադարյան հայ քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 3` Միջ-
նադարյան տաղերգուներ։ Թեմա 4` Ֆրիկ, Հ. Երզնկացի, Կ. Երզնկացի, Թլկու-
րանցի, Ն. Քուչակ և այլն։ Թեմա 5` 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության տաղա-
չափական համակարգերը։  

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

է առավելագույնը 9 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/B81. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–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։ 
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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 9 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/B82. ‹‹ԳՐԱԲԱՐԻ ԵՎ ԱՐԴԻ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–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. 
3. կկարողանա կատարել գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, 

բառային և քերականական համակարգերի զուգադրական քննություն։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական համակարգե-

րի զուգադրական քննություն։ Թեմա 2` Բառապաշարի պատմական զարգացու-
մը. իմաստափոխություն։ Թեմա 3` Բառակազմական կաղապարների փոփո-
խություններ։ Թեմա 4` Գրաբարի ձևաբանական համակարգը արդի արևելահա-
յերենի համակարգի զուգադրությամբ։ Թեմա 5` Գրաբարի և արդի արևելահայե-
րենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն։ 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ85. ‹‹ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի բառա-

պաշարի պատմական իմաստափոխությանը։ 
 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա բառիմաստափոխության հիմունքներ. 
2. կհասկանա բառիմաստի պատմական զարգացման և փոփոխության օրինա-

չափությունները. 
3. կկարողանա կատարել բառապաշարի իմաստափոխության ուսումնասիրու-

թյուններ։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառագիտությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. Իմաստա-

բանություն։ Թեմա 2` Բառիմատի փոփոխության հիմունքները։ Թեմա 3` Բառի-
մաստի փոփոխության ճանապարհները։   

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

է առավելագույնը 9 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/B74 ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՀԵԹԱՆՈՍ» ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7 –րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության 

կենսունակ ավանդներից մեկին` Գողթան երգերից մինչև Պարույր Սևակ ու Հր. 
Մաթևոսյան հարատևող կյանքի հեթանոս զգացողության դրսևորմանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ‹‹հեթանոս›› հազարամյա ավանդույթի գեղագիտական բնույթը. 
2. կիմանա ‹‹հեթանոս›› ավանդույթի ամենատարբեր դրսևորումների գեղար-

վեստական ու գաղափարական հետապնդումները. 
3. կկարողանա մեկնաբանել գրական ‹‹հեթանոս ավանդույթի›› գաղափարա-

կան ու գեղագիտական տարաբնույթ դրսևորումները։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` ‹‹Գողթան երգերը›› ժողովրդական հեթանոս ոգու արծարծումներ։ 

5-րդ դարի հայ պատմագրության աշխարհիկ ոգին հեթանոս ավանդույթների 
արտահայտություն: ‹‹Սասունցի Դավիթ›› էպոսը հայ ժողովրդի հեթանոս ոգու 
արտահայտման դրսևորում: Թեմա 2` Դավթակ Քերթողի ‹‹Ողբի›› աշխարհիկ-հե-
թանոսական ոգին: Գրիգոր Նարեկացու տաղերի վերածնական խորհուրդը: 
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Բնության մեծարումն ու շնչավորումը որպես հեթանոս ավանդույթի դրսևորում: 
Թեմա 3` Կոստանդին Երզնկացու սիրո ու գարնան տաղերի հեթանոս ոգին: 
Երզնկացին հայկական վերածննդի` հետնարեկացիական խոշորագույն դեմք: 
Հովհաննես Իմաստասերը և Գր. Մագիստրոսը ժամանակի համար նոր մտավո-
րական: Թեմա 4` Միջնադարյան տաղերգության աշխարհականացումը հեթա-
նոս ավանդույթի դրսևորում (Հովհ. Թլկուրանցի, Գրիգորիս Աղթամարցի, Նաղաշ 
Հովնաթան, Սայաթ-Նովա և ուրիշներ): Թեմա 5` Հեթանոս վարքի մեծարումը 
(խեղճության բարոյաբանության մերժումը) Խաչատուր Աբովյանի ‹‹Վերք Հայաս-
տանի›› վեպում: Բնության շնչավորումը հեթանոս ավանդույթի արտահայտու-
թյուն: Թեմա 6` ‹‹Հեթանոս›› ոգու մեծարումը Րաֆֆու ծրագրային-քաղաքական 
վեպերում: ‹‹Հեթանոս մեծության›› արծարծումները Րաֆֆու ‹‹Սամվել ›› և Ծերեն-
ցի ‹‹Երկունք Թ. դարու›› վեպերում: Թեմա 7` Հեթանոս ավանդույթի բազմազան 
դրսևորումները Չարենցի պոեզիայում (‹‹Տաղարան››, ‹‹Էպիկական լուսաբաց››, 
‹‹Գիրք ճանապարհի›› և այլն ): Թեմա 8` Հովհ. Շիրազի գարնաներգության և սի-
րերգության ‹‹շամիրամյան›› շերտերը` հեթանոս ավանդույթի տարբեր դրսևո-
րումներ: Թեմա 9`  ‹‹Հայոց դարձի›› արծարծումների հեթանոս միտումները Պ. 
Սևակի պոեզիայում: Հեթանոս ավանդույթը Սևակի սիրո երգերում: Հեթանոս 
ոգու ուրույն դրսևորումը Հր. Մաթևոսյանի  ‹‹Գոմեշը›› վիպակում: 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ75. ‹‹ՏԵՔՍՏԻ ՄԵԿՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7 –րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տեքստաբանու-

թյան հիմունքներին։ 
 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա տեքստը հրատարակության պատրաստելու աշխատանքները. 
2. կհասկանա տեքստաբանական աշխատանքների առանձնահատկություն-

ները. 
3. կկարողանա կատարել տեքստը հրատարակության պատրաստելու աշխա-

տանքներ։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հասկացություն տեքստի մասին։ Տեքստի տեսակները։ Տեքստի 

գործառնականությունը։ Գրական ու ոչ գրական տեքստեր։ Գրական տեքստի 
տարբերակման սկզբունքները։ Թեմա 2` Գրական տեքստի մեկնության մեթոդա-
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բանությունը։ Տեքստի մեկնության եղանակաների պատմական զարգացումը։ 
Հասկացություն հերմենևտիկայի մասին։ Տեքստի ընկալման հնարավորություն-
ները։ Թեմա 3` Տեքստերի ավանդական մեկնության տեսակներ. ըստ գեղարվես-
տական տեսքստի արտաքին կապերի (սոցիոլոգիական, պատմամշակութային, 
համեմատական, կենսագրական, ստեղծագործական-ծագումնաբանական մո-
տեցումներ)։ Թեմա 4` Տեքստի մեկնության նոր եղանակներ. ըստ գեղարվեստա-
կան ներքին կապերի (կառուցվածքային, նշանագիտական, ոճական)։ Տեքստերի 
սոցիալական գործառնականությունը։ Քննադատություն, ընթերցողական ուշադ-
րություն։ Գրական տեքստի մեկնությունն ըստ սեռաժանրային պատկանելու-
թյան։ Վիպական, քնարական ու դրամատիկ սեռերն ու դրանց ստորադասվող 
ժանրերը։ Արձակ և չափածո տեքստեր։ Տարբերակման սկզբունքներն ու մեկնու-
թյան հիմունքները։ Գրական երկի խմբավորված մեկնության ըստ մեթոդների, 
ուղղությունների և հոսանքների։ 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ87. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՏԵՂԱՆՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայոց տեղանուն-

ների ստուգաբանական և բառակազմական քննությանը։ 
 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա հայոց տեղանունների բառակազմական և ստուգաբանական 
օրինաչափությունները. 

2. կհասկանա տեղանունների ստեղծման օրինաչափությունները. 
3. կկարողանա կատարել հայոց տեղանունների բառակազմական և ստուգա-

բանական վերլուծություններ։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր ակնարկ տեղանվանագիտության մասին. Տեղանվա-

նագիտության կապն այլ գիտաճյուղերին։ Թեմա 2` Տեղանունների ուսումնասիր-
ման լեզվական տեսանկյունը։ Թեմա 3` Հայոց տեղանունների դասակարգում-
ներն ու ուսումնասիրման եղանակները։ Թեմա 4` Գործնական տեղանվանագի-
տություն։  

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/Բ86. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից 

հայերենի բառային նորաբանություններին։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի նորաբանությունների հատկանիշները. 
2. կհասկանա բառապաշարի փոփոխության և նոր բառերի ստեղծման ընթաց-

քը. 
3. կկարողանա կատարել գիտական ուսումնասիրությունների վերլուծություն-

ներ և մեկնաբանել նորաբանությունների ստեղծման բառակազմական օրի-
նաչափությունները։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառապաշարի փոփոխությունները։ Թեմա 2` Արդի հայերենի 

նորաբանությունները։ Թեմա 3` Նորաբանությունների բառակազմական կաղա-
պարները։    

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

է առավելագույնը 9 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/B72. ‹‹ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ մատենագի-

տության նմուշներին և նրանց առանձնահատկություններին։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ մատենագիտության ընդհանուր զարգացումը. 
2. կհասկանա հայ մատենագիտության յուրահատկությունները. 
3. կկարողանա կատարել մատենագիտական ուսումնասիրություններ։ 
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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 9 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/Բ76. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակ` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայկական տաղա-

չափության առանձնահատկություններին։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա տաղաչափական հիմնական օրինաչափությունները. 
2. կհասկանա հայկական տաղաչափության առանձնահատկությունները. 
3. կկարողանա կատարել տաղաչափական համակարգերի ուսումնասիրու-

թյուններ։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տաղաչափական համակարգերի տիպերը։ Թեմա 2` Տաղաչափու-

թյան դերը չափածո ստեղծագործություններում։ Թեմա 3` Հայկական տաղաչա-
փության ակունքները. գողթան երգերի տաղաչափական առանձնահատկու-
թյունները։ Թեմա 4` Հայ քնարերգության տաղաչափական համակարգերը։ 
Թեմա 5` Տաղաչափական համակարգերի լեզվական հիմքը։ 

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

է առավելագույնը 9 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/B84. ‹‹ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԵՎ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն) 
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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 վերաբե-

րյալ։ 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` Բայը միջին հայե-
րենում: Միջին հայերենի դերբայները, կրավորականի կազմությունը միջին հայե-
րենում: Թեմա 6` Միջին հայերենի բայական եղանակները և նրանց ժա-մանակ-
ները։ 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ88. ‹‹ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռուս-հայերեն 

թարգմանության լեզվաոճական խնդիրներին և դրանց հաղթահարման միջոցնե-
րին ու եղանակներին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա ռուս-հայերեն թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները. 
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները. 
3. կկարողանա կատարել ռուս-հայերեն թարգմանություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Թարգմանության գործընթացի առանձնահատկությունները։ 
Թեմա 2` Ռուս-հայերեն թարգմանության հնչյունաբանական և վանկաշեշտային 
խնդիրներ։ Թեմա 3` Թարգմանության բառապաշարային խնդիրներ։ Թեմա 4` 
Թարգմանության ձևաբանական խնդիրներ։ Թեմա 5` Թարգմանության շարա-
հյուսական խնդիրներ։   

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

է առավելագույնը 9 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/Բ77. ‹‹ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քննադատության 

տեսության հիմունքներին։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա քննադատության տեսության հիմնախնդիրները. 
2. կհասկանա քննադատության տեղը և դերը գրականագիտության համակար-

գում. 
3. կկարողանա կատարել քննադատական վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քննադատությունն իբրև հասարակության հոգևոր դաստիարա-

կության և գեղագիտական իդեալի արմատավորման միջոց. քննադատության 
ծագումն ու զարգացման նախադրյալները։ Թեմա 2` Քննադատության տեղ գրա-
կանագիտության համակարգում։ Թեմա 3` Քննադատության մեթոդները։ Թեմա 
4` Քննադատության ժանրերը պատմական զարգացման ընթացքում։ Թեմա 5` 
Գեղարվեստական երկի գնահատության չափանիշները։ 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ78. ‹‹20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 20-րդ դարասկզբի 

պատմական դեպքերի արտացոլմանը հայ նորագույն գրականության մեջ։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա 20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների և գեղարվեստական գրա-
կանության կապը. 

2. կհասկանա գրականության ազգապահպան գոյության անհրաժեշտությունը. 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և զուգահեռ-

ներ տանել պատմական իրադարձությունների և գեղարվեստական երկերի 
միջև։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական ժամանակաշրջանը. ցեղասպանության հանգա-

մանքները և ընթացքը. ազգային-ազատագրական շարժումը։ Թեմա 2` 1930-
ական թթ. Հասարակական-գաղափարական մտայնությունը. Հակասությունները 
և դժվարությունները։ Թեմա 3` Ինքնակեսնսագրական վեպը՝ որպես ապրվածի 
արտահայտություն։ Թեմա 4` Անհատի պաշտամունքի տարիների սահմանա-
փակումները, կաշկանդումները և դաժանությունները։ Թեմա 5` Հետագա անդ-
րադարձները պատմական դեպքերին։ Ցեղասպանության և պատմական հարա-
կից դեպքերի արտացոլումը ժամանակակից գրականության մեջ։ 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ89. ‹‹ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լեզվական տարբեր 

վերլուծությունների առանձնահատկություններին։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա լեզվական վերլուծություններ կատարելու առանձնահատկություն-
ները. 

2. կհասկանա վերլուծություններ կատարելու միջոցներն ու եղանակները. 
3. կկարողանա կատարել հնչյունական, բառային և քերականական վերլուծու-

թյուններ։ 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվական մակարդակներ։ Թեմա 2` Հնչյունական վերլու-ծու-

թյուններ։ Թեմա 3` Բառապաշարի վերլուծություն։ Թեմա 4` Ձևաբանական վեր-
լուծություն։ Թեմա 5` Շարահյուսական վերլուծություն։   

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

է առավելագույնը 9 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/Բ90. ‹‹ԼԵԶՎԱՆՇԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նշանագիտական 

կարևորագույն ըմբռնումներին և տերմիններին, տալ գիտելիքներ նշանագիտա-
կան վերլուծության սկզբունքների մասին, մշակել նշանագիտական մոտեցումը 
լեզվի նկատմամբ կիրառելու կարողություններ։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա նշանագիտության հիմնական հասկացությունները և դրանց նշա-
նակող տերմինները. 

2. կհասկանա նշանի էությունը և լեզվի նշանային բնույթը. 
3. կկարողանա զուգահեռներ անցկացնել լեզվաբանական և նշանագիտական 

հասկացությունների միջև։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզուն՝ որպես նշանային համակարգ։ Լեզվի և նշանային այլ հա-

մակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 2` Լեզվի նկատ-
մամբ նշանագիտական մոտեցում կիրառելու հնարավորությունները, սահման-
ները և սկզբունքները։  Թեմա 3` Լեզվական նշանների համապատասխանու-
թյունները նշանագիտության մեջ տարբերակվող նշանների տեսակներին։ Թեմա 
4` Կառուցվածքային տարբեր մակարդակների լեզվական միավորների բնութա-
գրումը նշանագիտական հայեցակետով։ Թեմա 5` Ավանդական լեզվաբանու-
թյուն և լեզվանշանագիտություն։   

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 



– 213 – 

2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/Բ79. ‹‹ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1920-60-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵ-
ՐԻՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 1920-60-ական թթ. 

ֆրանսահայ գրականության նշանավոր դեմքերի ստեղծագործություններին։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրականության նշանավոր երկերը. 
2. կհասկանա 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրականության զարգացման 

առանձնահատկությունները. 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսահայ գաղթօջախի կազմավորումը, քաղաքական, տնտե-

սական և հոգևոր կառուցվածքը։ Թեմա 2` Գաղթոջախի զարգացման միտումնե-
րը 1920-60-ական թթ.։ Թեմա 3` Ֆրանսահայ գրական մամուլը։ Թեմա 4` 1920-60-
ական թթ. ֆրանսահայ բանաստեղծությունը։ Թեմա 5` 1920-60-ական թթ. ֆրան-
սահայ արձակը. 1970-ական թթ. ֆրանսահայ գրական նոր սերունդը։ 

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

է առավելագույնը 9 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/Բ80. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ՊՈԵՄԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նորագույն շրջանի 

հայ պոեմի կարևոր նմուշներին, բացահայտել նրանց առանձնահատկություննե-
րը։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ պոեմի առանձնահատկությունները. 
2. կհասկանա նորագույն շրջանի հայ պոեմի կարևոր նմուշների գաղափա-

րական շերտերը. 
3. կկարողանա կատարել նորագույն շրջանի հայ գրականության պոեմների 
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գրականագիտական վերլուծություններ։ 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պոեմի ժանրի համառոտ բնութագիրը։ Թեմա 2` Պոեմի ժանրը 

հայ դասական գրականության մեջ։ Թեմա 3` Հայ պոեմը 1940-50-ական թթ.։ 
Թեմա 4` Պոեմի ժանրի վերելքը 1960-ական թթ. Թեմա 5` Հայ պոեմը 1970-80-
ական թթ.։ Ժամանակակից զարգացումները։ 

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

է առավելագույնը 9 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/B83. ‹‹ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 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` Բաղաձայնների, ձայնա-
վորների և երկհնչյունների ուղղագրությունը: Թեմա 5` Տողադարձ. համառոտա-
գրություններ և հապավումներ. դրանց գրության ձևերը պատմական տարբեր 
շրջաններում։ Թեմա 6` Մեծատառեր և փոքրատառեր, հատուկ անունների ուղ-
ղագրությունը: Թեմա 7` Ուղղագրության վերաբերյալ արդի բանավեճերը։ Թեմա 
8` Տեքստերի ուղղագրական վերլուծություններ:  

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

է առավելագույնը 9 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/Բ91. ‹‹ԼԵԶՎԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լեզվափիլիսոփա-

յության հիմնախնդիրներին և դրանց մեկնաբանություններին։ 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա լեզվափիլիսոփայական հիմնական հասկացությունները. 
2. կհասկանա լեզվաբանական հարաբերականությունը. 
3. կկարողանա կատարել հերմենևտիկական վերլուծություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզուն և աշխարհի պատկերը։ Լեզվաբանական հարաբերակա-

նություն։ Թեմա 2` Լեզվաբանական լրացուցչություն։ Թեմա 3` Լեզվաբանական 
փիլիսոփայություն։ Թեմա 4` Արդի անգլիական և ամերիկյան լեզվափիլիսոփա-
յությունը։ Թեմա 5` Հերմենևտիկա։   

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 

 
 

4.3. ‹‹Մանկավարժություն և հոգեբանություն›› մասնագիտություն 
 

0103/B03. ‹‹ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈ-
ԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  

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 կառուցված-
քը, ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և տարբեր օրգան–համակար-
գերի գործունեության ժամանակ բարձրագույն նյարդային գործունեության 
(ԲՆԳ-ի) դերը:  
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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 
գործունեությունը տարբեր բնույթի աշխատանքների դեպքում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ):  
 

0303/B37. ‹‹ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
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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. 
Թեմա 1` Հոգեբանության զարգացման պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Հո-

գեբանության 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 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք(ռեֆերատ): 

 
0303/B01. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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. 
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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-
տությունները, տեսակները: Թեմա 5` Անձ, միջանձնային հարաբերություններ, 
խումբ, տեսակները: Թեմա 6` Իմացական գործընթացներ: Թեմա 7` Հուզակա-
մային գործընթացներ: Թեմա 8` Անձի անհատական  տիպոլոգիական առանձ-
նահատկություններ:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B02. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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. 
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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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B04. ‹‹ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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. 
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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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B05. ‹‹ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական և 3 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել անձի հոգեբանության 

մեթոդաբանական սկզբունքներին, անձի հիմնախնդրի վերաբերյալ տարբեր մեկ-
նաբանություններին: 

 
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. 
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Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B06. ‹‹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, 
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
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0103/B07. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՆԱՏՈՄԻԱ, ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

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-
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: Առալիզատորների (տե-
սողական, լսողական, համի, հոտառության, մաշկային) զարգացման տարիքային 
առանձնահատկությունների ֆիզիոլոգիան: Թեմա 11` Գլխուղեղի մեծ կիսա-
գնդերի տարիքային ֆիզիոլոգիան: Թեմա 12` Առաջին և երկրորդ ազդարային 
համակարգերի ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիան: Բարձրագույն նյար-
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դային գործունեության տիպերը և ձևավորման տարիքային առանձնահատ-
կությունները:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ):  
 

0303/B08. ‹‹ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵՃԱՆԱՉՈՒՄ››  
(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական և 3ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության 

մեջ փորձարարական հետազոտությունների տեսություններին, մեթոդաբանու-
թյան 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: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Փորձարարական հոգեբանության և հոգեճանաչման ձևավոր-

ման, զարգացման պատմությունը: Փորձարարական հոգեբանության մեթոդոլո-
գիայի հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Հոգեբանական մեթոդների կիրառման 
պահանջները և դժվարությունները: Հոգեբանության հետազոտության մեթոդի-
կաների դասակարգման սկզբունքները և տեսակները: Թեմա 3` Փորձարարա-
կան հոգեբանության կազմակերպչական մեթոդները: Ոչ էքսպերիմենտալ մե-
թոդներ: Դիտում, զրույց, արխիվային մեթոդ: Թեմա 4` Հոգեբանական չափում, 
չափման սանդղակները- անվանական, հարաբերական, կարգային, ինտերվալա-
յին: Թեմա 5` Էքսպերիմենտալ մեթոդներ: Հոգեբանական թեսթ, տեսակները: 
Պրոյեկտիվ թեսթեր: Թեմա 6` Հոգեբանական չափման ցուցանիշները- թեսթային 
նորմերի կառուցման չափորոշիչները, օբյեկտիվություն, ստանդարտացում, վա-
լիդություն, հուսալիություն, ռեպրեզենտատիվություն: Թեմա 7` Մաթեմատի-
կական վիճակագրության  հիմնական մեթոդները հոգեճանաչողական հետազո-
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տություններում` միձին, մոդա, մեդիանա, դիսպերսիա, կենտրոնական միտման 
ընտրություն: Թեմա 8` Էքսպերիմենտալ տվյալների հիմնական տիպերը-L, T, Q:  
Թեմա 9` Հոգեբանական էքսպերիմենտ, տեսակները: Էքսպերիմենտալ տվյալնե-
րի ինտերպրետացիա: Թեմա 10` Փոփոխականների միջև կապերի չափումը: Կո-
րելյացիոն վերլուծություն: Տվյալների բազմաչափ վերլուծության մեթոդներ, ֆակ-
տորային և կլաստերային վերլուծություն: Թեմա 11` Դիագնոստիկ մեթոդներով 
աշխատող անձանց և նրանց մասնագիտական հմտություններին վերաբերող է-
թիկական պահանջները: Դիագնոստիկայի ենթարկվող անձանց իրավունքների 
պահպանման հետ կապված էթիկական պահանջները:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B09. ‹‹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: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեֆիզիոլոգիայի առարկան, դասակարգումը, մեթոդները: 

Թեմա 2` Ֆունկցիոնալ վիճակների հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 3` Քնի հոգեֆիզիո-
լոգիա: 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: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ):  
 

0303/B10. ‹‹ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական`9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական և 6 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
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-
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
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0303/B15. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական և 6 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
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 մոտեցում-
ները, 

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` Երեխաների զարգացման ճգնաժամային և սենզիտիվ փուլերի 
օրինաչափությունները, տարբեր տարիքային փուլերում զարգացման անհամա-
չափությունները, աքսելերացիայի մանկավարժական իմաստը: Թեմա  3` Ման-
կիկային տարիքի առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Նախադպրոցական 
տարիքի առանձնահատկությունները: Թեմա 5 `Կրտսեր դպրոցականի տարի-
քային բնութա-գիրը, առանձնահատկությունները: Թեմա 6 `Միջին դպրոցական 
տարիքի առանձնահատկությունները: Ժամանակակից դեռահասի առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 7` Ավագ դպրոցական տարիքի ընդհանուր  բնութա-
գիրը:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
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0303/B11 ‹‹ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական`3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–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 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք:  
 

0303/B12 ‹‹ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒ-
ԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ,առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել ինֆորմացիոն տեխնոլո-

գիաների համար անհրաժեշտ դիդակտիկ նյութերի պատրաստման և գործած-
ման հմտություններով: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա ուսումնական տեխնոլոգիայի մասնագիտական առանձնահատկու-
թյունները, ժամանակակից ուսումնական տեխնիկական միջոցները և աշ-
խատանքի սկզբունքները, հատուկ մասնագիտական ծրագրերի կիրառու-
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թյունը, ինտերնետ ծառայությունները և նրանց գործածումը ուսուցման գործ-
ընթացում, ուսումնական տեխնիկական միջոցների հետ աշխատանքի ան-
վտանության կանոնները: 

2. կհասկանա ուսումնական ինֆորմացիայի հիմնական հասկացությունների 
գնահատումը, ընկալումը և մշակումը: 

3. կկարողանա ընտրել այն տեխնիկական միջոցը, որի օգնությամբ կարող է 
իրականացնել տվյալ դասընթացի ուսումնասիրությունը, ճիշտ շահագործել 
ուսումնական տեխնիկական միջոցները և ժամանակակից ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաները, կիրառել բոլոր այն տեխնիկական միջոցները և նորագույն 
տեխնոլոգիաները, որոնք անհրաժեշտ են գիտելիքների ընկալման, կուտակ-
ման և կուտակված ինֆորմացիաների մշակման կամ վերարտադրման հա-
մար: 
 

Բովանդակությունը.  
Թեմա 1` Առարկայի նպատակը, հիմնախնդիրները: Թեմա 2` Միջառար-

կայական կապեր: Թեմա 3` Ուսումնական ինֆորմացիայի հիմնական հասկա-
ցությունների գնահատումը, ընկալումը և մշակումը: Թեմա 4` ժամանակակից 
ուսումնական տեխնիկական միջոցներ և աշխատանքի սկզբունքների իմացու-
թյուն: Թեմա 5` Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համար անհրաժեշտ դիդակ-
տիկ նյութերի կիրառումն ուսուցման գործընթացում: Թեմա 6` Ինտերնետ ծառա-
յությունները և նրանց գործածումը ուսուցման գործընթացում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ):  

 
0303/B13. ‹‹ՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական և 6 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0301/B16. ‹‹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 տրա-
մաբանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը: Թեմա 4` Դա-
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տողություն: 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. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում:  
 

0303/B22. ‹‹ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (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 զինել մասնագիտական գիտե-

լիքներով և հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից մանկա-
վարժական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման համար: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա սովորողների հետ ուսումնական աշխատանքների կազմակերպ-
ման ձևերը, դպրոցում ուսումնական աշխատանքների կազմակերպման 
սկզբունքները, օրինաչափությունները, մեթոդները, ուսուցման գործընթաց-
ների փուլերը, առանձնահատկությունները, 

2. կհասկանա ուսուցման մեթոդները, հնարները, միջոցները, տեխնոլոգիանե-
րը: 

3. կկարողանա պլանավորել և իրականացնել սովորողների ուսումնական աշ-
խատանքները, կիրառել ուսուցման մեթոդները, տեխնոլոգիաները մանկա-
վարժական գործընթացի արդյունավետության ապահովման նպատակով, 
գնահատել սովորողների ուսուցման գործընթացը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ուսուցման գործընթացի էությունը, շարժիչ ուժերը, հակասու-

թյուններն ու տրամաբանությունը: Թեմա 2` Ուսուցման օրինաչափություններն 
ու սկզբունքները: Թեմա 3` Ժամանակակից դիդակտիկական համակարգերի 
վերլուծությունը: Թեմա 4` Ուսուցման կրթական, դաստիարակչական և զար-
գացնող ֆունկցիաների միասնությունը: Թեմա 5` Ուսումնա-դաստիարակչական 
գործընթացի ամբողջականության խնդիրները: Թեմա 6` Ուսուցման երկկողմա-
նի և անհատական բնույթը: Թեմա 7` Դասավանդելու և սովորելու միասնու-
թյունը: Թեմա 8` Ուսուցումը որպես ուսուցչի և աշակերտի համատեղ գործու-
նեություն: Թեմա 9` Կրթության բովանդակությունը որպես անձնավորության 
բազային մշակույթի հիմք:Թեմա 10` Պետական կրթական չափորոշիչ: Թեմա 11` 
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Կրթության բովանդակության բազային և լրացնող բաղադրիչները: Թեմա 12` 
Ուսուցման մեթոդները: Թեմա 13` Ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից 
մոդելները: Թեմա 14` Կրթական հաստատությունների բազմազանությունն ու 
տիպաբանությունը: Թեմա 15` Հեղինակային դպրոցներ: Թեմա 16` Նորարարա-
կան կրթական գործընթացները: Թեմա 17` Ուսուցման միջոցների դասակար-
գումը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում:  
 

0303/B34. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (13 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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 
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: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B19. ‹‹ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԻՊՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ››  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական և 6 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքներ անհատական տարբե-

րությունների /խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ/ հոգեբա-
նության 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 



– 233 – 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-
րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B20. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական և 3 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B29. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
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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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B32. ‹‹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: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

2. կիմանա սոցիալական մանկավարժության գիտահետազոտական հիմունք-
ները, 

3. մարդու սոցիալականացման առանձնահատկությունները, 
4. սոցիալական շեղումների մանկավարժական վերլուծությունը, 
5. 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 ու-
ղիները: Թեմա 11` Դժվար դաստիարակվող երեխաներ, էությունը, առաջացման 
պատճառները: Թեմա 12` Միջավայրը և անձի ձևավորումը: Թեմա 13` Փողոցը 
որպես դաստիարակության միջավայր: Թեմա 14` Դժվար իրավի-ճակներում 
գտնվող երեխաների կառուցվածքը: Թեմա 15` Պենիտեցիալ հաստատություն-
ների աշխատանքների դաստիարակչական խնդիրները: Թեմա 16` Սոցիալական 
աշխատակցի մասնագիտական գործունեությունը և անձի դեֆորմացիա:  Թեմա 
17` Սոցիալական աշխատակցի մանկավարժական վարպետությունը և աշխա-
տանքի կազմակերպման ձևերը:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /թեստ/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում:  
 

0303/B17. ‹‹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: 

  



– 236 – 

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: 
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 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր /թեստ/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում:  
 

0303/B24. ‹‹ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 9 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: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխատանքային և կառավարման հոգեբանության առարկայի 
խնդրացանկը, 
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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` Կառա-
վարման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները: Թեմա 9` Կառավարման ոճե-
րը, իշխանության տեսակները: Թեմա 10` Մարդկային փոխհարաբերություննե-
րը կառավարման համակարգում: Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցություն: 
Թեմա 11` Կոնֆլիկտները կառավարման համակարգում, հաղթահարման ուղի-
ները: Թեմա 12` Որոշումների ընդունումը ղեկավարի կողմից և նրա հոգեբա-նա-
կան առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Կառավարում և ինքնակառա-վա-
րում, կառավարման դժվարությունները և դրանց հաղթահարման հոգեբանական 
ուղիները: Կառավարման պրոֆեսիոգրամա և պսիխոգրամա:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում:  
 

0303/B27. ‹‹ՀՈԳԵԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3.5 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել ժամա-

նակակից հոգեբանական կարգավորման խնդիրների, հիմնական սկզբունքների, 
առաջատար ուղղություների և հայեցակարգերի վերաբերյալ, ներկայացնել 
դրանց կիրառական դաշտը, ծանոթացնել պրակտիկ հոգեկարգավորման  մե-
թոդներին և տեխնիկաներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`  
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1. կծանոթանա ժամանակակից հոգեբանական կարգավորման առաջատար 
ուղղություններին ու հայեցակարգերին, դրանց գործնական հնարավորու-
թյուններին, ինչպես նաև կիրառման մեթոդներին և տեխնիկաներին, 

2. կխորացնի` հոգեբանության տեսական և կիրառական ոլորտներում լուծվող 
հիմնահարցերի փոխադարձության վերաբերյալ իր գիտելիքները, 

3. ձեռք կբերի պրակտիկ հոգեկարգավորման սկզբնական հմտություններ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեկարգավորումը և դրա տեսակները. Հոգեկարգավորման 

նպա-տակներն ու խնդիրները, հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Հիմնական 
ուղղությունները ժամանակակից հոգեբանական կարգավորման պրակտիկա-
յում: Թեմա 3` Պրակտիկ հոգեկարգավորման մեթոդները: Թեմա 4` Անհատա-
կան և խմբակային հոգեկարգավորում: Թեմա 5` Հոգեկարգավորման խմբերի 
տեսակները: Թեմա 7` Երեխա-ծնող կամ ընտանեկան փոխհարաբերությունների 
հոգեկարգավորում:   

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

է  առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում:  
 

0303/B23. ‹‹ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական 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: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ստեղծագործական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ու-

սումնասիրության մեթոդները: Թեմա 2` Հոգեկան երևույթների ստեղծագործա-
կան բնույթը: Թեմա 3` Ստեղծագործությունը որպես անձի գործունեություն: 
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Թեմա 4` Ստեղծագործողի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5` Արվեստը որպես կատարսիս: Թեմա 6` Անձի ստեղծագործական ըն-
դունակությունների ձևավորման մեթոդաբանություն:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B30. ‹‹ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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, նպատակը, խնդիրները, 

ուսումնասիրության 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 փոխազդեցություններ և հիվանդություն: Թեմա 
7` Հիվանդության արտաքին և ներքին նկարագիր, հիվանդության գիտակցում: 
Թեմա 8` Բժշկական դեոնտոլոգիա: Թեմա 9` Հոգեհիգիենա, հոգեպրոֆիլակտի-
կա: Թեմա 10` Հոգեծին հիվանդություններ: Թեմա 11` Հոգեթերապիայի հիմունք-
ները: Թեմա 12` Մարմնական հիվանդի վարքագծային ռեակցիայի տիպերը: 
Թեմա 13` Անձի ռեակցիայի տիպերը հիվանդության նկատմամբ ըստ Լիչկո-
Իվանովի: Թեմա 14` Հոգեմարմնական հիվանդություններ: Թեմա 15` Ներքին հի-
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վանդությունների 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 առանձնահատկություն-ները: 
Թեմա 20` Հիվանդի հոգեբանության առանձնահատկություններն ինֆեկցիոն հի-
վանդությունների ժամանակ: ՁԻԱՀ և հոգեբանություն: Թեմա 21` Զգայարաննե-
րի արատներով մարդկանց հոգեբանություն: Թեմա 22` Անձի հոգեբանական 
ռեակցիաները դեմքի վնասվածքների ժամանակ: Թեմա 23` Հիվանդի հոգեբանա-
կան ռեակցիաները մաշկային ախտահարումների և մանկական ուղեղային կաթ-
վածի ժամանակ: Թեմա 24` Օլիգոֆրենիայի բժշկահոգեբանական ասպեկտները: 
Թեմա 25` Հոգեկան առողջության հիմնախնդիրները: Թեմա 26` Ալ-կոհոլիզմ և  
բժշկական հոգեբանություն: Թեմա 27` Ծերության հոգեբանական հիմնախնդիր-
ները: Թեմա 28` Շիզոֆրենիայի ժամանակ առաջացող հոգեբանական հիմնա-
խնդիրները: Թեմա 29` Էպիլեպսիայի հոգեբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 
30` Հոգեբանական բաղադրիչի դերը բժշկական փորձաքննության կառուցված-
քում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B26. ‹‹ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3.5 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 5 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 փո-

խազդեցությունների առանձնահատկությունները, 
4. կհասկանա ընտանիքում ընթացող հոգեբանական գործընթացների տրամա-

բանությունը, 



– 241 – 

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:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

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 հաղոր-
դակցման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Շփման գործընթացում մարդ-
կանց կողմից միմյանց ճանաչումը և հասկացումը: Թեմա 6` Փոխներգործութ-
յունը շփման գործընթացում: Թեմա 7` Խմբի սոցիալական հոգեբանություն: 
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Թեմա 8` Ընդհանուր գաղափար սոցիալական խմբի վերաբերյալ: Սոցիալական 
խմբերի դասակարգումը: Սոցիալական մեծ խմբերի հոգեբանության ուսումնա-
սիրման սկզբունքները: Թեմա 9` Փոքր խմբի սոցիալական հոգեբանությունը, կա-
ռուցվածքային բնութագրերը: Թեմա 10` Փոքր խմբի սոցիալական հոգեբա-նու-
թյունը, դինամիկ բնութագրերը: Թեմա 11` Անձի սոցիալական հոգեբանություն: 
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 առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում:  
 

0303/B28. ‹‹ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3.5 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել Էթնոհոգեբանա-

կան հետազոտությունների հիմնական տեսական ուղղություններին, ներկայաց-
նել անձի ուսումնասիրության էթնոհոգեբանական հիմնախնդիրները և սոցիա-
լական վարքի կարգավորման մշակույթային տարբերությունները, ինչպես նաև 
գիտելիքներ հաղորդել միջէթնիկական հարաբերություններում միջխմբային ըն-
կալման մեխանիզմների և էթնիկական կոնֆլիկտների առաջացման պատճառ-
ների վերաբերյալ:   
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`  

1. գիտելիքներ ձեռք կբերի էթնոհոգեբանական հետազոտությունների հիմնա-
կան տեսական ուղղությունների, անձի սոցիալականացման էթնոմշակույ-
թային տարբերությունների, միջէթնիկական հարաբերությունների և հաղոր-
դակցության սոցիալ-հոգեբանական հիմնահարցերի վերաբերյալ, 

2. խորությամբ կհասկանա սոցիալական վարքի ձևավորման և կարգավորման 
միջմշակույթային տարբերությունները, 

3. կկարողանա ճիշտ մեկնաբանել և վերլուծել Էթնիկական կոնֆլիկտների  
առաջացման սոցիալ-հոեգբանական պատճառները և կարգավորման մեխա-
նիզմները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էթնոհոգեբանությունը որպես գիտելիքի միջառարկայական ո-

լորտ: Թեմա 2` Էթնոհոգեբանության ձևավորման և զարգացման պատմությունը: 
Թեմա 3` Էթնոհոգեբանական հետազոտությունների հիմնական տեսական ուղ-
ղությունները: Թեմա 4` Սոցիալակամացման էթնոմշակույթային վարիատիվու-
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թյունը: Թեմա 5` Անձի ուսումնասիրության էթնոհոգեբանական հիմնահարցերը: 
Թեմա 6` Սոցիալական վարքի կարգավորման մշակույթային տարբերություննե-
րը: Թեմա 7` Հաղորդակցության ունիվերսալ և սպեցիֆիկ-մշակութային աս-
պեկտները: Թեմա 8` Էթնիկական նույնականացման զարգացումը և փոփոխու-
թյունները: Թեմա 9` Միջէթնիկական հարաբերություններում միջխմբային ըն-
կալման մեխանիզմները: Թեմա 10` Էթնիկական կոնֆլիկտներ. Առաջացման 
պատճառները և կարգավորման եղանակները:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում:  
 

0303/B33. ‹‹ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել ժամա-

նակակից հոգեթերապիայի առաջատար ուղղություների և հայեցակարգերի վե-
րաբերյալ, ներկայացնել այն գործնական խնդիրները, որ հոգեթերապիան լուծում 
է պրակտիկայում, լուսաբանել ժամանակակից աշխարհում հոգեթերապևտիկ 
միջամտության անհրաժեշտության և  արդյունավետության հիմնահարցերը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`  

1. կծանոթանա ժամանակակից հոգեթերապիայի առաջատար ուղղություննե-
րին ու հայեցակարգերին, դրանց գործնական հնարավորություններին, ինչ-
պես նաև կիրառման մեթեդներին և տեխնիկաներին, 

2. կխորացնի` հոգեբանության կիրառական ոլորտներում լուծվող հիմնահար-
ցերի վերաբերյալ իր գիտելիքները, 

3. ձեռք կբերի հոգեթերապիայի բնագավառի գործնական սկզբնական հմտու-
թյուններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեդինամիկական թերապիա: Թեմա 2` Հոգեդինամիկական 

ուսմունքը հոգեկան ախտաբանության մասին: Թեմա 3` Հոգեդինամիկական թե-
րապիայի տեխնիկան: Թեմա 4` Վերլուծական հոգեթերապիա: Թեմա 5` Հոգեթե-
րապիայի տեսությունը Անհատական հոգեբանության դաշտում: Թեմա 6` Կեն-
սաէներգետիկական վերլուծություն: Թեմա 7` Առաջնային հոգեթերապիա: 
Թեմա 8` Հոգեդրամա: Թեմա 9` Էքզիստենցյալ հոգեթերապիա: Թեմա 10` Գեշ-
տալտ-թերապիա: Թեմա 11` Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա: Թեմա 12` Կոգ-
նիտիվ հոգեթերապիա: Թեմա 13` Ինստրումենտալ մոդելները հոգեթերապիա-
յում: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B18. ‹‹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 դըպ-
րոցն ու մանկավարժական միտքը: Թեմա 7` Մանկավարժական միտքն ու դաս-
տիարակությունը մինչմեսրոպյան հայագիր դպրոցը: Թեմա 8` Դպրոցն ու  դաս-
տիարակությունը 5–11-րդ դարերում: Թեմա 9` Հայկական Վերածննդի դըպրոցն 
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:  
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B31. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական և 6 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
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: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիրները: Ներածութ-

յուն: Թեմա 2` Ժամանակակից հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիր-
ները: Թեմա 3` Ժամանակակից հոգեբանության ճգնաժամը: Թեմա 4` Ժամանա-
կակից հոգեբանության հիմնախնդիրները` ըստ հոգեբանության հիմնական 
բնագավառների: Թեմա 5` Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցե-
րը: Թեմա 6` Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը: 
Թեմա 7` Հոգեբանական ներգործության և կառավարման հոգեբանության, ար-
տակարգ իրավիճակների հոգեբանության արդի հիմնահարցերը: Թեմա 8` Ժա-
մանակակից 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 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյու-
րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 

0303/B36. ‹‹ԿՈՆՖԼԻԿՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ գործնական և 4 ժամ սեմի-
նար պարապմունքներ) 
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: 

 
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 9 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր (ստուգողական աշխատանք):  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ):  
 

0303/B25. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ›› 
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 9–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել հո-

գեբանի աշխատանքի հիմնական ուղղությունների մասին: 
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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-
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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով:  
 

0303/B35. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական`9 ժամ (13 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 10–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյան գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտա-
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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: 
 
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, 
խնդիր-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 թեստային են, յուրաքանչյու-

րը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  
 
 

4.3.1. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0303/B38. ‹‹ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈ-
ԳԻԱՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական և 3 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական 

վարքի և գիտակցության սոցիալ-հոգեբանական հիմնարար օրի-նաչափություն-
ներին: 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը`  

1. կունենա գիտելիքներ ժամանակակից քաղաքական հոգեբանության առաջա-
տար ուղղությունների ու հայեցակարգերի, քաղաքական սոցիալականաց-
ման, ինչպես նաև քաղաքական գիտակցության կառուցվածքի ու բովանդա-
կության վերաբերյալ, 

2. կհասկանա ժամանակակից քաղաքական համակարգերի սոցիալ-հոգեբա-
նական նկարագիրը և քաղաքական տեխնոլոգիաների հոգեբանական կողմը, 

3. կկարողանա իրականացնել քաղաքական զանգվածային երևույթների  սո-
ցիալ-հոգեբանական վերլուծություն: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քաղաքական հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան:  

Թեմա 2` Ժամանակաից քաղաքական հոգեբանության առաջատար դպրոցները 
և ուղղությունները: Թեմա 3` Քաղաքական սոցիալականացում: Թեմա 4` Անձը 
քաղաքականության մեջ: Թեմա 5` Քաղաքական մենթալիտետ: Թեմա 6` 
Ավտորիտարիզմի և դեմոկրատիայի հոեգբանություն: Թեմա 7` Քաղաքական 
զանգվածային երևույթների հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 
8` Քաղաքական-հոգեբանական տեխնոլոգիաներ: 

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

է 9 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր (ստուգողական աշխատանք):  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ):  
 

0303/B39. ‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱ-
ՎԱՐՈՒՄ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական և 3 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
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: 
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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 օրինաչափություննե-
րը, 

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 կա-
ռուցվածքը, գործառույթները: Թեմա 3` Արտակարգ իրավիճակների բնութագ-
րերը, դասակարգումը: Թեմա 4` Արտակարգ իրավիճակներում կենսագործու-
նեության պահպանման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 
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 առանձնահատկու-
թյունները: Թեմա 8` Արտակարգ իրավիճակներում վերականգնողական գործըն-
թացի 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 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական առաջադրանք:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք:  
 

0303/B40. ‹‹ՇՏԿՈՂԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական և 3 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել շտկողական ման-

կավարժության առարկան, խնդիրները, սկզբունքները, կատեգորիաները և հիմ-
նական գիտական տեսությունները: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա անձի սոցիալական ախտահարության և նրա դևիանտ կամ շեղվող 
վարքի սոցիալ-հոգեբանական և հոգեբանա-քրեաբանական օրինաչափու-
թյունները, սոցախտահարման և շեղվող վարքի պատճառականությունը և 
ղրա վաղ հոգեբանական ու մանկավարժական պրոֆիլակտիկ անհրաժեշ-
տությունը, որոնք հատկապես իրենց վառ արտահայտությունն են գտնում 
դեռահասության տարիքում: 

2. կհասկանա այն սոցիալական և մանկավարժական իրաղրությունները և 
խնդիրները, որոնք այլափոխում են անձնային ոլորտը և այն գործոնները, 
որոնք արտացոլում են դեռահասության տարիքի հոգեբանական օրինաչա-
փությունները և հնարավոր այլափոխումները: 

3. կկարողանա տիրապետել այն սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներին և հնար-
ներին, որոնց կիրառումը հնարավորություն կտա նախազգուշացնել և կան-
խարգելել անձի սոցիալական ախտահարումը, մասնավորապես նրա բարո-
յալքումը դեռահասության տարիքում: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Շտկողական մանկավարժության առարկան, խնդիրները, սկըզ-

բունքները, կատեգորիաները և շտկողական մանկավարժության հիմնական գի-
տական տեսությունները: Թեմա 2` Մարդու ֆիզիկական, հոգեբանական, ինտե-
լեկտուալ մոտորային զարգացման նորման և շեղումները: Թեմա 3` Առաջնային 
և երկրորդային դեֆեկտ: Թեմա 4` Կոմբինացված շեղումներ, դրանց պատճառնե-
րը: Թեմա 5` Երեխաների անձնային զարգացման թերությունների պրոֆիլակտի-
կա, դիագնոստիկա և շտկում: Թեմա 6` Երեխաների դեվիանտ (շեղող) վարքա-
գիծ: Թեմա 7` Խորհրդատվական-ախտորոշման, շտկողական-մանկավարժա-
կան, վերականգնողական աշխատանքների համակարգը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական առաջադրանք:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք:  

 
0303/B41. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական և 3 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել ժամանակակից պահանջ-

ներին համապատասխան մանկավարժական տեխնոլոգիաների մասին գիտե-
լիքներով: 
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Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների բովանդակությունը, 
ընտրությունը, իրականացումը: 

2. կհասկանա հիմնական մանկավարժական տեխնոլոգիաները: 
3. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական տեխնոլոգիաներին` որպես 

համակարգված գործողությունների և արդյունքների դիագնոստիկա կրթա-
կան գործընթացի փոփոխվող պայմաններում: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մանկավարժական տեխնոլոգիան որպես համակարգված գործո-

ղությունների և միջոցառումների ամբողջություն, որը ապահովում է կանխո-րո-
շում և արդյունքների դիագնոստիկա կրթական գործընթացի փոփոխվող պայ-
մաններում: Թեմա 2` Հիմնական մանկավարժական տեխնոլոգիաները, ադապ-
տացիոն, զարգացնող, անձնակողմնորոշված, երկխոսաթյան. մոդուլային, համա-
տեքստային, տեղեկատվական, ուսուցման մակարդակային դիֆերենցիացիայի, 
խմբակային ազդեցության, սուգեստոլոգիական, բազմապիսի տեղեկատվական 
միջոցների տեխնոլոգիա, խաղային տեխնոլոգիա, մանկավարժական հաղոր-
դակցման տեխնոլոգիա: Թեմա 3` Կանխորոշման դիագնոստիկա, հոմոզարգաց-
ման և շտկման: Թեմա 4` Խնդրային մոտեցումը որպես ամբողջական մանկա-
վարժական մոտեցման տեխնոլոգիական հիմք: Թեմա 5` Մանկավարժական 
իրավիճակ և մանկավարժական խնդիր: Թեմա 6` Մանկավարժական խնդիրնե-
րի տեսակները: Թեմա 7` Մանկավարժական գործընթացի կառուցման տեխնոլո-
գիա: Թեմա 8` Մանկավարժական գործընթացի դիագնոստիկա, նախագծում և 
պլանավորում: Թեմա 9` Զարգացնող գործունեության (ուսումնական-ճանաչո-
ղական, արժեքային կողմնորոշման, տեխնիկական, էսպերտային-առողջապա-
հական կազմակերպման տեխնոլոգիա: Թեմա 10` Անձի մանկավարժական ներ-
գործության տեխնոլոգիա: Թեմա 11` Մանկավարժական գործընթացի արդյունք-
ների հաշվառման և վերլուծության տեխնոլոգիա: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական առաջադրանք:  
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք: 
 
 

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. 



– 253 – 

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 

տո-կոսների 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, հար-կա-
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, 
յուրաքանչյուրը` 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: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0201/B02. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական 

տնտեսության գործառնության միկրոտնտեսական օրինաչափություններին, 
նրանց մոտ զարգացնելով անհրաժեշտ ունակություններ տնտեսագիտության 
տեսության հիմնարար սկզբունքներին տիրապետելու և միկրոտնտեսագիտա-
կան ավելի կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար: 
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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` Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը; Թեմա 2` 

Հիմնարար տնտեսագիտական հասկացությունները: Թեմա 3` Շուկայական հա-
մակարգ. Պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքը շուկայական հա-
մակարգում: Թեմա 5` Տնտեսական բարիքների արտադրությունը: Թեմա 6` Ար-
տադրության ծախքերի տեսություն: Թեմա 7` Մրցակցային ձեռնարկությունները 
և մրցակցային շուկաները: Թեմա 8` Մոնոպոլիան շուկայական տնտեսությու-
նում: Թեմա 9` Մոնոպոլիստական մրցակցությունը և օլիգոպոլիան; Թեմա 10` 
Արտադրության գործոնների շուկաները: Թեմա 11` Ընդհանուր հավասարա-
կշռությունը և տնտեսական արդյունավետությունը: Թեմա 12` Շուկայական հա-
մակարգի ինստիտուցիոնալ լծակները: Թեմա 13` Հասարակական ընտրության 
տեսություն:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք  
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

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 մեթոդներվ», «Հավանականություն և կիրառա-
կան վիճակագրություն», «Միկրոէկոնոմիկա», «Մակրոէկոնոմիկա» և այլ դասըն-
թացների յուրացման համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները կիրառելու կյանքի 
ամենատարբեր բնագավառներում, մասնավորաբար` տնտեսագիտության 
մեջ: 
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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 փոփոխակա-
նի փոխարինման բանաձևերը անորոշ ինտեգրալում: Թեմա 10` Որոշյալ (Ռիմա-
նի ինտեգրալ), կորագիծ սեղանի մակերեսի հաշվումը, տնտեսագիտական 
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, դիֆերենցելիու-
թյունը: Թեմա 16` Մասերով ինտեգրման և փոփոխականի փոխարինման 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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
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: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազգային արդյունքը և դրա չափումը: Թեմա 2` Մակրոտնտեսա-

կան կայունությունը և տատանումները: Թեմա 3` Հիմնական մակրոտնտեսա-
կան կախվածությունները: Թեմա 4` Ամբողջական ծախսումները և արտադրու-
թյան հավասարակշիռ ծավալը: Թեմա 5` Ամբողջական պահանջարկը և ամբող-
ջական առաջարկը: Հավասարակշռությունը և դրա փոփոխությունները: Թեմա 
6` Ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 7` Փողը և բանկային գործը: Դրամա-
վարկային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Ընդհանուր հավասարակշռությունը և 
IS-LM մոդելը: Թեմա 9` Տնտեսական աճը: Թեմա 10՝ Մակրոտնտեսական քաղա-
քականությունը և տեսությունը: Բանավեճային  հարցեր: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք  
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
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 երկ-

րաչափության գիտելիքների անհրաժեշտ հենք` գծային հանրահաշվի, մաթեմա-
տիկական անալիզի դասընթացներում և որոշ տնտեսական մոդելներում օգտա-
գործելու համար: Ծանոթացնել գծային հանրահաշվի արդիական մեթոդ-ներին և 
տնտեսության վերլուծության խնդիրներում դրանց կիրառություններին: 

  
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 
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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 ենթահամա-
կարգ) և ռանգ: Գծային տարածության բազիս: Մատրիցի ռանգը որպես սյուն 
վեկտորների համակարգի ռանգ: Մատրիցի ռանգը 0–ից տարբեր մինորների մի-
ջոցով: Թեմա 8` Գծային հավասարումների համակարգի համատեղելիության 
Կրոնեկեր–Կապելիի թեորեմը:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

0101/B24. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել ծրագրային փաթեթնե-

րի 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: 
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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 9 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 պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր պատմա-

կան ժամանակահատվածներում արտադրողական ուժերի և արտադրական հա-
րաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տնտեսության կարևորագույն 
ոլորտների, տնտեսական կացութաձևերի, տարբեր երկրների տնտեսություն-
ների 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, 
3. կիմանա առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության առանձ-

նահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման կարևոր 
ուղղությունները: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը: 

Թեմա 2` Նախնադարյան – համայնական  տնտեսակարգը: Թեմա 3` Ստրկատի-
րական տնտեսակարգը: Արևելյան և Արևմտյան ստրկությունը: Թեմա 4` Ֆեոդա-
լիզմի տնտեսակարգը: Արևմտյան Եվրոպայի, Ռուսաստանի և Ճապոնիայի 
տնտեսությունը միջնադարում: Թեմա 5` Աշխարհագրական մեծ հայտնագործու-
թյունները և կապիտալիստական տնտեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան Եվրո-
պայում: Թեմա 6` Արևմտյան Եվրոպայի, ԱՄՆ –ի, Ճապոնիայի և Ռուսաստանի 
տնտեսական զարգացումը 18-19 դդ.: Թեմա 7` Մոնոպոլիստական կապիտալիզ-
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մի ձևավորումը տնտեսապես զարգացած երկրներում: Թեմա 8` Աշխարհի առա-
ջատար երկրների տնտեսությունը մինչպատերազմյան ժամանակաշրջանում: 
Թեմա 9` Խորհրդային ամբողջատիրական տնտեսակարգի ձևավորումը: Թեմա 
10` Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի ազդեցությունը առաջատար տնտե-
սական զարգացման գործընթացում: Թեմա 11` Համաշխարհային տնտեսական 
զարգացման միտումներն ու առանձնահատկությունները 20 –րդ դարի վերջին 21 
–րդ դարի սկզբին: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0303/B39. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսությունու 

տեղի ունեցող սոցիալական գործընթացներին, երևույթներին և հարաբերություն-
ներին տնտեսագիտության և սոցիոլոգիայի միջառարկայական հատմամբ ձևա-
վորված հարաբերականորեն նոր ուղղությանը, սոցիումի զարգացման և տնտե-
սագիտական համակարգի վրա դրանց ազդեցության վերլուծություններին, 
սոցիոլոգիական հետազոտությունների անցկացման հմտություններին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

կունենա բավարար գիտելիքներ սոցիալ-տնտական գործընթացների սոցիոլո-
գիական վերլուծության, ինչպես նաև սոցիոլոգիական տեղեկատվության 
տնտեսագիտական կիրառությունների վերաբերյալ: 

կկարողանա տնտեսագիտական հետազոտություններում կիրառել սո-ցիոլո-
գիական մեթոդներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսագիտական սոցիոլոգիայի առարկան և մեթոդը: Թեմա 2` 

Սոցիալական պետությունը և արդարության սկզբունքները: Թեմա 3` Սոցիա-լա-
կան անհավասարությունը և հասարակական դասերի ստրատիֆիկացիոն հիմ-
նական տեսությունները: Թեմա 4` Սոցիալական շերտավորման հիմնախնդիր-
ները տնտեսությունում: Թեմա 5` Եկամուտների անհավասարությունը ևայն 
պայմանավորող գործոնները: Թեմա 6` Կենսամակարդակի և կյանքի որակի—
ցուցանիշները: Թեմա 7` Աղքատության պատկերը. դրսևորման ձևերը և չափ-
ման եղանակները: Թեմա 8` Գործազրկության և զբաղվածության սոցիալ-տնտե-



– 260 – 

սական ասպեկտները: Թեմա 9` Աշխատանքի սոցիալական կազմակերպման 
հիմքերը: Թեմա 10` Սոցիալական քաղաքականության էությունը, առանձնա-
հատկությունները ՀՀ-ում: 

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

է առավելագույնը 9միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում:  Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: 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:  

 
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` Գծային ծրագրավորում: Թեմա 2` Գների հավասարակշռության 

թեորեմ: Թեմա 3` Տրանսպորտի խնդիրը: Թեմա 4` Կարճագույն ճանապարհի 
խնդիրներ: Թեմա 5` Հոսքեր ցանցերում: Թեմա 6` Գործույթների հետազոտման 
խնդիրների լուծման դինամիկ ծրագրավորման մեթոդը: Թեմա 7` Խաղերի տե-
սություն: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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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. 

1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հավանականային տարածությունների, 
պատահական մեծությունների դասերի, բաշխման ֆունկցիաների, թվային 
բնութագրիչների, պատահական պրոցեսների, սահմանային թեորեմների վե-
րաբերյալ, 

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 
պրո-ցեսներ: 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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B07. ‹‹ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 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-
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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: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսությունը և դրա զարգացման փուլերը: 

Թեմա 2` Աշխատանքի միջազգային բաժանումը և կոոպերացումը: Թեմա 3` Ար-
դիականության գլոբալ հիմնախնդիրները: Թեմա 4` Համաշխարհային տնտեսա-
կան աճի տեմպերն ու համամասնությունները: Թեմա 5` Միջազգային առևտուր: 
Թեմա 6` Միջազգային ֆինանսավորում: Թեմա 7` Աշխատուժի միջազգային 
միգրացիա: Թեմա 8` Միջազգային գիտատեխնիկական գործակցություն: Թեմա 
9` Միջազգայաին ֆիրմաներ: Թեմա 10` Ազատ տնտեսական գոտիներ: Թեմա 
11` Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան: Թեմա 12` Զարգացած երկրները 
համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 13` Զարգացող երկրները համաշ-
խարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 14` Հայաստանի տնտեսության ինտեգրվա-
ծությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

0201/B11. ‹‹ԱԶԳԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական հա-

րա-բերություններին անցման ժամանակաշրջանում իրականացվող տնտեսա-
կան և սոցիալական վերափոխումներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության կառուց-
վածքին, առանձնահատկություններին և ներկա մարտահրավերներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. պատկերացում կունենա երկրի տնտեսությունում գոյություն ունեցող իրա-
վիճակի մասին, 
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2. կիմանա ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները և ներկա մարտա-
հրավերները, 

3. պատկերացում կունենա թերի, անբավարար մշակված և բանավեճային հիմ-
նախնդիրների մասին: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազգային տնտեսության էությունը և զարգացման հիմնախնդիր-

ները: Թեմա 2` Ազգային տնտեսության տեսակները: Թեմա 3` Երկրի տնտեսա-
կան ներուժը: Թեմա 4` Երկրի գիտատեխնիկական ներուժը: Թեմա 5` ՀՀ արդյու-
նաբերությունը, ճյուղային կառուցվածքը: Թեմա 6` ՀՀ գյուղատնտեսությունը: 
Թեմա 7` Արտադրական ենթակառուցվածքները ազգային տնտեսական համա-
կարգում: Թեմա 8` Ներդրումային քաղաքականությունը: Թեմա 9` Զբաղվածու-
թյան ապահովման համակարգը: Թեմա 10` Ազգային տնտեսության մրցունակու-
թյունը: Թեմա 11` Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը (ՓՄՁ) ՀՀ-ում: Թեմա 12` 
Ազգային տնտեսության կարգավորումը:Թեմա 13` Ազգային տնտեսության սո-
ցիալական հիմքերը: Թեմա 14` ՀՀ տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսա-
կան համակարգում: Թեմա 15` Երկրիտնտեսական անվտանգությունը: 

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

է առավելագույնը 9  միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: 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 

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. 
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Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման 
խընդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և 
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկե-
ցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու 
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպա-ռողի 
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 թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B14. ‹‹ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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-
ների ոլորտում: Թեմա 6` Կրթությունը և հմտությունը շուկայի պայմաններում: 
Թեմա 7` Մշակույթի և տուրիզմի ծառայությունների շուկան: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B13. ‹‹ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ինքնուրույն հավաքել, ամփոփել և վերլուծել տնտեսության 
տարբեր ոլորտներին վերաբերող վիճակագրական տվյալները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վիճակագրության առարկան, մեթոդը, խնդիրները և կազմակեր-

պումը: Թեմա 2` Վիճակագրական դիտարկումներ: Թեմա 3` Վիճակագրական 
ամփոփում, աղյուսակներ, խնբավորումներ: Գրաֆիկական մեթոդը վիճակա-
գրության մեջ: Թեմա 4` Ընդհանրացնող վիճակագրական ցուցանիշներ: Թեմա 5` 
Միջին մեծություններ: Թեմա 6` Վարիացիայի ցուցանիշները: Թեմա 7` Ընտրան-
քային դիտարկում: Թեմա 8` Դինամիկայի շարքեր, դրանց վերլուծությունը: 
Թեմա 9` Ինդեքսներ, ինդեքային մեթոդ: Թեմա 10` Փոխկապվածությունների վի-
ճակագրական ուսումնասիրությունը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0101/B27. ‹‹ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ  ՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (18 ժամ գործնական պարապմունքներ), 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատ-

կերացում տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգ-
չային մոդելավորման վերաբերյալ: 
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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 հնարավորություն-

ները: 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` 9 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/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. 

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 քաղաքականու-
թյունը բաց տնտեսության պայմաններում: Թեմա 13` Գլոբալիզացիան և համաշ-
խարհային տնտեսությունը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B12. ‹‹ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿԱ››-1  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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, 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոնոմետրիկան որպես առարկա: Թեմա 2` Պարզագույն ռեգրե-

սիա: Թեմա 3` Բազմակի ռեգրեսիա: 
 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9  միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B05. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 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 տնտեսա-
գիտական տեսությունների ձևավորման ողջ պատմությանը` Հին աշխարհից 
մինչև 19–րդ դարի վերջը: 
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2. ծանոթ կլինի տնտեսագիտական մտքի ծագման, զարգացման և տնտեսագի-
տական տեսությունների ձևավորման ողջ պատմությանը` Հին աշխարհից 
մինչև մեր օրերը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսագիտական պատկերացումները ավանդական հասարա-

կություններում: Թեմա 2` Դասական քաղաքատնտեսության սկիզբը: Թեմա 3` Ա. 
Սմիթը և նրա «Ազգերի հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրու-
թյուն» 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 «Կապիտա-
լը»: Թեմա 8` Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ: Թեմա 9` 
Մարժինալիստական հեղափոխությունը: Թեմա 10` Մարշալյան տնտեսագիտա-
կան տեսությունը: Թեմա 11` Ինստիտուցիոնալիզմ: Թեմա 12` Քեյնսի տեսությու-
նը: Թեմա 13` Նոր պահպանողական տեսությունները: Թեմա 14` Անցման ժա-
մանակաշրջանի հիմնահարցերը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

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 
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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` Խաղային մոդելներ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B10. ‹‹ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մակրոտնտեսագիտության ներածություն:Թեմա 2` Մակրո-

տնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 3` Ամբողջական 
առաջարկի և ամբողջական պահանջարկի ներածություն: Թեմա 4` Սպառում. 
խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 5` Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային 
առևտուրը: Թեմա 6` Փողի պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 7` Իրական փո-
խանակային կուրսեր: Թեմա 8` Ինֆլյացիա: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական քա-
ղաքականությունը ու թողարկումը փակ տնտեսությունում: Թեմա 10` Մակրո-
տնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտսությունում` ֆիքսված և լողացող 
փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 11` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, 
գործարար ցիկլեր: Թեմա 12` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B12. ‹‹ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿԱ›› -2 (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. կկարողանա համակարգչային փաթեթների կիրառությամբ գնահատել իր 
կողմից ստեղծված մոդելների պարամետրերը, 

2. կկարողանա վիճակագրական մեթոդների օգնությամբ ստուգել մոդելների 
համապատասխանության վերաբերյալ տարբեր վարկածներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժամանակային շարքեր: Թեմա 2` Ստացիոնար ժամանակային 

շարքեր: Թեմա 3` Միաժամանակյա էկոնոմետրիկական հավասարումների հա-
մակարգեր: Թեմա 4` SPSS փաթեթի հնարավորությունները և կիրառությունը 
էկոնոմետրիկական խնդիրները լուծելիս: Թեմա 5` Տնտեսական ինֆորմացիայի 
կազմակերպական կառուցվածքները և դրանց ձևափոխությունները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B19. ‹‹ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12ժամ  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 սկզ-
բունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը: 
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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` Հաշ-
վապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը, հաշվային պլան: Թեմա 
4` Փաստաթղթավորում և գույքագրում: Գնահատում և կալկուլյացիա: Թեմա 5` 
Հաշվապահական հաշվառման տեսակները: Թեմա 6` Հիմնական միջոցների 
հաշվառումը: Վարձակալության հաշվառումը: Թեմա 7` Պաշարների հաշվա-
ռումը: Թեմա 8` Դեբիտորական պարքերի հաշվառումը: Թեմա 9` Դրամական 
միջոցների հաշվառումը: Թեմա 10` Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումը: 
Թեմա 11` Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 12` Պարտավորություն-
ների հաշվառումը: Թեմա 13` Աուդիտի խնդիրները, կարգավորումը և իրակա-
նացման փուլերը: Աուդիտորական եզրակացություններ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք  
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B16. ‹‹ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռ-

նարկության հիմնական ֆունկցիաների, կառուցվածքային տարրերի ու հատկու-
թյունների, ձեռնարկության գործունեության կազմակերպման առանձնահատ-
կությունների, ռեսուրսների, ծախսերի ու արդյունքների ուսումնասիրումը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ձեռնարկության տնտեսական վարքի բնույթը շուկայի ընդհանուր 
սկզբունքների և օրինաչափությունների համատեքստում, 



– 272 – 

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 մո-
դելը և մրցունակությունը: Թեմա 5` Արտադրական պրոցեսի կազմակերպումը 
ձեռնարկությունում: Թեմա 6` Արտադրության տնտեսական  և սոցիալական ար-
դյունավետությունը: Թեմա 7` Ձեռնարկությունում աշխատանքի նորմավորման 
հիմունքները: Թեմա 8` Ձեռնարկության ներդրումային գործունեությունը: Թեմա 
9` Ձեռնարկության հիմնական և շրջանառու միջոցները: Թեմա 10` Ձեռնարկու-
թյան տնտեսական գործունեության պլանավորումը: Թեմա 11` Ձեռնարկության 
արտադրական հզորությունը և արտադրական ծրագիրը: Թեմա 12` Ձեռնարկու-
թյան կադրերը, նրանց քանակի պլանավորումը: Ձեռնարկությունում աշխա-
տանքի վճարումը: Թեմա 13` Արտադրության ծախքերը: Կալկույացիան: Ծախ-
սերի նախահաշիվը: Թեմա 14` Ձեռնարկության շահույթը և շահութաբերութ-
յունը: Ձեռնարկության գնային քաղաքականությունը: Թեմա 15` Ձեռնարկության 
ֆինանս-ների կառավարումը: Թեմա 16` Արդյունաբերական ձեռնարկությունը և 
շրջակա միջավայրը:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B23. ‹‹ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար 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. 
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1. կունենա բավարար գիտելիքներ աշխատանքի ժամանակակից տնտեսագի-
տության վերաբերյալ, 

2. կտիրապետի ձեռնարկության և աշխատանքի շուկայի մակարդակով աշխա-
տանքային հարաբերությունների վերլուծության և կառավարման մեթոդնե-
րին: 

 
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 աշ-
խատանքի շուկայի պետական կարգավորումը: Թեմա 16` Աշխատանքի միջազ-
գային կազմակերպությունը (ԱՄԿ) և աշխատանքային հարաբերությունների 
կարգավորման միջազգային փորձը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B25. ‹‹ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար 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 իրականաց-
նելու ունակություններ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմակեր-
պության կառավարման հարցերին, 

2. կունենա ստրատեգիական պլանավորման բավարար գիտելիքներ, 
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3. տեղեկացված կլինի կազմակերպչական գործընթացների, կազմակերպութ-
յան նախագծման, մարդկանց գործունեության շարժառիթների, լիդերության, 
իշխանության և այլնի մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կառավարման տեսության առարկան: Թեմա 2` Կառավարման 

տեսության գիտական դպրոցները և ուղղությունները: Թեմա 3` Կառավարման 
միջավայրը: Թեմա 4` Մենեջերի գործունեության ուղղությունները կազմակեր-
պությունում: Թեմա 5` Կառավարման գործառույթները: Թեմա 6` Կառավարման 
մեթոդները: Թեմա 7` Կառավարման կոմունիկացիոները: Թեմա 8` Կառավար-
չական որոշումների ընդունումը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
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` Շուկայագի-

տության ստրատեգիան և տակտիկան: Թեմա 3` Մրցակցություն և մրցակիցներ: 
Թեմա 4` Ապրանքը և նրա շարժը: Թեմա 5` Առաքման և գնային քաղաքականու-
թյունը: Թեմա 6` Գովազդ: Թեմա 7` Ժամանակակից առևտրային մարքեթինգը 
զարգացած կապիտալիստական երկրներում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B21. ‹‹ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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: Թեմա 4` Ֆինանսական որոշումների կայացում:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B22. ‹‹ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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. 
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1. կտիրապետի դրամավարկային համակարգի գործիքներին և մեթոդաբանու-
թյանը, 

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 համա-
կարգեր:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
0201/B21. ‹‹ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ›› -2 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
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 
ֆինանսական վերլուծության մեթոդները, 

2. կտիրապետի ինչպես կապիտալ բյուջետավորման և ֆինանսական որոշում-
ների կայացման տեխնիկային, այնպես էլ պորտֆելի կառավարման հիմունք-
ներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կապիտալ բյուջետավորման տեխնիկա և գործընթաց: Թեմա 2` 

Կապիտալի արժեք և կառուցվածք: Թեմա 3` Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման 
մեջ: Թեմա 4` Պորտֆելի կառավարման հիմունքներ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

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 

տնտեսագիտությունը 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 ձևե-

րը, 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` Հարկաբյուջետա-
յին քաղաքականությունը մակրոտնտեսական կարգավորման համակարգում: 
Թեմա 7` Ֆինանսական համակարգի և բանկային համակարգի կարգավորումը: 
Թեմա 8` Դրամավարկային քաղաքականությունը մակրոտնտեսական կարգա-
վորման համակարգում: Թեմա 9` Պետության արտաքին տնտեսական քաղաքա-
կանությունը: Թեմա 10` Հակամենաշնորհային քաղաքականությունը: Թեմա 11` 
Պետության ճյուղային տնտեսական քաղաքականությունը: Թեմա 12` Պետու-
թյան սոցիալական քաղաքականության ուղղությունները: Թեմա 13` Աշխատան-
քի շուկայի և զբաղվածության պետական կարգավորումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը  պարունակում  է  4  առաջադրանք,  
յուրաքանչյուրը  1  միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
 

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. կիմանա զարգացած երկրների ագրարային քաղաքականության հրատապ 
պրոբլեմների, ինչպես նաև գյուղատնտեսությանն առնչվող խոշոր միջազ-
գային կազմակերպությունների գործունեության մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Առարկան և ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 2` Ագրարա-

յին բնագավառը և նրա կառուցվածքը: Թեմա 3` Գյուղատնտեսության առանձնա-
հատկությունները և նրա ճյուղային կառուցվածքը: Թեմա 4.` Ագրարային բնա-
գավառի պետական հատվածը: Թեմա 5` Ագրարային բնագավառի մասնավոր 
հատված: Թեմա 6` Ագրարային բնագավառի պետական և մասնավոր հատված-
ների փոխհարաբերություն: Թեմա 7` Ագրարային իրավունք: Թեմա 8` Ագրարա-
յին գործունեության կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկություն-
ները: Թեմա 9` Գյուղատնտեսական կոոպերացիա: Թեմա 10` Գյուղատնտեսա-
կան գործունեության կազմակերպման ազգային և միջազգային չափանիշները: 
Թեմա 11` Ագրարային շուկա: Թեմա 12` Ագրարային շուկայական համակարգ: 
Թեմա 13` Ագրարային միջազգային շուկա: Թեմա 14` ՀՀ գյուղատնտեսության 
զարգացման առանձնահատկությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնա-
ժամի պայմաններում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0201/B18. ‹‹ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 15 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար 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 գործոն-
ները` համապատասխան քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական պայ-
մաններում, 

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 կառավարումը: Թեմա 5` Ապահովագրու-
թյան և ռիսկի կառավարում: Թեմա 6` Բիզնես-պլանի մշակման մեթոդաբանու-
թյունը:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 
 

4.4.1. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0304/B80. ‹‹ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎՈՎ /ռուսերեն/›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված ու-

սումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտութ-
յունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում հիմնական շեշտը դըր-
վում է մասնագիտական գործավարության հմտությունների զարգացմանը, ինչը 
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ենթադրում է թիրախ լեզվով տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հա-տուկ 
բառապաշարի և քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միա-ժա-
մանակ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղոր-դակցական 
կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել լայն ընդ-
գրկմամբ: 

  
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: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քերականություն, մասնագիտական բառաբաշար և դրանց կիրա-

ռումը բանավոր և գրավոր խոսքում: Գործնական էթիկա: Թեմա 2` Փաստաթղթե-
րի ձևակերպման կանոնների և գործավարության կազմակերպումը: Թեմա 3` 
Կառավարման փաստաթղթային ապահովումը:  

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

է առավելագույնը 9 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. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0201/B20. ‹‹ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական 

շուկաների էությունը, տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը, ինչպես 
նաև ֆինանսական ինստիտուտների` դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկե-
րությունների և հաշվարկային կազմակերպությունների գործառույթները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կապիտալի շուկայի, փողի շուկայի, արժութային շուկայի և արժե-
թղթերի շուկայի տեղն ու դերը տնտեսական համակարգում, 

2. կտիրապետի արժեթղթերի շուկայում գործարքների իրականացման հի-
մունքներին, 
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3. կկարողանա գնահատել ֆինանսական շուկայում տարբեր իրավիճակները և 
օրինաչափությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաները տնտեսական համակարգում: Թեմա 2` 

Ռիսկը և եկամուտը ֆինանսական շուկաներում: Թեմա 3` Փողի շուկա: Թեմա 4` 
Արժեթղթերի շուկա: Թեմա 5` Կապիտալի շուկա: Թեմա 6` Ժամկետային ֆի-
նանսական գործարքների շուկա և տոկոսադրույք: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B33. ‹‹ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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. կյուրացնի անցումային տնտեսության ձևավորման օրինաչափությունները, 
անցումային տնտեսության առանձնահատկությունները, 

2. պատկերացում կունենա անցումային տնտեսությունում պետության ֆունկ-
ցիաների, դրանց իրացման եղանակների և մեթոդների մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անցումային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` 

Վերափոխումների համակարգված բնույթը անցումային տնտեսությունում: 
Թեմա 3` Սեփականության բովանդակությունը, ձևերը և իրավունքները անցու-
մային տնտեսություններում: Թեմա 4` Հասարակության սոցիալական կառուց-
վածքի վերափոխումը անցումային տնտեսությունում: Թեմա 5` Մակրոտնտեսա-
կան անկայունությունն անցումային տնտեսությունում: Թեմա 6` Պետական 
կարգավորումն անցումային տնտեսությունում: Թեմա 7` Ձեռնարկությունը /ֆիր-
ման/ որպես սուբյեկտ: Թեմա 8` Գնագոյացման շուկայական մեխանիզմը: Թեմա 
9` Մրցակցությունը և մոնոպոլիան: Թեմա 10` Շուկայական ենթակառուցվածք-
ների ինստիտուտների կայացումը անցումային տնտեսությունում: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B3. ‹‹ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ  ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սպառողական 

վարքի տեսության ծագման և զարգացման հիմնական տեսական ու մեթոդաբա-
նական հասկացություններին, ինչպես նաև ժամանակակաից մեկնաբանումնե-
րին; 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա գոյություն ունեցող տեսությունների նկատմամբ սեփական պատ-
կերացում, ստացած գիտելիքները տնտեսագիտական վերլուծություններում 
կիրառելու հմտություններ, 

2. տեսությունների շուրջ քննարկումների արդյունքում կունենա զարգացած 
ստեղծագործական մտածելակերպ և տարբեր տեսությունների նկատմամբ 
վերլուծական - քննադատական վերաբերմունք: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սպառողական վարքի տեսության ընդհանւր բնագավառը: Սպա-

ռողի անկախությունը և ընտրության ազատությունը: Թեմա 2` Բարիքի օգտա-
կարությունը: Օգտակարության քանակական և կասրգային տեսությունները: 
Թեմա 3` Պահանջարկի ֆունկցիան և դրա հետազոտությունը: Թեմա 4` Սպառո-
ղի հավասարակշռությունը: Թեմա 5` Ստատիկ և դինամիկ հավասարակշռու-
թյուններ: Թեմա 6` Սպառողական վարքի դասական տեսության կիրառությունը: 
Թեմա 7` Սպառողական ընտրության հատուկ հարցեր: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B3. ‹‹ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր բնագա-

վառներում /մասնավորապես տնտեսոթւյունում/ ծագող այնպիսի խնդիրների 
մոդելավորման հետ, որոնց հետազոտման համար կիրառվում են օպտիմալ կա-
ռավարման տեսոթյան հիմնական դրույթները` մասնավորապես Պոնտրյագինի 
մաքսիմումի սկզբունքը. 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա լուծել սպեկտրալ սինթեզի պարզագույն խնդիրներ, 
2. կոնկրետ պրակտիկ խնդիրների համար կառուցել մաթեմատիկական մոդել-

ներ և դրանք հետազոտել մաքսիմումի սկզբունքի միջոցով: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Օժանդակ գաղափարները 

դիֆերենցիալ հավասարումների տեսությունից: Թեմա 3` Ֆազային տրայեկտո-
րիաների կառուցումը: Թեմա 4` Արագագործողության խնդիրը, թույլատրելի կա-
ռավարումները: Թեմա 5` Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը արագագործո-
ղության խնդրի համար: Թեմա 6` Շարժական ծայրակետերով կառավարման 
խնդիրը. տրանսվերսալության պայմանը: Թեմա 7` Օպտիմալ կառավարման 
ընդհանուր խնդիրը: Նորդհաուզի խնդիրը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B3. ‹‹ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Ինտերնետի միջո-

ցով իրականացվող էլեկտրոնային առևտրի /կոմերցիայի/ ժամանակակից տեխ-
նոլոգիաներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա աշխատել ժամանակակից իրական էլեկտրոնային կոմերցիայի 
բնագավառում: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Էլեկտրոնային կոմերցիայի 

ինֆրաստրուկտուրա` էլեկրոնային ցանցեր. Ինտերնետ, Ինտերնետ և Լոկալ 
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ցանցեր: Թեմա 3` B2C - էլեկտրոնային բիզնես սպառողների համար: B2B – էլեկ-
րոնային բիզնես ընկերությունների համար: C2C - Սպառողական էլեկտրոնային 
բիզնես սպառողների համար: Թեմա 4` Ապահովվածության /պաշտպանվածու-
թյան/ խնդիրներ էլեկտրոնային առևտրում: Թեմա 5` Էլեկտրոնային վճարման 
համակարգեր; Թեմա 6` Մարքետինգի և վաճառքի ստրատեգիաներ էլեկտրոնա-
յին կոմերցիայում: Թեմա 7` Ինտեևնետային գնումների ստրատեգիաներ: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B3. ‹‹ԳՐԱՖՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒ-
ԹՅՈՒՆՈՒՄ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնե դիսկրետ օպտի-

մացման խնդիրների հետազոտման և արդյունավետ ալգորիթմների առաջարկե-
լու հմտություններ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա տնտեսական իրավիճակներում առաջացած խնդիրների 
համար առաջարկել լուծման արդյունավետ ալգորիթմներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Նախնական գաղափարներ. Գրաֆներ, ցանցեր և դրանց մատրի-

ցային ներկայացումը, ալգորիթմների բարդության գնահատումը, բազմանդամա-
յին և էքսպոնենցիալ ալգորիթմներ: Թեմա 2` Տրանսպորտային տիպի խնդիրներ 
և դրանց լուծման ալգորիթմներ; Թեմա 3` Ցանցային խնդիրներ: Թեմա 4` Շրջիկ 
առևտրային խնդիրը և այդ խնդրի լուծման եղանակները: Թեմա 5` Դինամիկ 
ծրագրավորման եղանակի կիրառումը տնտեսությունում առաջացած որոշ խն-
դիրների արդյունավետ լուծման համար: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0201/B. ‹‹ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աղքատության մա-

կարդակի գնահատման մեթոդաբանությանը և Հայաստանում աղքատության 
գնահատման եղանակներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ աղքատության մակարդակի հաշվարկ-
ման եղանակների` մասնավորապես, Հայաստանում աղքատության հաշ-
վարկման ներկայումս կիրառվող մեթոդաբանության վերաբերյալ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Աղքատության սահմանումները և չափման նպատակները: 

Թեմա 2` Աղքատության գնահատման եղանակները, այլընտրանքային աղքա-
տության գծեր: Թեմա 3` Բացարձակ, հարաբերական աղքատության գծեր, 
դրանց կիրառման առավելություններն ու թերությունները: Թեմա 4` Կենսամա-
կարդակի,աղքատության և անհավասարության չափման մեթոդաբանությունը 
Հայաստա-նում: Թեմա 5` ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների կենսամակարդա-
կի ամբողջացված հետազոտությունը որպես աղքատության հաշվարկման հիմ-
նական գործիք ՀՀ-ում: Թեմա 6` Աղքատության մակարդակի ցուցանիշները որ-
պես աղքատամետ քաղաքականության հիմք Հայաստանում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B. ‹‹ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդկային կապի-

տալի տեսության ձևավորման և զարգացման գործընթացներին, տեսական, մե-
թոդական և գործնական վերլուծությունների առանձնահատկություններին, ժա-
մանակակից տնտեսության պայմաններում զարգացման ուղղություններին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. պատկերացում կունենա տնտեսական զարգացման գործընթացներում 

մարդկային կապիտալի դերի մասին, 
2. կկարողանա տարբերակել մարդկային կապիտալի շուկաները և դրանց գոր-

ծունեության արդյունքները, 
3. կտիրապետի մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումների և դրանց 

արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությանը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարդկային կապիտալի տեսությունը: Մարդկային կապիտալը 

որպես տնտեսագիտական կատեգորիա: Թեմա 2` Մարդկային կապիտալի շու-
կայի ձևավորման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները: Թեմա 
3` Կրթությունը և մասնագիտական վերապատրաստումը որպես ներդրումներ 
մարդկային կապիտալում: Թեմա 4` Միգրացիան որպեսմարդկային կապիտալի 
զարգացման գործոն: Թեմա 5` Մարդկայինկապիտալի զարգացման և վերար-
տադրության առանձնահատկություններըտրանսֆորմացիոն տնտեսությունում: 
Թեմա 6` Մարդկային կապիտալիգնահատումը: Թեմա 7` Մարդկային կապիտա-
լի վերարտադրության   հիմնախնդիրը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹‹ԱՆՇԱՐԺ  ԳՈՒՅՔԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գնահատման տար-

բեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգային ծրագրերի միջոցով նրանց 
հնարավորություն ընձեռել՝ կատարելու տարբեր գույքային միավորների և, ընդ-
հանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կատարել տարբեր նշանակության անշարժ գույքի միավորների 
գնահատում, 

2. կտիրապետի անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումային վերլուծության հմտու-
թյուններին: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները: Գնահատման 

ստանդարտներ: Թեմա 2` Գնահատման եկամտային մեթոդը: Թեմա 3` Գնա-
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հատ-ման ծախսային մեթոդը: Թեմա 4` Գնահատման համեմատական (շուկա-
յական) մեթոդը: Թեմա 5` Տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների համա-
դրումը և գույքի արժեքի որոշումը: Թեմա 6` Գնահատման հաշվետվություն: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹‹ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿԱԿԱՆ ՄՈԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵ-
ՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների` տնտեսագիտական 

վերլուծություններում էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործիքների կիրառման մա-
սին գիտելիքները և հետազոտական-վերլուծական ու համակարգչային հմտու-
թյունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի տնտեսագիտական վերլուծություններում առավել կիրառվող 
էկոնոմետրիկ հատուկ մեթոդներին ու մոդելներին, 

2. կկարողանա կատարել տնտեսագիտական պրակտիկ հետազոտական վեր-
լուծություններ, 

3. կիմանա էկոնոմետրիկ վերլուծությունների նպատակով կիրառվող տարբեր 
համակարգչային փաթեթների հնարավորությունները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ոչ-գծային, լոգարիթմական և կիսալոգարիթմական մոդելների 

գնահատումը և մեկնաբանությունը: Թեմա 2` Ֆիկտիվ փոփոխականներ, վար-
քա-գծային LOGIT, PROBIT մոդելների գնահատումը: Թեմա 3` Ժամանակային 
շարքերի դեկոմպոզիցիա, մոդելավորում, կանխատեսում: Թեմա 4` Դինամիկ 
շարքերի էկոնոմետրիկ մոդելավորումը` բաշխված լագերով մոդելներ: Թեմա 5` 
Միա-ժամանակյա էկոնոմետրիկ հավասարումների համակարգերի գնահատու-
մը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B. ‹‹ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՄԵ-
ԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՄՈԴԵԼՆԵՐ› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալ-տնտեսա-

կան գործընթացների կանխատեսման ժամանակակից մեթոդներին և մոդելնե-
րին, գործնականում դրանց կիրառման փորձին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա նախորդ դասընթացներում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
կանխատեսման ոլորտում, 

2. կիմանա կանխատեսման ոլորտում կիրառվող մեթոդները, 
3. կունենա փորձագիտական հետազոտություն կատարելու հմտություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան. Թեմա 2` Ժամանակային շարքերի վեր-

լուծություն: Թեմա 3` Ռեգրեսիան կանխատեսումներում: Թեմա 4` Որակական 
ընտրանքի մոդելներ, հարցումների մշակման գործիքներ: Թեմա 5` Միաժամա-
նակյա հավասարումների համակարգի հիման վրա կանխատեսումներ: Թեմա 6` 
Փորձագիտական կանխատեսման մեթոդներ: Թեմա 7` Անալիտիկ կանխա-տես-
ման մեթոդներ: Թեմա 8` Կանխատեսման արդյունքների ճշտության ստուգման 
մեթոդներ: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B29. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
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: 
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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՝ Տնտեսա-
կան 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-
դիտորական պարտքի վերլուծություն: Թեմա 11` Ֆինանսական դրության վեր-
լուծություն:  

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

է առավելագույնը` 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում.Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B35. ‹‹ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտելիքահենք տնտեսության, դրա կառուցված-

քի դիտարկումը մակրո- և միկրո- (ձեռնարկության) մակարդակներում, դրան-
ցում ինովացիոն հիմնասյան առանձնացումը և վերլուծումը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի ինովացիոն նախագծերի կառավարման արդյունավետության 
խնդիրներին, 

2. կկարողանա ընտրել ձեռնարկության ստորաբաժանումների  կազմակերպա-
կան առավել ռացիոնալ ձևերը, 
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3. կկարողանա կիրառել ինովացիոն նախագծերի իրականացման խթանման 
արդյունավետ մոդելներ և մեթոդներ: 
 

Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Գիտելիքի տնտեսության անցումը, գիտելիքի տնտեսության հիմ-

նասյուները, ինովացիոն հիմնասյան առանձնացումը: Թեմա 2` Ինովացիոն նա-
խագծերի կառավարման արդյունավետության խնդիրներ: Թեմա 3` Ինովացիոն 
մենեջմենթի փուլերի վերլուծություն: Թեմա 3` ՀՀ տնտեսությունում ինովացիոն 
հիմնախնդիրների շրջանակում թիմային հետազոտական աշխատանքների իրա-
կանացում և ներկայացում: 

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

է 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: 
 

0201/B. ‹‹ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին 

ներկայացնել արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հիմնահարցերը, 
տալ միջազգային և ազգային տնտեսական անվտանգությունների համապար-
փակ նկարագիրը, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր երկրների փորձը միջազ-
գային տնտեսական անվտանգությունում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ միջազգային տնտեսական հարաբերու-
թյունների համատեքստում անվտանգության հիմնահարցեր` հասկացու-
թյան, էության, առանձնահատկությունների, անվտանգության ընդգրկման 
ոլորտների, ինչպես նաև ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում ազգային 
տնտեսական անվտանգության վերաբերյալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները և միջազգգային 

տնտեսական անվտանգությունը: Թեմա 2` Միջազգային տնտեսական անվտան-
գության ընդգրկման ոլորտները: Թեմա 3` Ազգային տնտեսական անվտանգու-
թյունը և ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը: Թեմա 4` Տնտեսական ինտեգրման 
և գլոբալացման գործընթացները միջազգային տնտեսական անվտանգությու-
նում: Թեմա 5` Արտասահմանյան երկրների փորձը միջազգային տնտեսական 
անվտանգության ոլորտում: Թեմա 6` Միջազգային տնտեսական անվտանգու-
թյան ապահովման ռազմավարությունը և մարտավարությունը: Թեմա 7` Միջազ-
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գային առևտրի դերը միջազգային տնտեսական անվտագության ոլորտում: 
Թեմա 8` Կոռուպցիան որպես միջազգային տնտեսական հարաբերությունների և 
միջազգային տնտեսական անվտանգության սպառնալիք: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹‹ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային նոր տեխնոլոգիանե-

րը, իրականացնել բանկային նորագույն ծառայությունների համեմատական վեր-
լուծություն և բացահայտել նորագույն տեխնոլոգիաների կապը ավանդական 
բանկային ծառայությունների հետ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. տեղեկացված կլինի բանկային նոր տեխնոլոգիաների մասին, 
2. ծանոթ կլինի ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգերին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պաստիկ քարտեր: Թեմա 2` Ինտերնետի միջոցով իրականացվող   

բանկային ծառայություններ (E-Banking): Թեմա 3` Դիլինգային գործառույթներ:  
Թեմա 4` Ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգեր (Monitoring, Wes-
tern, SWIFT): 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջազ-

գային տնտեսական կառույցների գործառույթներին, վեր հանել դրանց անդա-
մակցելու նպատակահարմարությունը զարգացող և զարգացած երկրների հա-
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մար, ինչպես նաև վերլուծել այն արդյունքները, որոնք ստացվել են տարբեր կա-
ռույցների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված  ծրագրե-
րից: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ուսումնասիրել ԱՀԿ-ի, ԱՄՀ-ի, ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցների 
գործունեությունը և նպատակները, 

2. կկարողանա վերլուծել դրանց դերը գլոբալ խնդիրների, հազարամյակի 
նպատակների իրագործման և ազգային տնտեսությունների առջև դրված 
հիմնահարցերի լուծման մեջ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական կառույցների ստեղծման պատմու-

թյունը: Թեմա 2` Գլոբալացումը և միջազգային տնտեսական կառույցները: Թեմա 
3` Միջազգային տարածաշրջանային կառույցներ (Եվրամիություն, NAFTA, 
ASEAN, ԱՊՀ): Թեմա 4` Միջազգային ռազմավարական միություններ (OPEC, 
ԵՎՐԱՏՈՄ, ՆԱՏՕ): Թեմա 5` Գլոբալ տնտեսական կառույցներ (ՄԱԿ-ի Զարգաց-
ման ծրագիր, UNIDO,Համաշխարհային Բանկ, Արժույթի Միջազգային Հիմնա-
դրամ): Թեմա 6` Միջազգային առևտուրը կանոնակարգող կառույցներ (Առևտրի 
համաշխարհային կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժո-
ղով): Թեմա 7` Անցումային տնտեսությունների խնդիրները և միջազգային 
տնտեսական կառույցները: Թեմա 8` Հայաստանի անդամակցությունը միջազ-
գային տնտեսական կառույցներին: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (12ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դինամիկ շրջապատի պայմաննե-

րում կազմակերպության ռազմավրական կառավարման կոնցեպցիայի հետ: 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հստակ ձևավորված տեսակետ կազմակերպության կառավարման 
որպես շրջապատի դինամիկ փոփոխման պայմաններում կազմակերպու-
թյան ճկուն վարք ապահովող գործունեության վերաբերյալ: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման էությունը և հիմնական բաղա-

դրիչները: Թեմա 2` Ռազմավարական կառավարման մոդելը: Թեմա 3` Մակրո-
միջավայրի և անմիջական շրջապատի վերլուծությունը: Կազմակերպության 
ներքին վերլուծությունը և նրա անցկացման մեթոդները: Թեմա 4` Կազմակեր-
պության ռազմավարության էությունը: Թեմա 5` Մ. Պորտերի մրցակցության տե-
սությունը: Թեմա 6` Ապրանքի կոնցեպցիան ռազմավարական կառավարման 
մեջ: Թեմա 7` Ռազմավարական վերլուծություն: Թեմա 8` Ռազմավարության  
կատարումը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0201/B. ‹ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը`10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել նախ-

նական պատկերացումներ արտաքին տնտեսական կապերի և երկրների տնտե-
սական զարգացման վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ արտաքին առևտրատնտեսական կապե-
րի հիմնական բնութագրիչների, արտաքին տնտեսական կապերի ժամանա-
կակից տեսությունների, պետական կարգավորման առանձնահատկություն-
ների և համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումների վերաբեր-
յալ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտաքին առևտրատնտեսական կապերի ժամանակակից մի-

տումները: Թեմա 2` Արտաքին առևտրի կազմակերպման ձևերը: Թեմա 3` Ար-
տաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորումը: Թեմա 4` Ազատ  առև-
տուր և պետական հովանավորչություն: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0201/B. ‹‹ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության 

պետական ֆինանսական համակարգի առանձնահատկություններին և դրա 
օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից տնտեսության պայմաններում պետության հիմնա-
կան տնտեսական ֆունկցիաները, 

2. կտիրապետի պետական բյուջեի էությանը և գործառույթներին, 
3. ծանոթ կլինի ՀՀ բյուջեի կառուցվածքին, բյուջետային համակարգի եկամուտ-

ներին և ծախսերին: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պետության դերը ժամանակակից տնտեսությունում: Թեմա 2` 

Բյուջեն և նրա հասարակական ֆունկցիաները: Թեմա 3` ՀՀ բյուջետային համա-
կարգի իրավական կազմակերպական հիմքերը: Թեմա 4` ՀՀ բյուջետային կա-
ռուցվածքը և բյուջետային համակարգը: Թեմա 5` Բյուջետային համակարգի 
եկամուտները: Թեմա 6` Հարկերը և հարկային համակարգը: Թեմա 7` Բյուջե-
տային համակարգի ծախսերը: Թեմա 8` Բյուջետային դեֆիցիտը և պետական 
պարտքը: Թեմա 9` Միջբյուջետային հարաբերություններ: Թեմա 10` Բյուջեի նա-
խագծի կազմումը, քննարկումը, հաստատումը և կատարումը: Թեմա 11` Ֆինան-
սական վերահսկողություն: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹‹ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախագծերի կառավարման 

ոլորտի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ: 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա նախագծերի կառավարման վերաբերյալ ստացած գիտելիքները 
կիրառել գործունեության ցանկացած ոլորտում (քաղաքականություն, պե-
տական կառավարում, գործարարություն, մշակույթ, անձնական կյանք): 
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2. կիմանա գործառնական և նախագծային կառավարման տարբերությունները, 
3. կունենա առանձնահատուկ խնդիրների լուծմամբ զբաղվող կոլեկտիվ ղեկա-

վարելու հմտություններ և կարողություններ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Նախագծերի կառավարման հիմնական հասկացությունները և 

սահմանումը: Թեմա 2` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Թեմա 3` 
Նախագծի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ինտեգրացիայի կառավա-
րումը: Թեմա 4` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի բովան-
դակության կառավարումը: Թեմա 5` Նախագծերի կառավարման գործընթացնե-
րը: Նախագծի ժամկետի կառավարումը: Թեմա 6` Նախագծերի կառավարման 
գործընթացները: Նախագծի արժեքի կառավարումը: Թեմա 7` Նախագծի կառա-
վարման գործընթացները: Որակի կառավարում: Թեմա 8` Նախագծի կառավար-
ման գործընթացները: Նախագծի աշխատանքային ռեսուրսների (անձնա-կազմի) 
կառավարման գործընթաց: Թեմա 9` Նախագծի կառավարման գործընթացները: 
Կոմունիկացիաների կառավարում: Թեմա 10` Նախագծի կառավարման գործըն-
թացները: Նախագծի ռիսկերի կառավարում: Թեմա 11` Նախագծերի կառավար-
ման գործընթացները: Նախագծի մատակարարման կառավարում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B. ‹‹ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գիտելիքի էկոնոմի-

կայի հիմնական հասկացություններին և առանձնահատկություններին, ինտե-
լեկտուալ սեփականության և ինովացիոն բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրնե-
րին, պետական կարգավորման օբյեկտների և մեթոդների փոփոխությանը գիտե-
լիքի էկոնոմիկայի պայմաններում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գիտելիքի տնտեսության հիմնական հասկացություններն ու  
առանձնահատկությունները, դրա կայացման և զարգացման նախադրյալ-
ներն ու պայմանները, 

2. կկարողանա հստակ ձևակերպել և հիմնավորել իր դիրքորոշումը գիտելիքի 
էկոնոմիկայի հիմնախնդիրների և կիրառական ասպեկտների վերաբերյալ, 

3. կկարողանա կիրառել գիտելիքի էկոնոմիկայի ոլորտում իր գիտելիքներն ու 
հմտությունները, կատարել վերլուծություններ: 
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Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գիտելիքի էկոնոմիկայի հիմնական պարամետրերը: Թեմա 2` 

Ինֆորմացիայի շուկաներ: Թեմա 3` Ինտելեկտուալ սեփականություն և ինտե-
լեկտուալ ակտիվներ: Թեմա 4` Գիտելիքի տնտեսության պետական կարգավո-
րումը: Թեմա 5` Սոցիալական կապիտալ և մարդկային կապիտալ: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0201/B34. ‹‹ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է համակարգչային մոդելների օգնությամբ ներկա-

յացնել ձեռնարկությունների ծախսերի կառավարման և բյուջետավորման ժամա-
նակակից փորձը, ծանոթացնել ձեռնարկության արդյունավետ կառավարման 
համար հաշվառման ժամանակակից համակարգի ձևավորման հիմնական 
սկզբունքներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա բավարար գիտելիքներ ձեռնարկությունում հիմնավորված որոշում-
ների կայացման համար կառավարչին անհրաժեշտ տեղեկատվական համա-
կարգի կառուցման և դրա կիրառման առանձնահատկությունների վերաբեր-
յալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառման էությունը և նշանակությունը: 

Թեմա 2` Կառավարչական որոշումների ընդունումն ու իրագործման կազմա-
կերպումը: Թեմա 3` Ծախսեր և ծախսումներ: Թեմա 4` Ծախսումների ամփոփ 
հաշվառումը: Թեմա 5` Արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլյացիայի մեթոդները: 
Թեմա 6` Ծախսումների  նորմատիվային հաշվառումը: Թեմա 7` Կազմակերպու-
թյունների տնտեսական արդյունավետության գնահատումը: Թեմա 8` Ռազմա-
վարության մշակումը և իրագործման կազմակերպումը:  

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

է առավելագույնը` 9  միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում.Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում.Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0201/B. ‹‹ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 10–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ծանոթացնել մի-

ջազգային բիզնեսի հիմնական սկզբունքներին ու մեթոդներին: 
 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա բացահայտել այն առանձնահատկությունները, որոնց հետ 
բախվում են ընկերությունները օտար երկրներում գործունեություն  ծավալե-
լիս, 

2. կկարողանա վերլուծել գործունեության հաջող ծավալման համար անհրա-
ժեշտ բոլոր պայմանները, ինչպես նաև գործունեության ծավալման հետ 
առնչվող ռիսկերի նվազեցման եղանակները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Միջազգային բիզնես-համառոտ տեսական ակնարկ: Թեմա 2` 

Բիզնեսի վարման իրավական, քաղաքական, տնտեսական, մարդկային և մշա-
կութային միջավայրերը: Թեմա 3` Միջազգային բիզնեսի տեսամեթոդական հի-
մունքները: Թեմա 4` Պետության ներգործությունը արտաքին առևտրի վրա 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ: Թեմա 5` Ֆինանսների կառավարումը: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր  հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
 

4.5. ‹‹Սերվիս›› մասնագիտություն 
 

0902/B02. ‹‹ՍՈՑԻԱԼ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ ԶԲՈՍԱ-
ՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 1-ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության բովանդակությանը, խըն-

դիրներին, ուղղություններին, ներկայացվող պահանջներին: Բացահայտվում է 
սոցիալ-մշակութային ծառայություններ դերը և նշանակությունը ընդհանրապես 
սերվիսի, մասնավորապես զբոսաշրջության բնագավառում: Ուսումնասիրվում 
են սոցիալական պայմանների գնահատումը, մշակութային ծառայությունների 
տեսակները, զբոսածրջության դերը և նշանակությունը  հասարակական կյան-
քում: 
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Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. Պետք է տիրապետի մասնագիտության հետ կապված հասկացություններին, 
օրենքներին, մեթոդներին: 

2. Կկարողանա ներկայացնել իր մասնագիտության տեսական և կիրառական 
կողմերը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Սոցիալ-մշակութային ծառայությունը, 

որպես տնտեսության ճյուղ: Թեմա 3` Սոցիալ-մշակութային ծառայության բո-
վանդակությունը: Թեմա 4` Սոցիալ-մշակութային ծառայությունների դասակար-
գումը: Թեմա 5` Բնակչությունը, որպես ծառայություններ կրող: Թեմա 6` Ծառա-
յությունների մատուցման գործընթացը: Թեմա 7` Ծառայությունների նպատակը 
և ծառայությունների բազմաբովանդակությունը: Թեմա 8` Սոցիալ-մշակութային 
ծառայությունների իրականացումը 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0903/B03. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (3 կրեդիտ)  
Շաբաթական 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիք-

ներ Երկիր մոլորակի և նրա աշխարհագրական թաղանթի ու նրա ոլորտների 
ձևավորման, զարգացման, նրանցում տեղի ունեցող բազմաթիվ բնական երևույթ-
ների փոխադարձ կապի, մարդու և աշխարհագրական թաղանթի, ինչպես նաև 
բնական երևույթներն ու օբյեկտները սպասարկման և ռեկրեացիոն նպատակնե-
րով օգտագործելու  համար: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա Երկիր մոլորակում տեղի ունեցող բնական բազմաթիվ երևույթների 
առաջացման պատճառները, դրանց աշխարհագրական հետևանքները, 

2. կհասկանա աշխարհագրական թաղանթի բոլոր բաղադրիչների փոխադարձ 
կապի և փոխպայմանավորվածության, փոխներթափանցման մասին, 
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3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել բնական տարբեր երևույթների 
միջև եղած կապերը հասկանալու, բնապահպանական բազմաթիվ խնդիրնե-
րը լուծելու և սպասարկման ու ռեկրացիոն գործում կիրառելու համար: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ընդհանուր երկրագիտություն առարկան, խնդիրները, ուսումնա-

սիրության մեթոդները և կարևոր հասկացությունները: Թեմա 2` Հիմնական 
տվյալներ Երկիր մոլորակի մասին: Թեմա 3` Կողմնորոշում, եղանակները, ազի-
մուտ: Մասշտաբ, աշխարհագրական քարտեզ, տիպերը: Թեմա 4` Երկրի ձևը, մե-
ծությունը: Երկրի օրական և տարեկան պտույտները, դրանց աշխարհագրական 
հետևանքները: Թեմա 5` Աշխարհագրական թաղանթ, սահմանները, հիմնական 
հատկանիշները և լորտային կառուցվածքը: Թեմա 6` Քարոլորտ: Երկրի ռելիեֆը, 
հիմնական ձևերը: Լեռներ, հարթավայրեր: Թեմա 7` Մթնոլորտ, կազմը, կառուց-
վածքը: Եղանակ, կլիմա, դրանց ուսումնասիրությունների դերը սերվիսի և տու-
րիզմի զարգացման գործում: Թեմա 8` Ջրոլորտ, կազմը: Համաշխարհային օվ-
կիանոս, մայրցամաքային ջրեր, դրանց դերը սպասարկման և տուրիզմի գործում: 
Թեմա 9` Կենսոլորտ, կառուցվածքը: Երկրագնդի բուսական և կենդանական աշ-
խարհը: Բնական զոնաներ: Բուսական և կենդանական աշխարհի դերը սպա-
սարկման և տուրիզմի զարգացման ու կազմակերպման գործում: Թեմա 9` Մար-
դը և աշխարհագրական թաղանթը, փոխհարաբերությունները: Բնության և պահ-
պանության հիմնախնդիրը: 

 
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 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B05. ‹‹ՍԵՐՎԻՍԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ 

սերվիսի բովանդակության, անհրաժեշտության, գործնական նշանակության 
մասին: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. ուսանողները կստանան համակարգված գիտելիքներ սերվիսի ոլորտի, նրա 
առանձին բաղադրիչների վերաբերյալ, 
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2. կսովորեն հյուրասիրություն, հյուրանոցային գործի, զբոսաշրջության, ռե-
սուրսային գործի և սերվիսի մյուս տեսակների կազմակերպումը, 

3. Ձեռք կբերեն կարողություններ ինքնուրույն կերպով կազմակերպելու սերվի-
սի տարբեր ոլորտների աշխատանքները: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Սերվիսի բովանդակությունը, դերը, զարգացման նախադրյալնե-

րը, գործունեությունը: Թեմա 2` Սերվիսային գործունեությունը որպես պահան-
ջարկի բավարարման միջոց: Թեմա 3` Սերվիսային ծառայություն, որակը, սեր-
վիսային ձեռնարկության գործունեության նպատակայնությունը: Թեմա 4` Սեր-
վիսային ծառայությունների հիմնական տեսակները և դասակարգումը:  Թեմա 5` 
Տրանսպորտային ձեռնարկությունների կազմակերպում և նպատակայնացում: 
Թեմա 6` Ֆիտնեսի բնագավառում սերվիսային գործունեության առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 7` Զբոսաշրջության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիանե-
րի կիրառումը: 

 
 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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B01. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիք-

ներ հասարակական (սոցիալ-տնտեսական) աշխարհագրության հիմնարար 
հասկացությունների, բաղադրիչների, աշխարհի քաղաքական քարտեզի, բնա-
կան պայմանների, ռեսուրսների ԳՏՀ և համաշխարհային տնտեսության, մարդ-
կության համամոլորակային հիմնախնդիրների և աշխարհի ինքնատիպ տարա-
ծաշրջանների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կունենա պատկերացում կունենա Աշխարհագրության միասնական գիտութ-
յան համակարգում “հասարակական աշխարհագրության” տեղի և դերի մա-
սին, 

2. կունենա կայուն գիտելիքներ հասարակական աշխարհագրության հիմնա-
րար հասկացությունների և բաղադրիչների մասին 
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3. կտիրապետի հասարակական աշխարհագրական հետազոտության մեթոդ-
ներին և սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական կանխատեսման էությանը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության նպատակը և խնդիրները, բո-

վանդակությունը և կառուցվածքը, գրական աղբյուրների տեսություն: Թեմա 2` 
Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության հիմնարար հասկացությունները և 
բաղադրիչները: Թեմա 3` Աշխարհի քաղաքական բաժանումը: Թեմա 4` Երկրա-
գնդի բնական պայմանները և ռեսուրսները: Թեմա 5` ԳՏՀ և Համաշխարհային 
տնտեսությունը: Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային և տարածքային կա-
ռուցվածքը: Հիմնական ճյուղերի բնութագիրը: Թեմա 6` Համաշխարհային տնտե-
սության ոչ արտադրական ոլորտը: Թեմա 7` Միջազգային տնտեսական կապե-
րը: Թեմա 8` Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները: Թեմա 9` Աշ-
խարհի ինքնատիպ տարածաշրջանները: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B10. ‹‹ՏՈՒՐԻԶՄԻ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 7.5 ժամ (21 ժամ դասախոսություն,  6 ժամ գործնական, 3 ժամ սե-
մինար  պարապմունք),  
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիք-

ներ տուրիզմի էության, նպատակների, ռեսուրսների, ենթակառուցվածքների, 
տարածքային կազմակերպման, զբոսաշրջության միջազգային շուկայի, տուրիզ-
մի ինդուստրիայի, տուրօպերատորական և տուրգործակալական գործունեու-
թյան, տուրիստական արտադրանքի, զբոսաշրջության կարգավորման և կառա-
վարման վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. Կիմանա տուրիզմի, որպես տնտեսության ոլորտի, բոլոր բաղադրիչների փո-
խադարձ կապի և փոխազդեցության մասին: 

2. Կհասկանա զբոսաշրջության ռեսուրսների, տարածքային կազմակերպման և 
զբոսաշրջության ինդուստրիայի դերը զբոսաշրջության շուկայում: 

3. Ստացած գիտելիքների հիման վրա կկարողանա գնահատել առանձին տա-
րածքների կամ երկրների զբոսաշրջային ներուժը, տուրիզմի տարածքային 
կազմակերպումը և տուրինդուստրիայի զարգացման վիճակը: 
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Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Տուրիզմի/ զբոսաշրջության/ էությունը, նպատակը և գործառույթ-

ները: Թեմա 2` Զբոսաշրջության ռեսուրսները և ենթակառուցվածքը: Թեմա 3` 
Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպումը: Թեմա 4` Միջազգային զբոսա-
շրջային շուկան: Թեմա 5` Զբոսաշրջության ինդուստրիա: Թեմա 6` Տուրօպերա-
տորական և տուրգործակալական գործունեություն: Թեմա 7` Տուրիստական ար-
տադրանք: Թեմա 8` Զբոսաշրջության կարգավորումը: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B06. ‹‹ՍԵՐՎԻՍԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ սեմինար պարապմունք),  
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական և համակարգված 

գիտելիքներ տալ սպասարկման ոլորտի աշխարհագրության հիմունքների վե-
րաբերյալ, ծանոթացնել սպասարկման ոլորտի առանձին տեսակների տարած-
քային կազմակերպման սկզբունքներին և ձևերն: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սպասարկման ոլորտի, նրա առանձին տեսակների տարածքային 
կազմակերպման սկզբունքներն ու օրինաչափությունները, 

2. կհասկանա սպասարկման ոլորտի տարածքային կազմակերպման վրա ազ-
դող տարբեր գործոնների (տնտեսության, բնակչության և այլն) բնույթն ու 
հիմնական ուղղությունները, 

3. կարողանա կատարել սպասարկման ոլորտի, նրա առանձին տեսակների 
զարգացման և տարածքային կազմակերպման տարբեր ցուցանիշների վեր-
լուծություն և գնահատում: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ներածություն: Դասընթացի նպատակը, բովանդակությունը: 

Թեմա 2` Սպասարկման ոլորտը` որպես սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական 
ուսումնասիրությունների օբյեկտ: Թեմա 3` Սպասարկման ոլորտի տարածքային 
կազմակերպման գործոնները, մակարդակները: Թեմա 4` Սերվիսի աշխարհա-
գրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան: Կապն այլ գիտությունների 
հետ: Թեմա 5` Սերվիսի աշխարհագրության հետազոտության մեթոդները: 
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Թեմա 6` Սերվիսի աշխարհագրության կառուցվածքը: Թեմա 7` Ծառայություն-
ների համաշխարհային շուկայի աշխարհագրությունը: Թեմա 8` Զբոսաշրջային 
ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 9` Սանատոր և առողջարարա-
կան ռեկրեացիոն ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 10` Հյուրանո-
ցային ծառայությունների և ինդուստրիայի աշխարհագրություն: Թեմա 11` Ու-
ղևորատրանսպորտային համակարգի և ծառայությունների աշխարհագրություն: 
Թեմա 12` Գիտակրթական ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 13` 
Հոգևոր-մշակութային ծառայությունների աշխարհագրություն: Թեմա 14` Ֆի-
նանսա-բանկային ծառայությունների աշխարհագրություն 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 4-ական միավոր, 1 
հարցը` 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
1104/B04. ‹‹ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ)  
Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք),  
Կիսամյակը` 3-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Ներկայացնել հայոց ազգաբանության ուսումնասիրության հիմնախնդիր-

ները, դասավանդման մեթոդները, ճանաչողական նշանակությունը, դասդաս-
ման սկզբունքներն ու ժամանակագրական շրջանակները, պատմական և ար-
դիական առումները, գիտության տեղը հայագիտության համակարգում: Բացա-
հայտել հայ ժողովրդի կենցաղամշակութային յուրահատկությունները, հարևան 
ժողովուրդների հետ ունեցած կենցաղամշակութային փոխառնչությունները, 
ժողովրդագրական և էթնոմշակութային պատկերը: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա հայերի և Հայաստանում ապրող մյուս ժողովուրդների էթնոկենցա-
ղամշակույթը, 

2. կծանոթանա էթնոգենեզին և էթնիկ պատմությանը, 
3. կկարողանա արտադրական, կենսաապոհովման, սոցիոնորմատիվ և հումա-

նիտար մշակույթներին: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հայերն աշխարհի էթնիկ հանրությունների համակարգում. հայե-

րի էթնոլեզվական, մարդաբանական, խառնվածքային, դավանաբանական, ժո-
ղովրդագրական բնութագիրը: Թեմա 2` Ավանդական և ժամանակակից արտա-
դրական մշակույթը. երկրագործական մշակույթ, անասնապահական մշակույթ, 
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տնայնագործական և արհեստագործական մշակույթ, համքարական կազմակեր-
պություններ. օժանդակ տնտեսաձևեր. ժողովրդական  փոխադրամիջոցներ, կա-
պի միջոցներ: Թեմա 3` Կենսաապահովման մշակույթ (բնակավայր, բնակարան, 
տարազ և զարդարանք, ուտեստ, ռեգիոնալ առանձնահատկությունները): Թեմա 
4` Սոցիոնորմատիվ մշակույթ (ընտանետիպեր, վարվելակարգ, ամուսնության 
ավանդութային ձևեր, հարսանիք, որդեծնություն և մանկան դաստիրակություն, 
հուղարկավորում, մեռելոց, գյուղական համայնք, ազգակցական համակարգ):  

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0902/B07. ‹‹ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք)  
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված և ամբողջական 

գիտելիքներ հաղորդել տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից տուրիստական 
երկրագրական վերլուծության և տեսության վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տուրիստական երկրագրության հիմնական ուղղություններն ու բա-
ղադրիչները, վերլուծության հիմնական մեթոդները. 

2. կհասկանա տուրիստական երկրագրության հիմնական բաղադրիչների 
հատկանիշներն ու փոխադարձ կապերը: 

3. կկարողանա կատարել երկրագրության առանձին բաղադրիչների գնահա-
տում տուրիստական հնարավորությունների օգտագործման և տուրիզմի 
զարգացման տեսանկյունից: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Տուրիստական երկրագրության աշխարհագրական էությունը: 

Թեմա 2` Տուրիստական երկրագրության գործառույթները, հիմնախնդիրները, 
գործնական նշանակությունը: Թեմա 3` Տուրիստական երկրագրությունը և տու-
րիզմը: Թեմա 4` Տուրիստական երկրագրության վերլուծության սխեմաները: Թե-
մա 5` Տուրիստական երկրագրական հիմնական բաղադրիչները, դրանց տուրիս-
տական հնարավորությունների գնահատումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 



– 305 – 

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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը`4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B08. ‹‹ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք)  
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կայուն գիտելիք-

ներ պատմական անցած ժամանակաշրջանում Հայաստանի և հարակից երկրնե-
րի բնական պայմանների ու ռեսուրսների, բնակչության, վարչաքաղքական իրա-
վիճակի, բաժանումների և տնտեսության վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա կայուն գիտելիքներ պատմական անցած ժամանակաշրջանի Հա-
յաստանի և հարակից երկրների պատմա-աշխարհագրական տարաբնույթ 
հարցերի մասին: 

2. կունենա կոնկրետ փաստական գիտելիքներ Հայաստան աշխարհի տարբեր 
շրջանների (գավառների, նահանգների) մասին պատմական տարբեր ժամա-
նակաշրջանների վերաբերյալ: 

3. կարողանա պատմաաշխարհագրական զուգահեռներ անցկացնել և լայնորեն 
կիրառել հետազոտության պատմա-աշխարհագրական մեթոդը: 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Դասընթացի բովանդակությունը, կառուցվածքը ուսումնասիր-

ման նպատակը և խնդիրները, գիտամեթոդական նշանակությունը, գրական 
աղբյուրների տեսություն: Թեմա 2` Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայման-
ները և ռեսուրսները: Թեմա 3` Հին Հայաստանի բնակչությունը: Թեմա 4` Հին 
Հայաստանի գլխավոր ճանապարհները և դրանց քաղաքական ու տնտեսական 
նշանակությունը: Թեմա 5` Հին Հայաստանի տարածքը և վարչատարածքային 
բաժանումը սկսած առաջին հիշատակությունից մինչև VII դարը: Թեմա 6` Հին 
Հայաստանի պատմաաշխարհագրական համառոտ նկարագիրը ըստ «Աշխար-
հացույցի»: Թեմա 7` Հայաստանի վարչաքաղաքական վիճակն ու տնտեսու-
թյունը VII դարի կեսերից IX դ կեսերը: Թեմա 8` Հայաստանի վարչաքաղաքա-
կան վիճակն ու տնտեսությունը IX դարի կեսից մինչև 1045թ.:  Թեմա 9` Հայաս-
տանի վարչաքաղաքական դրությունը, տնտեսությունը և բնակչությունը XIդ. Կե-
սերից մինչև XIII դարի 30-ական թվականները: Թեմա 10` Հայաստանի քաղաքա-
կան կյանքի և տնտեսության անկումը XIII դարի 30-40 թթ. մինչև  XV դարի վեր-
ջը: Թեմա 11` Հայաստանի վարչաքաղաքական վիճակն ու տնտեսությունը XVI- 
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XVIII դարերում: Թեմա 12` Հայաստանը  XIX դարից մինչև 1920 թ-ը: Թեմա 13` 
Հայաստանը խորհրդային տարիներին: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B13. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունք)  
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ 

աշխարհի հին ու նոր քաղաքակրթությունների, նրանց փոխհարաբերություն-նե-
րի, ինչպես նաև տարածքի բնառեսուրսային կարողությունների ու հասարակա-
կան կյանքի ռեգիոնալ առանձնահատկությունների մասին: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. գաղափար կկազմի հին ու նոր քաղաքակրթությունների փոխհարաբերութ-
յունների վերաբերյալ, 

2. կհասկանա հասարակական արտադրության տարածքային կառուցվածքը և 
նրա դրսևորման ձևերը, 

3. կկարողանա տեսնել բնական և հասարակական երևույթների պատճառա-
հետևանքային կապերը, հասարակական կյանքի ռեգիոնալ առանձնահատ-
կությունները և անել հիմնավորված եզրահանգումներ: 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ուսումնասիրության առարկան: Նպատակը և խնդիրները, մեթո-

դաբանությունը: Աշխարհի ռեգիոնալ բաժանումը: Թեմա 2` Եվրոպական քաղա-
քակրթությունը և նրա ազդեցությունը մյուս քաղաքակրթությունների և ռեգիոն-
ների վրա: Թեմա 3` Եվրոպայի բնառեսուրսային կարողությունները, բնակչու-
թյան և տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` Եվրոպայի տա-րածա-
շրջանները: Թեմա 5` Ասիական քաղաքակրթությունը և նրա փոխազդեցությունը 
մյուս քաղաքակրթությունների հետ: Թեմա 6` Ասիայի բնառեսուրսային պոտեն-
ցիալը, բնակչությունը և տնտեսությունը: Ասիայի  տարածաշրջանների բնութա-
գիրը: Թեմա 7` Աֆրիկյան և ամերիկյան քաղաքակրթությունները, նրանց փոխ-
կապակցվածությունը և փոխազդեցությունը: Թեմա 8` Աֆրիկայի բնական ռե-
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սուրսները, բնակչությունը և տնտեսությունը: Թեմա 9` Հյուսիսային Ամերիկայի 
տնտեսա-աշխարհագրական բնութագիրը.:ԱՄՆ-ը և Կանադան, որպես սերվիսի 
զարգացման խոշոր տերություններ: Թեմա 10` Լատինական Ամերիկայի տնտե-
սաշխարհագրական բնութագիրը: Սերվիսի զարգացման նախադրյալները,  ներ-
կայիս մակարդեակը, հեռանկարները: Թեմա 11` Ավստրալիայի և Օվկիանիայի 
բնառեսուրսային պոտենցիալը, բնակչությունը, տնտեսությունը, զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների 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 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B17. ‹‹ՏՈՒՐԻՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողները ամբողջական և 

համակարգված գիտելիքներ են ստանում տուրիստագիտության (զբոսաշրջու-
թյան) որպես տուրիզմի մասին համալիր գիտության հայեցակարգի, իմացաբա-
նական հիմունքների, առանցքային հասկացությունների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տուրիստագիտություն առարկան, հիմնական խնդիրներն ու մեթոդ-
ները, կառուցվածքը և կապը այլ գիտությունների հետ 

2. կհասկանա տուրիստագիտության, որպես համալիր գիտության հիմնական 
առանցքային հասկացությունների էությունը և նշանակությունը զբոսաշըր-
ջության զարգացման տարբեր գործոնների միջև եղած փոխկապակցություն-
ները 

3. կկարողանա գնահատել տարբեր գիտությունների ունեցած դերը տուրիստա-
գիտություն առարկայի ձևավորման և զարգացման գործում, բացահայտել 
տարբեր գործոնների ազդեցությունը զբոսաշրջության զարգացման գործում: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Տուրիստագիտությունը որպես գիտություն տուրիզմի մասին: 

Թեմա 2` Տուրիզմը և հասարակական և բնական գիտությունները: Թեմա 2` Տու-
րիստագիտության հայեցակարգը, իմացաբանական հիմունքները: Թեմա 4` Տու-
րիստագիտության առանձին հասկացությունները, տուրիստական ինդուստրիա, 
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տուրիստական ծառայություններ, տուրիստական շուկա և այլն: Թեմա 5` Տու-
րիստական գործառույթները: Բնապահպանությունը և տուրիզմը: Տնտեսու-
թյունը և տուրիզմը: Թեմա 6` Տուրիզմը որպես ռեկրեացիայի միջոց: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը`4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B18. ‹‹ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունք) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան բնական պայնամների, ռեսուրսների, բնակչության, տնտեսության (արտա-
դրական և սերվիսի) ոլորտների տարածքային կազմակերպման և կառավարման 
տեսական ու գործնական գիտելիքներ: Պլանային  համակարգի պայմաններում 
ՀՀ ստեղծված սերվիսը շուկայական հարաբերությունների պահանջներին հա-
մապատասխան վերակառուցելու: Խնդիր ունի սերվիսի ոլորտը տարածքային 
կազմակերպման և կառավարման պահանջներին համապատասխան աշխար-
հագետ մասնագետների պատրաստման: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողները. 

1. Կիմանա ՀՀ բնական պայմանների և ռեկրեացիոն` սերվիսի ռեսուրսների 
գնահատականը: 

2. Կհասկանա համաշխարհային տնտեսության հարաբերությունները: 
3. Կկարողանա վերլուծել և գնահատել սպասարկման սերվիսիտարածքային 

կազմակերպման ու կառավարման գործընթացները: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հայաստանի արտադրողական ուժերի զարգացման պատմաաշ-

խարհագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Հանրապետության բնա-
կան, տնտեսական և սերվիսի ներուժի գնահատականը, բնօգտագործման և բնա-
պահպանության խնդիրները: Թեմա 3` Բնակչությունը: Հայաստանի  բնակչութ-
յան շարժընթացը XIX դարի սկզբներից մինչև մեր օրերը: Հայերը աշխարհում: 
Բնակչության դինամիկայի գործոնները: Թեմա 4` Տնտեսությունը: Արդյունաբե-
րության, գյուղատնտեսության սերվիսի տարածքային կառուցվածքը: Թեմա 5` 
ՀՀ սպասարկման ոլորտը, զարգացման միտումները: Թեմա 6` Հանրապետութ-
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յան սպասարկման ոլորտում տարածքային կառուցվածքի փոփոխությունները 
վերակառուցման և շուկայական հարաբերությունների պայմաններում: Թեմա 7` 
ՀՀ-ն միջազգային տուրիզմի հարաբերություններում: Հայաստանի տնտեսու-
թյունը համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը`4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
1001/B11. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 6-րդ,  առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակարգված 

տրամաբանական մտածողություն և տալ տնտեսագիտական ընդհանուր գիտե-
լիքներ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. Կտիրապետի  տնտեսագիտության  հիմնարար սկզբունքներին: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տնտեսագիտության նպատակը և խնդիրները: Թեմա 2` Ուսում-

նասիրության մեթոդաբանությունը և մեթոդները: Թեմա 3` Տնտեսագիտության 
կապը աշխարհագրության հետ: Թեմա 4` Տնտեսական սկզբունքների կիրրառու-
մը սերվիսի ոլորտում: Թեմա 5` Սերվիսի ենթակառուցվածքների էկոնոմիկա: 
Թեմա 6` Զբոսաշրջության էկոնոմիկա: Թեմա 7` Տնտեսագիտության դերը սեր-
վիսի գիտական զարգացման գործում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:   
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0902/B20. ‹‹ՄԱՐՔԵՏԻՆԳԸ և ԳՈՎԱԶԴԸ ՍԵՐՎԻՍԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ››  (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
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մունք)  
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

մարկետինգի վերաբերյալ, ինչպես նաև հմտություններ և կարողություններ սո-
ցիալ-մշակութային ծառայության ոլորտում, շուկայաբանության ռազմավարութ-
յան կիրառության համար: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մարկետինգի էությունը և բովանդակությունը: 
2. կհասկանա սոցիալ-մշակութային զբոսաշրջության ոլորտի մարքետինգի 

կոնցեպցիան և հիմնական խնդիրները: 
3. կտիրապետի սերվիսի ոլորտի մարկետինգի հետազոտության սկզբունքնե-

րին և մեթոդներին: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարկետինգի հասկացությունը: Թեմա 2` Մարկետինգի սկըզ-

բունքները: Թեմա 3` Մարկետինգի ֆունկցիաները: Թեմա 4` Մարկետինգային 
հետազոտություններ: Թեմա 5` Սերվիսի գործունեության ձևերը: Թեմա 6` Սո-
ցիալ-մշակութային ծառայության ոլորտի շուկան: Թեմա 7` բոսաշրջության շու-
կան: Թեմա 8` Տեղեկատվության ձեռք բերում սերվիսի շուկայից: Թեմա 9` Մի-
ջազգային տուրիզմի մարկետինգ: Թեմա 10` Գնագոյացումը սոցիալ-մշակութա-
յին ծառայության ոլորտում: Թեմա 11` Ձեռնարկության արտաքին և ներքին մի-
ջավայր: Թեմա 12` Իրացման և ծառայությունների մատուցման առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 13` Մարկետինգային ինովացիան: Թեմա 14` Զբոսաշըր-
ջության մարկետինգի արդյունավետությունը: Թեմա 15` Մրցակցության դերը 
սոցիալ-մշակութային ծառայության ոլորտում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0902/B21. ‹‹ՍԵՐՎԻՍԻ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական պարապ-
մունք)  
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել տեսական գիտե-

լիքներ մենեջմենտի համակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև հմտություններ և 
կարողություններ սերվիսի ոլորտի կառավարման բնագավառում: 
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Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մենեջմենտի էությունը և բովանդակությունը որպես սոցիալ-մշա-
կութային ծառայության ոլորտի կառավարման համակարգ, 

2. կկարողանա կիրառել աշխատանքի կազմակերպման գիտելիքները սոցիալ-
մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ոլորտներում: 

3. կտիրապետի կառավարման մեթոդներին ու սկզբունքներին: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Շուկայական տնտեսությունը և մենեջմենտը: Թեմա 2` Սերվիսի 

և տուրիզմի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները:  Թեմա 3` Սեր-
վիսի և տուրիզմի ձեռնարկությունների գործունեության ռազմավարական և ըն-
թացիկ պլանավորումը: Թեմա 4` Սերվիսի և տուրիզմի ոլորտում բիզնեսի ներ-
քին և արտաքին միջավայրը: Թեմա 5` Սերվիսի և տուրիզմի ձեռնարկություննե-
րի կառավարման նպատակները և խնդիրները: Թեմա 6` Սերվիսի և տուրիզմի 
ձեռնարկությունների կառավարմանաշխատանքի կազմակերպումը:  Թեմա 7` 
Հաղորդակցությունների համակարգը սոցիալ-մշակութային ծառայության և տու-
րիզմի ձեռնարկություններում: Թեմա 8` Արտաքին կապերը և մենջմենթի 
հնարավորությունները սերվիսի և տուրիզմի ոլորտում: Թեմա 9` Որակը և մենե-
ջերի աշխատանքը: Թեմա 10` Սոցիալ-մշակութային ծառայության և տուրիզմի 
ձեռնարկություններում աշխատանքի մոտիվացիան: Թեմա 11` Վերահսկողու-
թյան կազմակերպումը: Թեմա 12` Կոնֆլիկտների կառավարումը սերվիսի և 
տուրիզմի ոլորտում: Թեմա 13` Սերվիսի և տուրիզմի ոլորտում որոշումների ըն-
դունման մեթոդները: Թեմա 14` Մենեջերի ինովացիոն ծրագիրը: Թեմա 15` Կա-
ռավարման ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները սերվիսի և տուրիզմի ոլորտում: 
Թեմա 16` Ռիսկ-մենեջմենթ: Թեմա 17` Սերվիսի գործունեության էթիկա և հոգե-
բանություն: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:  Ստուգման ձևերն են. 

1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B14. ‹‹ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻ-
ՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ 

բնակչության թվի, շարժի, կազմի, տեղաբաշխման,ավանդույթներիու սովորույթ-
ների, բնակավայրերի և դրանց տարածական խմբերի վերաբերյալ, ուսանողնե-
րին ծանոթացնել բնակչության աշխարհագրության վերլուծության տարբեր մե-
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թոդներին և հիմնական հասկացություններին: Ծանոթացնել բնակչության աշ-
խարհագրություն գիտության հիմունքներին, հիմնական հասկացություններին: 
Ուսանողների մոտ ձևավորել որոշակի հմտություններ և կարողություններ 
բնակչության աշխարհագրության վերլուծության տարատեսակ մեթոդների և 
եղանակների կիրառման համար: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա բնակչության աշխարհագրության հիմնական հասկացությունները, 
տեսությունները և մեթոդաբանական հարցերը, 

2. կհասկանա բնակչության աշխարհագրության տարբեր երևույթների ու գոր-
ծոնների էությունն ու հատկանիշները 

3. կկարողանա կատարել բնակչության աշխարհագրության տարբեր երևույթ-
ների ու գործընթացների, դրանց ցուցանիշների վերլուծություն և գնահա-
տում: 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Բնակչության աշխարհագրության առարկան, մեթոդները, խըն-

դիրները: Թեմա 2` Աշխարհի բնակչությունը, նրա հաշվառումը և շարժընթացը: 
Թեմա 3` Բնակչության վերարտադրությունը: Թեմա 4` Բնակչության սեռատա-
րիքային և ընտանեկան կառուցվածքը: Թեմա 5` Բնակչության ռասսայական 
կազմը: Թեմա 6` Բնակչության ազգային կազմը: Թեմա 7` Բնակչության սոցիա-
լական կառուցվածքը և աշխատանքային ռեսուրսները: Թեմա 8` Բնակչության 
միգրացիան: Թեմա 9` Բնակչության տեղաբաշխաումը: Թեմա 10` Տարաբնակե-
ցումը և նրա ձևերը: Թեմա 11`Ուրբանիզացում: Թեմա 12` Քաղաքների դասա-
կարգումը: Քաղաքների համակարգեր: Թեմա 12` Գյուղական բնակավայրերի 
աշխարհագրություն: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B22. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ)  
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պատկերացում տալ Հայ սփյուռ-

քի (հայկական գաղթաշխարհի) պատմության մասին: Ուսումնասիրել արտա-
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գաղթերը, որպես հայ ժողովրդի պատմության անբաժանելի մասնիկ: Դրանց 
դրդապատճառները, ժամանակաշրջաները: Գաղթաշխարհի որակապես նոր 
տեսակի անվանման` «սփյուռք» (diaspora) հասկացության առաջացումը, նրա բո-
վանդակային նշանակությունը: Հայրենիք-սփյուռք կապերի ամրապնդման, 
սփյուռքի ակտիվ մասնակցության  գործընթացը ՀՀ տնտեսության զարգացման 
գործում: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. պատկերացում կունենա հայկական սփյուռքի աշխարհագրության մասին, 
2. կիմանա սփյուռքի առաջացման պատճառների մասին, 
3. կկարողանա ճիշտ գնահատել սփյուռքի տնտեսական, սոցիալական վիճա-

կը, աշխարհաքաղաքական տեղը, սփյուռք-հայրենիք կապի կարևորութ-
յունը: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ներածություն: Դասընթացի նպատակը, բովանդակությունը: 

Թեմա 2` Սփյուռքահայ համայնքների աշխարհագրական տարածումը: Թեմա 3` 
Սփյուռքում գործող ազգային հաստատությունները: Թեմա 4`Արևմտյան հա-
մայնք (Եվրոպական համայնք: Գաղթօջախները` Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաս-
տան, Ռումինիա, Լեհաստան, Բուլղարիա, Բելգիա) Թեմա 5` Ամերիկյան հա-
մայնքներ (Գաղթօջախները` ԱՄՆ, Կանադա, Բրազիլիա, Արգենտինա): Թեմա 6` 
Արևելյան համայնք: (Գաղթօջախները` Լիբանան, Սիրիա, Իրան, Թուրքիա, 
Եգիպտոս, Սուդան, Եթովպիա, Սինգապուր): Թեմա 7` Հետխորհրդային տա-
րածքների հայ համայնք: (Գաղթօջախները` Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաս-
տան, Ադրբեջան, Ղազախստան): 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը`4 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B26. ‹‹ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ և ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵՏԻՆԳ››  (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ 

հյուրանոցային ծառայությունների վերաբերյալ, նրանց մոտ ձևավորել հմտութ-
յուններ այդ  ծառայությունից օգտվելու համար: Կարողություններ ձեռք բերել 
հյուրանոցային և ռեստորանային գործի կազմակերպման համար: 
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Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հյուրանոցային և ռեստորանային գործընթացի կազմակերպման 
ժամանակակից ձևերը, 

2. կիմանա ինքնուրույն կերպով կազմակերպելու ռեսուրսային և հյուրանոցա-
յին գործը, 

3. կկարողանա սովորի ճիշտ կողմնորոշվելու գործընթացի կազմակերպման 
ընթացքում: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Մարքետինգի տեղը հյուրասիրության ինդուստրիայում: Թեմա 

2` Մարքետինգի տեղեկատվության ապահովում, կառավարում, հյուրանոցնե-
րում և ռեստորաններում: Թեմա 3` Շուկայի մարքետինգային ուսումնասիրու-
թյուն: Թեմա 4` Մարքետինգային ռազմավարության ձևավորումը: Թեմա 5` 
Սննդամթերքի քաղաքականությունը, մատակարարման քաղաքականությունը: 
Թեմա 6` Գովազդ, տեղը մարքետինգի համակարգում: Թեմա 7` Ցուցահանդես-
ներ և տոնավաճառներ: Թեմա 8` Մարքետինգի վերահսկման կազմակերպում և 
հսկում: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B15. ‹‹ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեսական գիտելիքներ տալ ա-

ռողջության համար առավել վտանգավոր հիվանդությունների վերաբերյալ: Սո-
վորեցնել նրանց պաշտպանվելու հմտությունները: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը  

1. կիմանա վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանվելու դեպքում և անհրա-
ժեշտության դեպքում առաջին բուժօգնություն ցույց տալու ձևերը: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Առավել  տարածված վարակիչ հիվանդությունները: Թեմա 2` 

Վարակիչ հիվանդությունների տարածման ձևերը, նրանց կանխարգելման մի-
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ջոցները: Թեմա 3` Զբոսաշրջության ոլորտի վարակիչ հիվանդությունները: 
Թեմա 4` Սերվիսի ոլորտի հիվանդությունների կապը բնական միջավայրի հետ;  
Թեմա 5` Գետերում, լճերում, ջրամբարներում, անտառներում տարածված հիմ-
նական հիվանդությունները: Թեմա 6` Բարոյահոգեբանական լարված վիճակում 
առաջացող հիվանդությունները, նրանց կանխարգելման ձևերը: Թեմա 7` Հի-
վանդությունների աշխարհագրական առանձնահատկուըթյուննեևը: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 հար-
ցը`4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B23. ‹‹ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջազգային զբո-

սաշրջության զարգացման գործոնների և խնդիրների հետ, աշխարհի երկրների 
զբոսաշրջության և ռեկրեացիոն ռեսուրսներին, զբոսաշրջության հիմնական 
մակրոռեգիոններին, դրանց ձևավորման և զարգացման աշխարհագրական գոր-
ծոնների, ինչպես նաև  տուրիստական գործունեության էկոնոմիկայի և կազմա-
կերպման սկզբունքներին:  

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի յուրացման միջոցով ուսանողները. 

1. Ուսանողները ձեռք կբերեն տեսական և փաստական կոնկրետ գիտելիքներ 
միջազգային զբոսաշրջության հիմնական հասկացությունների, ուսումնա-
սիրման մեթոդների և  դասակարգման վերաբերյալ: 

2. Լիարժեք պատկերացում կունենա աշխարհի զբոսաշրջության հիմնական 
մակրոռեգիոններին մասին: 

3. ձեռք բերած գիտելիքները կարող են կիրառել Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրինակով: 
 

Բովանդակությունը 
Ներածություն: Թեմա 1` Միջազգային զբոսաշրջության տեսական, մեթո-

դաբանական հիմունքները. Թեմա 2` Երկրագնդի զբոսաշրջային ռեսուրսները 
(Եվրոպայի, Ամերիկայի, Աֆրիկայի, Ասիայի և Ասխա-Խաղաղ օվկիանոսյան 
տարածաշրջանի): Թեմա 3` Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման տարա-
ծաշրջանային միտումները: Թեմա 4` Միջազգային զբոսաշրջությունը և համաշ-
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խարհային տնտեսությունը: Թեմա 5` Միջազգային զբոսաշրջային շուկայի կա-
ռուցվածքը: Թեմա 6` Միջազգայնացման և գլոբալիզացման գործընթացները մի-
ջազգային զբոսաշրջության 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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 2,5-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B24. ‹‹ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 7.5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ հանգստի սերվիսի տա-

րածքային կազմակերպման և կառավարման տեսական գիտելիքներ: 
 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տնտեսության երրորդային սեկտորի զարգացման առաջնահերթ 
անհրաժեշտությունը, 

2. կհասկանա տնտեսության կառուցվածքում ռեկրեացիոն աշխարհագրության 
դերն ու նշանակությունը, 

3. կկարողանա հիմնավորել հանգստի սերվիզի տարածքային կազմակերպման 
հնարավորությունները: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ռեկրեացիան որպես սոցիալ-տնտեսական երևույթ: Թեմա 2` 

Ռեկրեացիոն աշխարհագրության առարկան, խնդիրները, ուսումնասիրման օբ-
յեկտը, մեթոդները: Թեմա 3` Ռեկրեացիոն ռեսուրսներ: Թեմա 4` Ռեկրեացիոն 
պահանջարկը որպես հանգստի կազմակերպման տարածաժամակային հիմք: 
Թեմա 5` Ռեկրեացիոն գործունեության կառուցվածքը, դասակարգումը, տեսակ-
ները: Թեմա 6` Ռեկրեացիոն ոլորտի տարածքային կազմակերպումը: Թեմա 7` 
Ռեկրեացիոն շրջանացում,աշխարհի խոշոր շրջանները; 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց: 

Ստուգման ձևերն են. 
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1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5  է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0902/B425. ‹‹ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ՍԵՐՎԻ-
ՍՈՒՄ››  (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունք)  
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհագրական 

տեղեկատվական համակարգերի ու դրանց սերվիսում օգտագործման մասին 
տեսական ու կիրառական գիտելիքներ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գեոինֆորմացիոն համակարգերի գործառական կառուցվածքի տե-
սական հիմքերը, 

2. կհասկանա ԱՏՀ-ում տվյալների կառավարման մեխանիզմը, 
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով ստեղծել ԱՏՀ տվյալների հենք սերվիսի 

կազմակերպման նպատակով: 
  
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գեոինֆորմատիկայի ընդհանուր դրույթները: Թեմա 2` Տվյալնե-

րի գրանցումը, մուտքագրումը և պահպանումը: Տարածական տվյալների կառու-
ցումը: Թեմա 3` Տվյալների վերլուծությունը և մոդելավորումը: Թեմա 4` Տվյալնե-
րի բազաների կառավարման համակարգերը: Հասկացություն ինտեգրացիոն հա-
մակարգերի մասին:  Թեմա 5` Մեքենայական գրաֆիկայի տեխնիկական միջոց-
ները, տվյալների տեսանելիացման մեթոդները և միջոցները: Թեմա 6` Գեոին-
ֆորմատիկայի կիրառումը սերվիսում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

2103/B09. ‹‹ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ)  
Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք),  
Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայ առաքելական 

եկեղեցու մշակույթին ու ավանդույթներին: 



– 318 – 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Հայ եկեղեցու ծագման ու պետական հռչակման մասին: Եկեղեցու 
կառուցվածքը, խորհուրդները և ծեսերը: 

2. կհասկանա եկեղեցու կառուցվածքը, եկեղեցու առանձնահատկությունները 
այլ եկեղեցիների համեմատությամբ, 

3. կարողանա տարբերել հայ և այլ եկեղեցիների առանձնահատկությունները, 
եկեղեցական կառույցների ժամանակաշրջանը: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հայ եկեղեցու ծագումն ու «Պետական հռչակումը»: Թեմա 2` Հայ 

եկեղեցու առանձնահատկությունները այլ եկեղեցիների համեմատությամբ: 
Թեմա 3` Հայ եկեղեցու խորհուրդներն ու ծեսերը: Թեմա 4` Հայ եկեղեցու կառուց-
վածքն ու ներկայիս թեմական բաժանումները: Թեմա 5` Հայ եկեղեցու հայաս-
տանյան թեմերը: Թեմա 6` Եկեղեցական ու մշակութային կառույցները ըստ թե-
մերի: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
2202/B12. ‹‹ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ ընդհանրական գիտելիքներ սո-

ցիոլոգիյաի վերաբերյալ: Մասնավորապես պարզաբանել սոցիոլոգիայի ուսում-
նասիրության օբյեկտը, առարկան, խնդիրները, գիտակարգային մեթոդաբանա-
կան մոտեցումները, կատեգորիալ ապարատը, տալ ուսումնասիրության հիմնա-
կան օբյեկտի` հասարակության առանձնահատկությունների, կառուցվածքային 
տարրերի, գործընթացների վերաբերյալ ընդհանրական տեղեկություններ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կիմանա սոցիոլգիայի տեսական, մեթոդաբանական հիմքերը, գիտության 
առանձնահատուկ մոտեցումները, եղանակները գործիքները, 

2. կհասկանա հասարակության կառուցվածքային, գործառնական առանձնա-
հատկությունները, սոցիալական գործընթացները, ժամանակային, տարա-
ծական հատույթները և այլն,  
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3. կկարողանա հիմնվելով տեսական նյութի, ուսումնասիրված մեթոդաբանա-
կան մոտեցումների վրա մեկնաբանել, բացատրել մի շարք հասարակական 
գործընթացներ, հասարական կառուցվածքային առանձնահատկություններ: 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ներածություն Թեմա 2` Սոցիոլոգիակամ մոտեցումներ և տեսա-

կան պարադիգմաներ Թեմա 3` Հասարակությունը որպես սոցիոոգիայի ուսում-
նասիրման առարկա, հասարակություն սացիալական կառուցվածք Թեմա 4` Սո-
ցիալական ինստիտուտներ Թեմա 5` Սոցիալական խմբեր, կազմակերպություն-
ներ Թեմա 6` Սոցիալականացում Թեմա 7` Շեղվող վարք սոցիալական վերա-
հսկողություն Թեմա 8` Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա, միգրացիա Թեմա 9` 
Սոցիալական շերտավորում, անհավասարություն Թեմա 10` Սոցիալական փո-
փոխություններ: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:     

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
1105/B16. ‹‹ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏ և ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4.5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 9-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ արվեստի պատ-

մությանը, նրա զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր ստեղծագործություն-
ներին և արվեստագետներին, ինչպես բուն Հայաստանում, այնպես էլ սփյուռ-
քում: Ներկայացնել հայ արվեստի տեղը համաշխարհային արվեստի համա-
տեքստում, բացահայտել հայ արվեստի կապերը հունական, հռոմեական, բյու-
զանդական, պարսկական, արաբական, ռուսական, եվրոպական արվեստների 
հետ:  

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա հայ արվեստի պատմության օրինաչափությունները, զարգաց-
ման առանձնահատկությունները, 

2. կճանաչի հայկական կերպարվեստի ստեղծագործությունները, 
3. կծանոթանա հայկական ճարտարապետության պատմությանը  

  
Բովանդակություն 
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Հին հայկական և ուրարտական ար-

վեստ: Թեմա 3` Հելլենիստական Հայաստանի արվեստը: Թեմա 4` Վաղ միջնա-
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դարյան հայ արվեստ (գեղանկարչություն, քանդակագործություն, ճարտարապե-
տություն): Թեմա 5` Հայ արվեստը զարգացած միջնադարում (գեղանկարչու-
թյուն, քանդակագործություն, ճարտարապետություն): Թեմա 6` Հայ արվեստը 
17-18-րդ դդ. (գեղանկարչություն, քանդակագործություն, ճարտարապետու-
թյուն): Թեմա 7` Հայ արվեստը 19–րդ դարում (գեղանկարչություն, քանդակագոր-
ծություն, ճարտարապետություն): Թեմա 8` Հայ արվեստը 20–րդ դարի առաջին 
կեսին (գեղանկարչություն, քանդակագործություն, ճարտարապետություն): 
Թեմա 9` Խորհրդային շրջանի հայ արվեստը (գեղանկարչություն, քանդակագոր-
ծություն, ճարտարապետություն): Թեմա 10` Հետխորհրդային շրջանի հայ 
արվեստը (գեղանկարչություն, քանդակագործություն, ճարտարապետություն): 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0902/B19. ‹‹ՍԵՐՎԻՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԹԻԿԵՏ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 9-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ տալ 

զբոսաշրջության և հյուրանոցային սերվիսի էթիկետի վերաբերյալ: 
 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սերվիսի էությունը,   նրա դերն ու նշանակությունը: 
2. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել զբոսաշրջության և հյուրանո-

ցային սերվիսի կազմակերպման գործում: 
3. կտիրապետի զբոսաշրջության և հյուրանոցային սերվիսի կազմակերպման 

մեթոդներին և սկզբունքներին: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հյուրասիրության համաշխարհային տնտեսության զարգացման 

ժամանակակից միտումները: Թեմա 2`  Մարդկային որակը: Թեմա 3`  Հյուրանո-
ցային և զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկությունները: Թեմա 4`  Ծառա-
յությունների ոլորտի որակի հասկացությունները: Թեմա 5` Զբոսաշրջության 
ոլորտի ծառայողի վարքը: Թեմա 6` Հյուրանոցային ոլորտի ծառայողի վարքը: 
Թեմա 7` Հյուրասիրության մեջ ինտերնետի համակարգի դերը: Թեմա 8` Հյուրա-
նոցային և զբոսաշրջության մշակույթի աշխարհագրական առանձնահատկութ-
յունները: Թեմա 9` Հյուրասիրության եվրոպական (արևմտյան համակարգի 
առանձնահատկությունները): Թեմա 10` Հյուրասիրության արևելյան (Մերձավոր 
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և Միջին Արևելք) համակարգի առանձնահատկությունները: Թեմա 11` Հյուրասի-
րության հեռավոր արևելյան (Չին-Ճապոնական) համակարգի առանձնա-հատ-
կությունները: Թեմա 12` Հյուրասիրության դերը և նշանակությունը զբոսաշրջու-
թյան և հյուրանոցային տնտեսության զարգացման գործում: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը`4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 

0902/B27. ‹‹ՀՅՈՒՐԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱ››  (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 9-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված  գիտելիք-

ներ հյուրասիրության ինդուստրիայի վերաբերյալ, ձևավորել կայուն գիտելիքներ 
հյուրասիրության առանձին ձևերի բովանդակության, գործունեության, մեխա-
նիզմի վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. Կիմանա հյուրասիրության առանձին ձևերի բովանդակությունը, գործու-
նեության ձևերը, դերն ու նշանակությունը: 

2. Կտիրապետի հյուրասիրության ինդուստրիայի առանձին ձևերի կիրառման 
մեխանիզմներին, ձևերին: 

3. Կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել հյուրասիրությունը արդյունա-
վետ կազմակերպելու համար: 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հյուրասիրության ինդուստրիայի առարկան, խնդիրները, դերն ու 

նշանակությունը: Թեմա 2` Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունն ու մեթոդ-
ները: Թեմա 3` Հյուրասիրության ինդուստրիայի դերն ու նշանակությունը: Թեմա 
4` Հյուրասիրության ինդուստրիայի զարգացման փուլերը: Թեմա 5` Հյուրասի-
րության ինդուստրիայի տեսակները: Թեմա 6` Հյուրասիրության ինդուստրիան, 
նրա ներքին բովանդակությունը: Թեմա 7` Հյուրասիրության մատուցման ձևերը: 
Թեմա 8` Հյուրերի ընդունման և տեղավորման կուլտուրան: Թեմա 9` Հյուրերի 
սպասարկման կուլտուրան: Թեմա 10` Հանգստի կազմակերպումը: Թեմա 11` 
Էքսկուրսիաների կազմակերպումը: Թեմա 12` Հյուրերի ճանապարհ դնելը:  
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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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը`4 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B29. ‹‹ԳԵՈԷԿՈԼՈԳԻԱ››  (5 կրեդիտ)                       
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն),  
Կիսամյակը` 9-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել երկրագնդի գեո-

էկոլոգիական իրավիճակը վերլուծելու տեսական գիտելիքներ (աշխարհագրա-
կան թաղանթի ոլորտների), գեոէկոլոգիական մոնիթորինգի և փորձաքննության 
անցկացման կարողություններ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Երկրագնդի գեոէկոլոգիական իրավիճակը ձևավորող բնական և 
հասարակական գործոնների մասին,  

2. կհասկանա գեոէկոլոգիական հիմնական հասկացությունները, օրենքները, 
3. կկարողանա առանձնացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների 

գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գեոէկոլոգիայի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: 

Թեմա 2` Գեոէկոլոգիայի ձևավորման պատմությունը: Թեմա 3` Գեոէկոլոգիան 
գիտությունների համակարգում: Թեմա 4` Էկոհամակարգ և երկրահամակարգ: 
Թեմա 5`  Գեոէկոլոգիայի հիմնական կոնցեպցիաները: Թեմա 6` Երկրագնդի ձևի 
և չափի գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Նյութերի հա-
մամոլորակային շրջապտույտը: Թեմա 8` Առանձին նյութերի շրջապտույտների 
մարդածին խախտումները: Թեմա 9` Բնակչությունը որպես գեոէկոլոգիական 
գործոն: Թեմա 10` Սպառումը որպես գեոէկոլոգիական գործոն: Թեմա 11`  Տեխ-
նիկական առաջընթացը որպես գեոէկոլոգիական գործոն: Թեմա 12` Գեոէկոլո-
գիական ինդիկատորներ: Թեմա 13` Տնտեսության էկոլոգիզացիա: Թեմա 14` 
Անցման փոիլի առանձնահատկությունները: Թեմա 15` Օզոնային շերտի պահ-
պանությունը: Թեմա 16`  Կենսաբանական բազմազանություն: Թեմա 17` Կլիմա-
յի գլոբալ տաքացման սցենարները: Թեմա 18` Գեոէկոլոգիա և էկոլոգիա: 

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0902/B28. ‹‹ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐ-
ՁԱՆՆԵՐ››  (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 12 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունք),  
Կիսամյակը` 10-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի բնա-

կան և պատմամշակութային հուշարձաններին, նրանց ծագմանը, առաջացմանը, 
տեղաբաշխմանը: Տալ հիմնարար գիտելիքներ Հայաստանում գտնվող այն վայ-
րերի մասին, որոնք իրենց գրավչությամբ կարող են նախադրյալ հանդիսանալ ՀՀ 
–ում զբոսաշրջության և սերվիսի ոլորտի զարգացման համար: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ՀՀ բնական հուշարձանները, դրանց ծագումը, դասակարգումը ըստ 
ՀՀ մարզերի:  

2. կհասկանա ՀՀ պատմամշակութային ժառանգության էությունը, դրանց դա-
սակարգումը, կառուցման ժամանակահատվածին բնորոշ հատկանիշները, 
ավանդապատումները և այլն: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ, տարբերութ-

յունները, դասակարգումը: Թեմա 2` Բնական հուշարձանների ծագումը և դասա-
կարգումը Թեմա 3` Պատմամշակութային հուշարձաններ, դրանց տեսակները: 
Հայաստանում տարբեր ժամանակաշրջաններում  ստեղծված պատմա-մշակու-
թային հուշարձաններ և նրանց վրա համաշխարհային մշակույթի ազդեցու-
թյունը: Թեմա 4` Բնական և պատմամշակութային  հուշարձանների տեղաբաշ-
խումը ըստ ՀՀ մարզերի, նրանց կառուցման պատմությունը, ընդհանուր բնու-
թագրերը, ավանդապատումները: Թեմա 5` Բնական և պատմամշակութային  
հուշարձանների ներգրավումը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործընթացում, 
դրանց պահպանման հիմնախնդիրները:  

 
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՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, որից 2 հարցը` 3-ական միավոր, 1 
հարցը` 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0202/B30 ‹‹ՍԵՐՎԻՍԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 12 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 10-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ ընդհանրական գիտելիքներ 

հոգեբանության վերաբերյալ, ինչպես նաև գաղափար միջանձնային շփման, 
մարդկային հաղորդակցման առանձնահատկությունների և շփման գործընթա-
ցում մարդկանց կողմից միմյանց ճանաչման  վերաբերյալ և խմբի սոցիալական 
հոգեբանության վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները . 

1. գիտելիքներ ձեռք կբերեն հոգեկանի կառուցվածքի հոգեբանական, կենսա-
բանական գործընթացների, դրանց մեխանիզմների գործունեության վերա-
բերյալ: 

2. կկարողանան ճանաչել հոգեկան երևույթների տարբերակման, ծագման, 
զարգացման, դրսևորման օրինաչափությունները: 

3. կիմանան միջանձնային շփման տեսակները և գործառույթները, հաղոր-
դակցման հոգեբանական առանձնահատկությունները և կկարողանան կի-
րառել այն սերվիսի բնագավառում:  
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, կառուցվածքը, նպատակը և խնդիր-

ները: Թեմա 2` Հոգեբանության կապը այլ գիտությունների հետ, ճյուղերը և հե-
տազոտման մեթոդները: Թեմա 3` Հոգեկանի զարգացումը: Գիտակցություն, գի-
տակցության գործառույթները: Թեմա 4` Միջանձնային շփում, դրա տեսակները 
և գործառույթները: Թեմա 5` Մարդկային հաղորդակցման առանձնահատկու-
թյունները: Թեմա 6` Շփման գործընթացում մարդկանց կողմից միմյանց ճանա-
չումը և փոխներգործությունը: Թեմա 7` Խմբի սոցիալական հոգեբանությունը, 
նրա դինամիկ բնութագիրը և օգտագործումը սերվիսի բնագավառում: Թեմա 8` 
Մարդու վարքի սոցիալ-հոգեբանական կարգավորիչները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5  է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
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0305/B31. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք),  
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (profes-

sional English) ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում, 
այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում: Ուսուցումը բա-
ժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի ուսուցում 
(general English), երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա հիմ-
նական բառային ֆոնդին,  

2. ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական 
հմտություններ: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ընդհանուր անգլերենի հիմնական լեզվական հմտությունների 

զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր 
և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական բառապա-
շարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ուսուցում:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:     

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0305/B31. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1 (6 կրեդիտ)  
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախ-

նական գիտելիքները ֆրանսերեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 
բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` 
լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:   

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնա-հատ-
կությունները,  

2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ 
նվազագույն բառապաշարին, 
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3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և 

գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորա-
կան և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր, 
դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և 
բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աս-
տիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 
նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությու-
նը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդ-
գրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսա-
րան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:     

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0305/B32. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2 (երկրագրության հիմունքներով) (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (profes-

sional English)` ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկություննե-
րի ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական և 
բնագիտական  ֆակուլտետներում:   

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտա-
կան բառապաշարին, 

2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտա-
կան աղբյուրներ` (գրքեր և գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր 
երկրում այնպես էլ արտասահմանում: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինների ուսուցում: Թեմա 2` 

Մասնագիտական գրավոր խոսքի հմտության ձևավորում: Թեմա 3` Բանավոր 
մասնագիտական խոսքի ձևավորում:  
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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-ական միավոր: Միավորների քայլը` 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: 
Միավորների քայլը` 0.5 է: 

 
0305/B32. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2 (երկրագրության հիմունքներով) (6 կրեդիտ)  
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին 

փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականութ-
յան բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտի-
վացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստե-
րի վերարտադրման նպատակով:   

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն 
կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում, 

2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբե-
րում է մասնագիտական ոլորտին,  

3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերար-
տադրություն և կգրի փոխադրություններ: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: 

Հոգնակի թվի կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյա-
կաններ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կի-
րառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի ձևաբանական և իմաստաքե-
րականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և ա-
նանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախա-
դասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավոր-
յալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 
4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ըն-
կերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմուն-
քը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և 
այլն: 

 
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 8 հարց, յուրա-
քանչյուրը 0,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,25 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0305/B33. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -3 (երկրագրության հիմունքներով) (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր 

կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ա-
պահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործու-
նեության համար:   

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես ընդհա-
նուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական 
բնույթի տեքստեր: Այստեղ նկատի է առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցա-
կան կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և 
հարցադրումների նյութի վրա: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր 

ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և 
հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2` Հրամայական եղանակի ձևերը  և նրանց 
քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական 
կառույցները: Թեմա 3` Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակ-
ները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության մի-
ջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասություն-
ների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադա-
սություններ 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 8 հարց, յուրա-
քանչյուրը 0,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է:  
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0305/B33. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -3 (երկրագրության հիմունքներով) (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 3 –րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը  
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգ-

լերենի բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդա-
կության տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա  ազատ հաղորդակցվել մասնագիտական ոլորտում, 
2. կկարողանա ազատ ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքները և 

մտքերը գրավոր խոսքում: 
 

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

հոդվածներ և այլն): Թեմա 2` Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քննար-
կումներ վարելու հմտությունների ուսուցանում: Թեմա 3` Մասնագիտական զե-
կուցում (professional presentation) պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն-
ների ուսուցանում: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:   

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0305/B34. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› - 4 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը  
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (profes-

sional English)` ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկություննե-
րի ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական և 
բնագիտական  ֆակուլտետներում:   

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտա-
կան բառապաշարին, 

2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտա-
կան աղբյուրներ` (գրքեր և գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր 
երկրում այնպես էլ արտասահմանում: 
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Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինների ուսուցում: Թեմա 2` 

Մասնագիտական գրավոր խոսքի հմտության ձևավորում: Թեմա 3` Բանավոր  
մասնագիտական խոսքի ձևավորում: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, 
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը` 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: 
Միավորների քայլը` 0.5 է: 

 
0305/B34. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -4 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակ ունի խորացնել ու զարգացնել նախորդ կիսամյակ-

ներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ֆրանսերեն լեզվով 
ինքնուրույն արտահայտվելու և գրելու կարողություններ: 

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա թարգմանել և մեկնաբանել ֆրանսերեն բնագիր տեքստեր, 
2. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերեն լեզվի և ֆրանսիական 

քաղաքակրթության մասին, 
3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով հաղորդակցվել և առանց բառարանի 

օգնության շարադրել տարբեր թեմաներով տեքստեր: 
 

Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները: 

Թեմա 2` Հարակատար դերբայի գործածության առանձնահատկությունները: 
Թեմա 3` Հարցական նախադասությունների կազմության առանձնահատկու-
թյունները: Թեմա 4` Ներքին հնարավորություններ, փոխառություն և կաղապա-
րում: Թեմա 5` Ֆրանսերեն թարգմանության 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: Միավորների քայլը` 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-
քով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: 
Միավորների քայլը` 0.5 է: 

 
0305/B34. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ››-4 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց 

լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

 
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` Լեզվի դերը հասարակության կյանքում: Ժամանակակից ռուսաց 

լեզուն աշխարհի լեզուների շարքում: Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. ձայնավոր-
ների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմ-
նական նորմերը: Թեմա 3` Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մա-
սին. միիմաստ և բազմիմաստ բառեր, բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստը, 
հոմանիշներ և հականիշներ, համանուններ և հարանուններ: Թեմա 4` Ձևա-բա-
նություն. ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերի 
դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 5` Շարահյուսություն. 
շարահյուսական միավորները (բառակապակցություն, պարզ նախադասություն), 
նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակներն ըստ 
կառուցվածքի և հաղորդակըցման ուղղվածության: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում 

տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա: 
 

0305/B35. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-1  /անգլերեն/  (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք),  
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը  
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (profes-

sional English) ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում, 
այնպես էլ տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում: Ուսուցումը բա-
ժանվում է երկու փուլի` առաջին կիսամյակում ընդհանուր անգլերենի ուսուցում 
(general English), երկրորդում` մասնագիտական լեզվի ուսուցում: 
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Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա հիմ-
նական բառային ֆոնդին,  

2. ձեռք կբերի ընդհանուր անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական 
հմտություններ: 
 

Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Ընդհանուր անգլերենի հիմնական լեզվական հմտությունների 

զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր 
և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական բառապա-
շարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ուսուցում:  

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:     

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Թեստ:Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0305/B35. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-1  /ֆրանսերեն/ (6 կրեդիտ)  
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք),  
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնա-

կան գիտելիքները ֆրանսերեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և բա-
ռագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի 
ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:   

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնա-հատ-
կությունները,  

2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ 
նվազագույն բառապաշարին, 

3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և 

գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորա-
կան և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր, 
դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և 
բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աս-
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տիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 
նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ նախադասություն, դրա շարադասութ-
յունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդ-
գրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալ-
սարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում 
է առավելագույնը 3 հարց:     

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:  

 
0305/B35. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-1  /ռուսերեն/ (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք),  
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց 

լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման 
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

  
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` Լեզվի դերը հասարակության կյանքում: Ժամանակակից ռուսաց 

լեզուն աշխարհի լեզուների շարքում: Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. ձայնավոր-
ների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմ-
նական նորմերը: Թեմա 3` Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մա-
սին. միիմաստ և բազմիմաստ բառեր, բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստը, 
հոմանիշներ և հականիշներ, համանուններ և հարանուններ: Թեմա 4` Ձևաբա-
նություն. ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերի 
դասակարգումը և նրանց քերակա-նական կարգերը: Թեմա 5` Շարահյուսու-
թյուն. շարահյուսական միավորները (բառակապակցություն, պարզ նախադա-
սություն), նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակ-
ներն ըստ կառուցվածքի և հաղորդակըցման ուղղվածության: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում 

տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների: 
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0305/B36 ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-2 /անգլերեն/ (երկրագրության հիմունքնե-
րով) (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (profes-

sional English)` ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկություննե-
րի ինչպես հումանիտար և սոց. գիտությունների, այնպես էլ տեխնիկական և 
բնագիտական  ֆակուլտետներում:   

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտա-
կան բառապաշարին, 

2. ձեռք կբերի գիտելիքներ՝ ուսումնասիրելու անգլերեն լեզվով մասնագիտա-
կան աղբյուրներ` (գրքեր և գիտական հոդվածներ)` տպագրված ինչպես մեր 
երկրում այնպես էլ արտասահմանում: 
 

Բովանդակությունը  
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինների ուսուցում: Թեմա 2` 

Մասնագիտական գրավոր խոսքի հմտության  ձևավորում: Թեմա 3` Բանավոր 
մասնագիտական խոսքի ձևավորում:  

 
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-ական միավոր: Միավորների քայլը` 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: 
Միավորների քայլը` 0.5 է: 

 
0305/B36. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-2 /ֆրանսերեն/ (երկրագրության հիմունք-
ներով) (6 կրեդիտ)  
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին 

փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականութ-
յան բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտի-
վացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստե-
րի վերարտադրման նպատակով:   

 
Կրթական արդյունքները 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն 

կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում, 
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբե-

րում է մասնագիտական ոլորտին,  
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերար-

տադրություն և կգրի փոխադրություններ: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: 

Հոգնակի թվի կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյա-
կաններ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կի-
րառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի ձևաբանական և իմաստաքե-
րականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և ա-
նանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախա-
դասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավոր-
յալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 
4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ըն-
կերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմուն-
քը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և 
այլն: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 8 հարց, յուրա-
քանչյուրը 0,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,25 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է:  

 
0305/B36. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-2 /ռուսերեն/ (Երկրագրության հիմունքնե-
րով)  (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոս-

քի 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, 



– 336 – 

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: 

 
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. 
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում 

տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա: 
 

0305/B37. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-3 /անգլերեն/ (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը  
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել մասնագիտական անգ-

լերենի բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները առարկայական բովանդա-
կության տիրույթում տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել մասնագիտական ոլորտում, 
2. կկարողանա ազատ ներկայացնել իր մասնագիտական գիտելիքները և 

մտքերը գրավոր խոսքում: 
 

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

հոդվածներ և այլն): Թեմա 2` Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քննար-
կումներ վարելու հմտությունների ուսուցանում: Թեմա 3` Մասնագիտական զե-
կուցում (professional presentation) պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություն-
ների ուսուցանում: 

 
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 8 հարց, յուրա-
քանչյուրը 0,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է: 

 
0305/B37. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-3 /ֆրանսերեն/ (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը 
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կըր-

թական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապա-
հովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործու-
նեության համար:   

 
Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես ընդհա-
նուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական 
բնույթի տեքստեր: Այստեղ նկատի է առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցա-
կան կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և 
հարցադրումների նյութի վրա: 
 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր 

ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և 
հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2` Հրամայական եղանակի ձևերը  և նրանց 
քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական 
կառույցները: Թեմա 3` Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակ-
ները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության մի-
ջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասություն-
ների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադա-
սություններ: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 8 հարց, յուրա-
քանչյուրը 0,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է:  
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0305/ B37 ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-3 /ռուսերեն/ (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 9 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունք), 
Կիսամյակը` 7 –րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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 թե-

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

րով, 
5. կկարողանա թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական տեքստեր: 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Ոճաբանության. 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 
հիմնական խնդիրներ:  Թեմա 4` Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռե-
ֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 8 հարց, յուրա-
քանչյուրը 0,5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 2-ական միավոր: Միա-
վորների քայլը 0,5 է:  

 
 

5. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

5.1. Պարտադիր դասընթացներ 
 
0302/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(2 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական 
պարապմունքներ) 

Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունա-

կան, բառային և քերականական առանձնահատկությունները, ոճագիտական 
հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը,  
ծանոթացնել հայ  դասական գրականության նմուշներին։  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

4. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային 
առանձնահատկությունները.  

5. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, 
կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում 
կկիրառի լեզվաոճական հնարները. 

6. 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։ Շեշտ, վանկ, տողադարձ. 
հնչյունափոխություն։ Ուղղագրություն և ուղղախոսություն: Թեմա 3` 
Բառագիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը։  Բառապաշար. Դասա-
կարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։  Հայերենի 
բառակազմական միջոցները։  Թեմա 4` Ոճերի դասակարգումը: Հայերենի 
գործառական ոճերը։ 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Հայ հին և 
միջնադարյան քնարերգությունը: 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` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի 

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

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

5. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկի-
րառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները, կկարո-
ղանա վարել երկխոսություն և բանավեճ, 

6. 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. համաձայնությանն ու խնդրառությանը առնչվող 
սխալների վերացում։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Բարդ 
նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 6` Ուղղակի 
և անուղղակի խոսք։ Թեմա 7` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 
8` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 9` 
Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում 
և կազմակերպում: Թեմա 10` Հայ  նոր գրականության սկզբնավորումը: Թեմա 
11` 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը:  Հայ նորագույն և արդի 
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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ)  
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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: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

5. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին, 
6. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը, 
7. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների, 
8. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և 

ճանաչողական բնույթի տեքստ: 
  

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Հնչյունաբանություն. ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների 

ընդհանուր դասակարգումը, շեշտադրման և հնչերանգային հիմնական 
կանոնները: Թեմա 2`Բառագիտություն. Բառիմաստի ընդհանուր 
պատկերացում, բառային միավորների հարաբերակցությունը: Թեմա 
3`Ձևաբանություն. խոսքի մասերը և դրանց քերականական կարգերը: Թեմա 
4`Շարահյուսություն. հիմնական շարահյուսական միավորներ 
(բառակապակցություն և նախադասություն); պարզ նախադասություն,  
նախադասության տեսակներն  ըստ բնույթի և կառուցվածքի, նախադասության 
գլխավոր անդամները: 

 
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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոս-

քի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը` 
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

7. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին. 
8. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կա-

ռուցվածքներին, 
9. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել 

նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ, 
10. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն: 

 
Բովանդակությունը. 
    Թեմա 1` Բառակազմություն. բառարմատի, բառածանցների ընդհանուր 

պատկերացում, հիմնական բառակազմական միավորները: Թեմա 2` 
Ձևաբանություն.  գոյականի, բայի, ածականի և մակբայի քերականական 
կարգերը, գոյականի սեռը, հոլովներ և հոլովում, բայի սեռը, ժամանակը, 
խոնարհումը: Թեմա 3` Շարահյուսություն. միակազմ նախադասությունների 
դասակարգումը ըստ տեսակների, բարդ  նախադասության ընդհանուր 
բնութագիրը և տեսակները: Թեմա 4` Բարդ համադասական  նախադասություն: 
Թեմա 5` Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. մասնագիտական տեքստի 
վերլուծություն, տերմինների մեկնաբանում,բնորոշ շարահյուսական 
կառույցների առանձնացում, տեքստի թարգմանություն: 

 
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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտե-

լիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտ-
ներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

4. կունենա հարուստ ակտիվ և ներզոր բառապաշար, 
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5. կիմանա անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող երե-
վույթները, 

6. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական 

համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասա-
նական առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2` 
Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ա-
ծանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի 
մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և 
շրջուն): Թեմա 4` Առաջարկվող թեմաներ. «Ընտանիք», «Ընտանեկան հարաբե-
րություններ և ավանդույթներ», «Իմ հետաքրքրությունները», «Ճանապարհոր-
դություն», «Երազանքներ», «Իմ ապագա մասնագիտությունը», «Շրջակա միջա-
վայրը և նրա պահպանումը», «Հանրամշակութային երևույթներ» և այլն: 

 
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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է թարմացնել դպրոցում ստացած գիտելիքները` 

շեշտը դնելով ֆրանսերենի հնչյունաբանության, քերականական և բառապա-
շարի հիմնական առանձնահատկությունների վրա: Այս փուլում ստացած 
գիտելիքները հիմք են հանդիսանում հետագա` առավել խորացված ուսումնա-
սիրության համար: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

6. կկարողանա ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծել բառը և նախա-
դասությունը: 
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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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիք-

ները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտ-
ներում` 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 բովան-

դակությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդա-
կանից/, 

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` 
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Բառապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառա-
պաշարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած 
քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում 
հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտե-
լիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարա-
կական կյանքի մասին: Թեմա 5` Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական 
համակարգ: 

 
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` 4 ժամ (64 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 պարունա-
կում է յուրացրած բառապաշարը և քերականական նյութը (թույլատրվում է 
2-3% անծանոթ բառ), 

3. կկարողանա զրույց վարել անցած թեմաներով: 
 

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-
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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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտություն-

ները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտը-
վելը մասնագիտական գրականությունից: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակար-
գին, 

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

մայով, 
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմա-

ներով, 
5. կկարողանա թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական տեքստեր: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դարձվածաբանություն. դարձվածքների ընդհանուր 

դասակարգում, մասնագիտական թեմաների շուրջ կազմված դարձվածքներ: 
Թեմա 2` Ոճաբանություն. գիտական ոճի ձևավորումը և նրան բնորոշ 
շարահյուսական կառույցները, կապակցված գիտական տեքստի կառուցման 
միջոցները: Թեմա 3` Տերմինաբանություն. գիտական տերմինների ծագումը և 
կառուցվածքը, միջազգային տերմիններ և դրանց համարժեքները: Թեմա 4` 
Թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության 
առանձնահատկությունները, տերմինների թարգմանության խնդիրը: Թեմա 5` 
Շարահյուսություն. բարդ ստորադասական նախադասության տեսակները: 
Թեմա 6` Գիտական զեկույցների և ռեֆերատների կազմման ընդհանուր 
սկզբունքները և առանձնահատկությունները: 
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Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 

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

լիքների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնա-
սիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների 
զարգացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտութ-
յունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտ-
ներում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

7. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և 
հակառակը, 

8. 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 նամա-
կագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 
4` Առաջարկվող թեմաներ` «Սերունդների հակասություն», «Հոգևոր և մշակու-
թային արժեքներ», «21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ», «Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում», «Հայրենիք և հայրենասիրու-
թյուն» և այլն: 
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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` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է հանրագումարի բերել նախորդ մակարդակ-

ներում ստացված գիտելիքները` դրանք ուղղորդելով դեպի համապատասխան 
մասնագիտական ոլորտները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

4. կիմանա իր մասնագիտական հիմնական տերմինների նշանակությունը, 
ներառյալ երկրորդ կիսամյակում սովորած 300 միավոր տերմինալոգիան, 

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

6. կկարողանա առանց բառարանի կարդալ և վերաշարադրել միջին բարդու-
թյան հասարակական–քաղաքական տեքստեր: 

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների 

դասակարգում, քերականորեն (հոդի և այլ մասնիկների օգնությամբ), ձևաբանո-
րեն (բառի ձևի փոփոխություն, ածանցներ), բառային (բառի տարբեր ձևեր): 
Երկու սեռ ունեցող գոյականներ: Թեմա2`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 նախ-
դիրներ: 

 
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 տեքս-
տը, երրորդը` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ: 
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0301/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› -1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար պարապմունք-

ներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայոց պատմությունը հնագույն 

ժամանակներից մինչև Կիլիկիայի հայկական  թագավորության անկումն ընկած 
ժամանակահատվածը, ծանոթացնել հայոց հնագույն, հին ու միջին դարերի 
պատմության առանցքային հիմնախնդիրներին, հայոց պետականության ժամա-
նակափուլերին և հայ մշակույթի հիմնահարցերին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը, 

1. կիմանա  Հայոց պատմության առանցքային հիմնախնդիրնե-
րի մասին, հայոց պետականության ժամանակափուլերի ա-
ռանձնահատկությունների մասին, ազատագրական պայքա-
րի հերոսական էջերի մասին, 

2. կկարողանա գնահատել Հայոց պատմության դերը համաշ-
խարհային պատմության հոլովույթում, ինքնուրույն մտածել 
և անհրաժեշտ դատողություններ անել Հայոց պատմության 
տարբեր հարցերի վերաբերյալ, անաչառ գնահատական տալ 
Հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին և ազգային-
պետական գործիչների գործունեությանը, 

3. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնելունե-
ցած գիտելիքները, վերլուծել փաստերը և հետևություններ 
անել, զեկուցումներ պատրաստել ու ու  գիտական բանավե-
ճեր վարել: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայոց պատմության նշված ժամանակահատվածի 

սկզբնաղբյուրները և ուսումնասիրությունները: Թեմա 2`  Հայկական 
լեռնաշխարհը՝ հայերի բնօրրան: Հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 3` 
Վանի թագավորությունը: Թեմա 4` Երվանդունիների թագավորությունը Ք.ա. 6-3 
դդ.: Արտաշեսյանների Հայաստանը Ք.ա. 2-1 դդ.: Թեմա 5` Մեծ Հայքի 
Արշակունիների թագավորությունը 1-5-րդ դարի սկիզբ: Թեմա 6` 
Քրիստոնեության ընդունումը: Հայաստանը 5-7 դդ.: Թեմա 7` Արաբական 
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նվաճումները և Հայաստանը: Բագրատունյաց Հայաստանը 9-11-րդ դդ.: Թեմա 8`  
Հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը օտար նվաճողների դեմ 11-
12-րդ դարերում:  Թեմա 9` Զաքարյանների իշխանությունը: Թեմա 10` Կիլիկիան 
Հայաստանը 11-14-րդ դդ.: Հայկական մշակույթը հին և միջին դարերում: 

 
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`2 ժամ (24 դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար պարապ-

մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի 

պատմության առանցքային հիմնահարցերը, պարզաբանել հայ նոր և նորագույն 
շրջանի ազգային ազատագրական պայքարի, Հայկական հարցի, Հայոց ցեղաս-
պանության, հայոց նորագույն պետականության, Սփյուռքի, նոր և նորագույն  
շրջանի հայ մշակույթի հիմնախնդիրները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Հայոց նոր և նորագույն շրջանի ազատագրական 
պայքարի կարևորագույն դրվագների վերաբերյալ, Հայկա-
կան հարցի, հայոց ցեղասպանության և Սփյուռքի առանց-
քային հիմնախնդիրների վերաբերյալ, 20-րդ դարում Հայոց 
նորագույն պետականության ձևավորման գործընթացների 
վերաբերյալ, նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի զար-
գացման օրինաչափությունների և առանձնահատկություն-
ների մասին, 

2. կկարողանա ավելի իրատեսորեն գնահատել նոր և նորա-
գույն շրջանի պատմության առանցքային իրադարձություն-
ները, Ճիշտ գնահատել  տարբեր ազգային-քաղաքական, հա-
սարակական ուժերի և պատմական նշանավոր գործիչների 
իրական դերակատարությունը Հայոց նոր և նորագույն շրջա-
նի պատմության մեջ, ընկալել  նոր և նորագույն շրջանի 
մշակույթի անխզելի կապը հայոց պատմության նույն շրջա-
նի առանցքային իրադարձությունների հետ, 
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3. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ու-
նեցած գիտելիքները, վերլուծել փաստերը և հետևություններ 
անել, զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր 
վարել: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը, փուլերը: Թեմա 

2` Հայ ազատագրական շարժումները XV դարի կեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: 
Թեմա 3` Ռուսական տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: 
Թեմա 4` Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Թեմա 5` Հայ ազատագրական 
խմբակներն ու կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին: 
Թեմա 6` Հայ ազգային կուսակցությունների հիմնադրումը: Թեմա 7` Հայ 
ազգային-ազատագրական պայքարը XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին: 
Թեմա 8` Հայ ժողովուրդը առաջին աշխարհամարտի տարիներին. Հայոց 
ցեղասպանության հիմնախնդիրը: Թեմա 9` 1917 թ. Փետրվարյան և 
հոկտեմբերյան հեղափոխությունները և Հայաստանը: Թեմա 10` Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետությունը: Թեմա 11` Հայաստանի Խորհրդային 
հանրապետությունը (1920-1991 թթ.): Թեմա 12` Արցախյան շարժումը: 
Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը (1991-2012 թթ.): Թեմա 13` Հայկական 
մշակույթը նոր և նորագույն շրջանում: Հայկական Սփյուռքը: 

 
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` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել փիլիսոփայության 

հիմնարար հարցադրումները, նրանց տեսական և գործնական նշանակություն-
ները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, 
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աշխարհայացքային և արժեքաբանական գործառույթների, 
Ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռա-
ցիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքների, 
քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափությունների  
ու միտումների մասին, 

2. կկարողանա պարզաբանել բնական և հասարակական գի-
տությունների գործառույթները, տարբերակել քաղաքակր-
թական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, գնահա-
տել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատ-
կությունները, վերլուծել հասարակության բնութենական և 
սոցիոմշակութային հիմունքները, 

3. կկարողանա կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհան-
րացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ իմաս-
տավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն 
ու կյանքի իմաստը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը մարդու և աշխարհի միջև մշակութային 

միջնորդ: Փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները: Թեմա 2` 
Պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական 
ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` 
Հոգեկանի ծագման վարկածները: Թեմա 5` Իմացության էությունը և 
կառուցվածքը: Ճշմարտություն, մոլորություն, հավատ: Թեմա 6` Գիտական 
ճանաչողության մեթոդները:  Գիտություն  և բարոյականություն:  Թեմա 7` 
Մարդու և  հասարակության   ծագման վարկածները: Թեմա 8` 
Հասարակությունը որպես ինքնապարտադրող համակարգ: Թեմա 9` 
Պատմության փիլիսոփայական  ըմբռնումը : Թեմա 10` Մշակույթ  և 
քաղաքակրթություն: Թեմա 11` Հասարակական կյանքի  ոլորտները: Թեմա 12` 
Սոցիալական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան: 

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

հարց: 
 

0201/B01. ‹‹ԷԹԻԿԱ ԵՎ ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ››  
(0 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 2–րդ, ստուգարք 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ 

հաղորդել էթիկայի տեսության վերաբերյալ, առնչել բարոյագիտական 

ուսմունքների հակիրճ պատմությանն ու ներկա խնդիրներին, հաղորդակից 

դարձնել բարեկրթության նորմերին, հաղորդակցության ու հյուրասիրության 

կանոններին, խոսքի մշակույթի հիմունքներին:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա համապատասխան գիտելիքներ հայոց դիմելաձևերի 
և միջհաղորդակցության նորմերի վերաբերյալ,  

2. ունակ կլինի հասու դարձնել հյուրընկալության և 
հասարակական վայրերում պահվածքի էթիկետին, 

3. կկարողանա գործնական խորհուրդներով օգնել վարքի 
կանոնների հաստատմանը,  

4. կկարողանա նպաստել նորաձևության այբուբենի յուրացմանն 
ու պատշաճ հագնելաձևին: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Էթիկայի առարկան եւ խնդիրները: Թեմա 2` Հին Արեւելքի եւ 

անտիկ աշխարհի բարոյագիտական ուսմունքների համառոտ պատմություն: 
Թեմա 3` Միջնադարի եւ նոր ժամանակների բարոյագիտական ուսմունքների 

համառոտ պատմություն: Թեմա 4` Բարոյագիտության կատեգորիաներն ու 

հիմնական հասկացությունները: Թեմա 5` Վարվեցողության կուլտուրան և 

մարդու անհատականությունը: Թեմա 6` Հայոց գաղափարաբանության 

բարոյական հիմքերը: Թեմա 7` Հաղորդակցման կանոններ: Խոսքի կուլտուրա: 

Թեմա 8` Դիվանագիտական էթիկետ: Թեմա 9` Վարքի կանոններ: Թեմա 10` 

Հյուրասիրության եւ հյուրընկալության կանոններ: Թեմա 11` Մոդան որպես 

երևույթ. դրա էությունն ու զարգացման միտումները: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում 
է 4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպ-
քում ստուգարքը համարվում է հանձնված: 

 

5.2. Կամընտրական դասընթացներ 
0201/B01. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 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 քաղաքակա-
նության 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 ` Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը: Թեմա  
2` Սպառողի վարքի տեսության հիմունքները:  Թեմա  3` 
Գործարար ձեռնարկությունները և արտադրողի վարքը:Թեմա 4 ` 
Արտադրության ծախքերի տեսություն: Թեմա 5 ` Մրցակցային և ոչ 
մրցակցային շուկաները: Թեմա 6` Մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները: Թեմա 7 ` Ազգային հաշիվների համակարգը:   
Թեմա 8 `Մակրոտնտեսական անկայունություն, տնտեսական 
ցիկլեր, գործազրկություն և ինֆլյացիա: Տնտեսական աճ:  Թեմա 9 ` 
Ամբողջական պահանջարկ և ամբողջական առաջարկ:  Թեմա 10 ` 
Վճարային հաշվեկշիռ և արժույթային կուրսեր: 

 
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: 
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0301/B03. ‹‹ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 4–րդ, ստուգարք 

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 վերլուծութ-
յան 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 ձևավորումը որպես գիտություն: Թեմա 2` 

Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան: Թեմա 3` Քաղաքականության 
ծագումը և էությունը։ Թեմա 4` Քաղաքական իշխանության էությունը, 
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 5` Հասարակության քաղաքական 
համակարգը։ Թեմա 6` Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր 
ինստիտուտ։ Թեմա 7` Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական 
համակարգեր։ Թեմա 8` Քաղաքական գործընթացներ: Թեմա 9` Ընտրություններ 
և ընտրական համակարգեր: Թեմա 10` Քաղաքական 
գաղափարախոսություններ: Թեմա 11` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:   

 
 
 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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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` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 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. 

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 

հմտություններ: 
  

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

Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ 
Թեմա 3` Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Թեմա 4` 
Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 5` 
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 6` 
Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 7` Դատական իշխանություն և դատական 
համակարգ: Թեմա 8` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 10` Աշխատանքային 
իրավունք: Թեմա 11` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 12` Էկոլոգիական 
իրավունք: Թեմա 13` Քրեական իրավունք: Թեմա 14` Դատավարական 
իրավունք: 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»:  
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0202/B01. ‹‹ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել 

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

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. համապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ ‹‹մշակույթ›› հասկա-
ցության 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: 

 
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: Թեմա 3` Մշակութային 
գործընթացներ: Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս», 
«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` 
Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները. 
մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից 
մշակութային գործընթացները և գլոբալացման 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` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 4–րդ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիք-

ներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների,կրոնական տարատեսակ 
ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային 
առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության 
հիմնահարցերի, 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 ուղղու-
թյունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություննրն ու 
միտումները, 

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

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` «Կրոնների պատմություն» առարկան, «Կրոն» հասկացությունը: 

Թեմա 2` Կրոնի պատմական ձևերը, ազգային և համաշխարհային կրոններ: 
Թեմա 3` Ժամանակակից համաշխարհային կրոններ.  բուդդայականության 
ծագումը, դավանաբանակա և պաշտամունքային առանձնահատկությունները: 
Թեմա 4` Քրիստոնեության առաջացումը, դավանաբանության և պաշտամունքի 
ձևավորումը: Թեմա 5` Քրիստոնեության հիմնական ուղղություները, 
ժամանակակից քրիստոնեությունը: Թեմա 6` Իսլամ. ծագումը, զարգացումը, 
դավանաբանական և պաշտամունքային առանձնահատկությունները, 
հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Ժամանակակից կրոնական 
դենոմինացիաները և ներփակ հոսանքները: Թեմա 8` Քրիստոնեությունը 
Հայաստանում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության 
հիմնախնդիրները: Թեմա 10` Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:   

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

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
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6. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
6.1. Պարտադիր դասընթացներ 

 
 
0001/B05. ‹‹ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 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 
պայմաններում ժամանակին և ճիշտ պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2` 

ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և 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 կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի 
ժամանակ: Թեմա 6` ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության 
բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: 
Թեմա 7` Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և 
պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը: 

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

րառում է երեք հարց. երկուսը` տեսական, մեկը` գործնական: 
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0001/B06. ‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական 

պարապ-մունքներ) 
Կիսամյակը` 6 –րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայ-

մաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոս-
կորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասված-
քներ) 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` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

էկոլոգիա գիտության տեսական հիմնահարցերի, բնապահպանության առկա 
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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: 
 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոլոգիան և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` 

Օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3` 
Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4` Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի 
երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: 
Կենսոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Անթրոպոգեն 
էկոհամակարգեր: Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի, կլիմայի, 
ջրոլորտի և քարոլորտի վրա: Թեմա 8` Բնության պահպանության և ռացիոնալ 
բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 9` Էկոլոգիա և մարդու 
առողջությունը: Թեմա 10` Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքները: Թեմա 11` 
Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում: Թեմա 12 ` 
Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: 

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

ցաշարից: 
 

0101/B29. ‹‹ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ լաբորատոր 

պարապմունքներ) 
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-
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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 հա-
մար 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. 
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնա-

րարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների 
վրա: 

 
 

7. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
7.1. ‹‹Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա›› մասնագիտություն 

 
0101/B01. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ››-1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9ժամ (18ժամ դասախոսություն,18ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
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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` Իրական թվեր, թվային բազմությունների ճշգրիտ եզրեր: Թեմա 

2` Թվային հաջորդականություններ, սահմաններ: Թեմա 3` Ֆունկցիայի 
սահման, թվաբանական գործողություններ սահման ունեցող ֆունկցիաների 
հետ: Թեմա 4` Անընդհատություն, անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները: 
Թեմա 5` Ֆունկցիայի ածանցյալ, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկությունները: 
Թեմա 6` Ֆունկցիաների հետազոտում և գրաֆիկների կառուցում:  Թեյլորի 
բանաձևը, կիրառություններ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
 

0101/B02. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ-2›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մա-
թեմատիկական առարկայի երկրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է անորոշ և 
որոշյալ ինտեգրալները, երկրաչափական կիրառությունները, թվային և 
ֆունկցիոնալ շարքերը 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հատկությունները, 
2. կկարողանա հետազոտել և հաշվել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները, 

հետազոտել ֆունկցիոնալ շարքերը և հաշվել դրանց գումարները, 
3. կկարողանա հաշվել կորի երկարությունը, հարթ պատկերի մակերեսը և 

տարածական մարմնի ծավալը: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անորոշ ինտեգրալ, հաշվման հիմնական բանաձևերը և 

եղանակները: Թեմա 2` Որոշյալ ինտեգրալ, հաշվման հիմնական եղանակները, 
ինտեգրելի ֆունկցիաների դասեր: Թեմա 3` Անիսկական ինտեգրալ, առաջին և 
երկրորդ սեռի ինտեգրալներ: Թեմա 4` Կորի երկարություն, պատկերի մակերես, 
մարմնի ծավալ: Թեմա 5` Թվային շարքեր, զուգամիտության հայտանիշներ: 
Թեմա 6` Ֆունկցիոնալ շարքեր և դրանց հատկությունները, հավասարաչափ 
զուգամիտություն: Թեմա 7` Աստիճանային և Ֆուրիեի շարքեր: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B03. ‹‹ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ , առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 



– 365 – 

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել բազմությունների տեսության և 
բինար հարաբերությունների հիմնական գաղափարներին և հատկություններին, 
ինչպես նաև կոմբինատորիկայի հաշվման հիմնական մեթոդներին։  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կկարողանա արտածել բազմությունների և բինար հարաբերությունների 

հատկությունները, 
2. կտիրապետի կոմբինատոր խնդիրների լուծման մեթոդներին,  
3. կկարողանա կիրառել անդրադարձ առնչությունները, Նյուտոնի 

երկանդամը, 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բինար հարաբերություններ և գործողություններ նրանց հետ։  

Թեմա 2` Հարաբերությունների որոշ դասեր` էքվիվալենտության և կարգի 
հարաբերություններ: Թեմա 3` Տարրական բանաձևեր։  Թեմա 4` Նյուտոնի 
երկանդամ և անդրադարձ առնչություններ: Թեմա 5` Կցման և արտաքսման 
սկզբունքը: 

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

է առավելագույնը 9 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/B04. ‹‹ԴԻՍԿՐԵՏ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ››-2 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական 

պարապ-մունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել n-չափանի միավոր խորանարդի 

հիմնական հատկություններին, ուսումնասիրել բուլյան ֆունկցիաների հատկու-
թյունները և փակ դասերը, տալ լրիվության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը, 
ծանոթացնել ֆունկցիոնալ տարրերիսխեմաներին, բուլյան ֆունկցիաների 
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բարդությանը և Շենոնի ֆունկցիային, կոդավորման տեսության հիմնական 
խնդիրներին և մեթոդներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
 

1. կիմանա բուլյան ֆունկցիաների հատկությունները, 
2. կիմանա կոդավորման տեսության հիմնական խնդիրները և 

մեթոդները, 
3. կկարողանա ստուգել բուլյան ֆունկցիաների համակարգի 

լրիվությունը, 
4. կկարողանա բուլյան ֆունկցիայի համար կառուցել լավագույնին 

մոտ ֆունկցիոնալ տարրերի սխեմա, 
5. կկարողանա կառուցել միարժեք զատվող կոդավորման 

սխեմաներ, օպտիմալ   կամ դրանց մոտ կոդեր և 1-սխալ ուղղող 
կոդեր, 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաֆների տեսություն: Գրաֆի սահմանումը: Թեմա 2` Ծառ: 

Էյլերյան և Համիլտոնյան գրաֆ: Հարթ գրաֆ: Գրաֆի ներկման խնդիրներ: Թեմա 
3` n-չափանի միավոր խորանարդ։  Բուլյան ֆունկցիա, բանաձև։  
Թեմա4`Բուլյան ֆունկցիաների որոշ ներկայացումներ: Թեմա 5`Հիմնական փակ 
դասեր, լրիվության թեորեմը։  ֆունկցիոնալ տարրերից սխեմաներ, Շենոնի 
թեորեմը: Թեմա 6`Կոդավորման տեսություն, այբբենական կոդավորում: Թեմա 
7`Մակմիլանի անհավասարությունը:  Հոֆմանի կոդ,  Հեմմինգի կոդ:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B05. ‹‹ԷՀՄ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ-1›› (3կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
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Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ծրագրավորման հիմունքները 

ծրագրավորման C++ լեզվի հիման վրա: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա տարրական ալգորիթմները, ծրագրավորման հիմունքները 
2. կկարղանա կիրառել կառուցվածքային մոտեցումը խնդիրներ  լուծելիս` 

օգտագործելով ֆունկցիաներ, 
3. կկարողանա կազմել ծրագրեր C++ լեզվով` ըստ մշակված  ալգորիթմի, 
4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թվերի ներկայացում (կոդավորում) ԷՀՄ-ի օպերատիվ հիշողու-

թյունում, ալգորիթմ: Թեմա 2` Լեզվի այբուբեն, շարահյուսական կանոններ և 
իմաստաբանական մեկնաբանումը: Թեմա 3` Լեզվի լեքսեմներ, տիպ, փոփոխա-
կան, արտահայտություն: Թեմա 4`  Լեզվի օպերատորներ, ֆունկցիա, զանգված: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

 
0101/B06. ‹‹ԷՀՄ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ-2›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (6 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել օբյեկտային կողմնորոշմամբ 

ծրագրավորման հիմունքները C++ ծրագրավորման լեզվի հիման վրա: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորման հիմնական 
հասկացությունները ու սկզբունքները, 

2. կկարողանա նկարագրել և օգտագործել դասը,  
3. կկարողանա ստեղծել նոր դաս`գոյություն ունեցող դասերից, 
4. կկարողանա C++ լեզվով կազմել ծրագրեր` օգտվելով օբյեկտային 

կողմնորոշմամբ    ծրագրավորման տեխնոլոգիայից,          
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ցուցիչ, հղում, նրանց կապը զանգվածի հետ, տող: Թեմա 

2`Թարգմանիչ, կառուցվածքային տիպ:  Թեմա 3`Օբյեկտային կողմնորոշմամբ 
ծրագրավորման լեզու և նրա հիմնական հատկությունները, դաս, օբյեկտ: Թեմա 
4`Կոնստրուկտոր, դեստրուկտոր, պատճենի կոնստրուկտոր, this-ցուցիչ: Թեմա 
5`Գործողությունների վերաբեռնում, friend – ֆունկցիա, static անդամներ: Թեմա 
6`Ժառանգում, բազմաձևություն: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B07. ‹‹ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ  ԵՎ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման   

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել վերլուծական երկրաչափության 

հիմնական գաղափարները, բազմանդամները, տեղադրությունները, թվային 
մատրիցների և որոշիչների հիմնական հատկությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա վեկտորների և կոորդինատական համակարգերի մասին, 
2. կհասկանա ուղիղների, հարթությունների, ուղղի և հարթության 

փոխդասավորությունը, 
3. կիմանա տեղադրության, թվային մատրիցի գաղափարը, 
4. կիմանա որոշիչը, մատրիցի ռանգը: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Կոորդինատական համակարգեր: Վեկտորի գաղափարը: 
Գործողություններ վեկտորների հետ: Թեմա 2` Հանրահաշվական կորեր 
մակերևույթներ, երկրորդ կարգի կորեր և մակերևույթներ:  Թեմա 
3`Բազմմանադամներ:  Թվային մատրիցներ: Գործողություններ մատրիցների 
հետ: Թեմա 4` Որոշիչ: Մատրիցի ռանգ: Հակադարձ մատրից: 

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

է առավելագույնը 9 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/B08. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶ-3›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հենքային մա-

թեմատիկական առարկայի երրորդ բաժնեմասից, որը ներառում է մի քանի 
փոփոխականի ֆունկցիաների դիֆերենցիալ հաշիվը, կորագիծ, մակերևութային, 
կրկնակի և եռակի ինտեգրալները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանների, 
անընդհատությանը, դիֆերենցելիության գաղափարները, 

2. կկարողանա հետազոտել և հաշվել մի քանի փոփոխականի 
ֆունկցիաների   սահմանները և ածանցյալները, 
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3. կկարողանա հաշվել կորագիծ, մակերևույթային, կրկնակի և եռակի 
ինտեգրալները, 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահման, 
անընդհատություն, դիֆերենցելիություն: Թեմա 2` Մի քանի փոփոխականի 
ֆունկցիաների էքստրեմումները: Թեմա 3` Անբացահայտ ֆունկցիաներ, դրանց 
գոյությունը և դիֆերենցելիությունը: Թեմա 4` Կորագիծ և կրկնակի 
ինտեգրալներ, դրանց հաշվման եղանակները: Թեմա 5` Մակերևութային և 
եռակի ինտեգրալներ, դրանց հաշվման եղանակները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B09. ‹‹ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 6ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է վերջավոր չափանի գծային տարածությունների 

տեսության և դրանցում գործող գծային օպերատորների ուսումնասիրումը: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գծային տարածության բազիսի, ենթատարածության, 
Էվքլիդեսյան և ունիտար տարածությունների գաղափարներ, 

2. կիմանա գծային հավասարումների համակարգերի մի քանի 
փոփոխականի ընդհանուր լուծման գտնման մեթոդները 

3. կկարողանա կիրառել գծային օպերատորների տեսության հիմնական 
դրույթները, դրանց մատրիցների կանոնական և Ժորդանյան նորմալ 
տեսքերի կառուցման եղանակները, 
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4. կկարողանա կիրառել քառակուսային ձևերի կանոնական (նորմալ) 
տեսքի կառուցման մեթոդները: 

 
1. Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գծային տարածություններ: Գծային օպերատորներ: Թեմա 2` 
Գծային հավասարումների համակարգեր: Թեմա 3`  Գծային օպերատորի սեփա-
կան արժեքները,  գծային օպերատորի մատրիցի նորմալ տեսքը, մատրիցի 
Ժորդանյան նորմալ տեսքը, մատրիցի Ժորդանյան նորմալ տեսքն իրական 
թվերի դաշտի դեպքում:  Թեմա 4` Ունիտար և Էվքլիդեսյան տարածություններ, 
օրթոնորմալ բազիսներ, գծային հավասարումների համակարգերի լուծման 
Լանցոշի ալգորիթմը, ունիտար (օրթոգոնալ) մատրիցներ, օրթոգոնալ լրացում, 
նորմալ օպերատորները Էվքլիդեսյան տարածություններում, ունիտար 
(օրթոգոնալ) օպերատորներ, հերմիտյան (սիմետրիկ) օպերատորներ: Թեմա 5`  
Քառակուսային ձևեր: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B10. ‹‹ԷՀՄ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՍԵՄԲԼԵՐ ԼԵԶՈՒ›› 
(4կրեդիտ) 

Շաբաթական`6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական 
պարապմունքներ) 

Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ԷՀՄ-ի կառուցվածքը, տվյալների 

ներկայացումը, հրամանների համակարգը, ընդհատումների համակարգը Intel 
x86 պրոցեսորների համար, ինչպես նաև ասեմբլեր ցածր մակարդակի լեզուն։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա Intel x 86 պրոցեսորների տվյալների ներկայացումների, հրա-
մանների համարկարգերի, հրամանի ֆորմատի, հասցեավորման 
եղանակների հնարավորությունները, 

2. կիմանա գծային հավասարումների համակարգերի մի քանի 
փոփոխականի ընդհանուր լուծման գտնման մեթոդները, 

3. կիմանա ծրագրի կառուցվածքը: 
4. կկարողանա գրել ծրագրեր ասեմբլեր լեզվով Intel x86 պրոցեսորների 

համար DOS միջավայրում: 
5. կկարողանա վերլուծել ստացված արդյունքները և աոաջարկել 

գործողությունների հետագա ծրագիրը: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ճարտարապետություն հասկացությունը։ Թեմա 2` Պատմական 
ակնարկ։ Թեմա 3` Intel x86 պրոցեսորներում տվյալների ներկայացումը:  Թեմա 
4` Intel x86 պրոցեսորները իրական ռեժիմում:  Թեմա 6` Հրամանների ֆորմատը 
և հասցեավորման եղանակները։  Թեմա 7` Ասեմբլեր լեզվի շարահյուսությունը։  
Թեմա 8` Intel x86 պրոցեսորների հրամանների համակարգը` ըստ ֆունկցիոնալ 
խմբերի (թվաբանական, տրամաբանական, տվյալներ տեղափոխող, ղեկա-
վարությունը փոխանցող և այլ հրամաններ)։ 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B11. ‹‹ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տվյալների 

աբստրակտ տիպերի հասկացությունը, նրանց կառուցման և օգտագործման 
ունակությունը:  
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տվյալների աբստրակտ տիպերի կառուցման և 
օգտագործման ձևերից, 

2. կիմանա գծային հավասարումների համակարգերի մի քանի 
փոփոխականի ընդհանուր լուծման գտնման մեթոդները 

3. կիմանա որոնման և կարգավորման հիմնական ալգորիթմները  
4. կկարողանա օգտագործել տվյալների կառուցվածքները 

կիրառական խնդիրներում, 
5. կկարողանա վերլուծել առկա տվյալները և առաջարկել 

գործողությունների հետագա   ծրագիրը: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Տվյալների աբստրակտ տիպեր: Թեմա 2` Պահունակներ, նրանց 
համար նախատեսված գործողություններ: Թեմա 3` Թվաբանական 
արտահայտությունների ներկայացման նախածանցային (prefix), միջածանցային 
(infix) և վերջածանցային (postfix) ձևեր:  Թեմա 4` Հերթեր, նրանց համար 
նախատեսված գործողություններ:  Թեմա 5` Կապակցված ցուցակներ, նրանց 
համար նախատեսված գործողություններ:  Թեմա 6` Կարգավորման 
ալգորիթմներ:  Թեմա 7` Ծառեր, բինար ծառեր, որոնման ծառեր, նրանց համար 
նախատեսված գործողություններ, բուրգեր: Թեմա 8` Բալանսավորված ծառեր 
(AVL ծառեր), B ծառեր:  Գրաֆներ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B12. ‹‹ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԱՆԱԼԻԶ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է տալ գիտելիքներ կոմպլեքս փոփոխականի 
ֆունկցիաների տեսության այն հիմնական դրույթներից, որոնք կօգնեն 
ուսանողներին` յուրացնելու բարձր կուրսերում կարդացվող մասնագիտական 
առարկաները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մնացքների տեսությունը և նրա կիրառությունները, 
2. կիմանա կոնֆորմ արտապատկերումները, լոգարիթմական 

մնացքները, դրանց կիրառությունները:  
3. կիմանա օգտագործել անալիտիկ ֆունկցիաների հիմնական հատկու-

թյունները (Կոշիի ինտեգրալային բանաձևը, Թեյլորի և Լորանի շարքեր): 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Կոմպլեքս թվեր և գործողություններ դրանց հետ: Թեմա 2` 
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ, անընդհատություն, ածանցյալ, 
ինտեգրում: Թեմա 3` Անալիտիկ ֆունկցիաների տեսության հիմնական թեորեմը 
(Կոշիի ինտեգրալային թեորեմը): Թեմա 4` Կոշիի ինտեգրալային բանաձևը: 
Թեմա 5` Կոշիի տիպի ինտեգրալ: Թեմա 6` Անալիտիկ ֆունկցիաների 
հաջորդականություններ և շարքեր: Թեմա 7` Լորանի շարք: Թեմա 8` 
Մնացքների տեսությունը: Թեմա 9` Ֆունկցիայի լոգարիթմական մնացք և նրա 
կիրառությունները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B13. ‹‹CUI  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5ժամ (6ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական 

պարապ-մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է տալ գիտելիքներ կոմպլեքս փոփոխականի 
ֆունկցիաների տեսության այն հիմնական դրույթներից, որոնք կօգնեն 
ուսանողներին` յուրացնելու բարձր կուրսերում կարդացվող մասնագիտական 
առարկաները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Visual C++ միջավայրը, MFC գրադարանը, 
2. կիմանա Windows օպերացիոն համակարգի, օգտագործողի ինտերֆեյսի 

հիմնական էլեմենտների և գրաֆիկական ծրագրավորման հիմունքները, 
3. կկարողանա օգտագործել ստացված գիտելիքները գրաֆիկական 

ինտերֆեյսով ծրագրեր մշակելու համար: 
4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Visual C++-ի ներածություն, Visual C++-ի բաղկացուցիչ մասերը 

(կոմպիլյատոր, մշակման միջավայր, Visual C++-ի գրադարաններ)։ Թեմա 2` 
Պատուհաններ և հաղորդագրություններ, հաղորդագրությունների միջոցով 
ղեկավարվող ծրագրեր, հաղորդագրությունների ցիկլ։ Թեմա 3` Օգտագործողի 
ինտերֆեյսի կազմակերպման Document/View մոդելը։ Թեմա 4` Դիալոգներ, 
դիալոգների մշակում և օգտագործում։  Թեմա 5` Օգտագործողի ինտերֆեյսի 
ղեկավարող էլեմենտներ (controls: edit box, combo box և այլն)։ Թեմա 6` 
Գրաֆիկական ծրագրավորում MFC գրադարանի միջոցով։  

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

է առավելագույնը 9 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/B14. ‹‹ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱՆԱԼԻԶ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5 ժամ (18ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ֆունկցիոնալ 

անալիզի հիմունքներից, ծանոթացնել այդ առարկայի ժամանակակից 
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մեթոդներին և նրանց կիրառություններին ինչպես զուտ մաթեմատիկական, 
այնպես էլ բնագիտական խնդիրներում:  

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդները, 
2. կիմանա կիրառել յուրացրած մեթոդները մաթեմատիկայի այլ 

բնագավառներում առաջացող խնդիրներում, 
3. կիմանա լուծել մաթեմատիկական ֆիզիկայի մի շարք խնդիրներ 

ֆունկցիոնալ անալիզի մեթոդներով: 
4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակները: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մետրիկական տարածություններ: Թեմա 2` Լեբեգի չափ և 
Լեբեգի ինտեգրալ: Թեմա 3` Գծային նորմավորված տարածություններ: Թեմա 4` 
Գծային ֆունկցիոնալներ, Խան-Բանախի թեորեմը: Թեմա 5` Գծային 
օպերատորներ Բանախի տարածություններում, օպերատորի նորմ: Թեմա 6` 
Հավասարաչափ սահմանափակության և պատկերի բացության սկզբունքները: 
Թեմա 7` Հակադարձ օպերատոր: Թեմա 8` Օպերատորի սպեկտր և ռեզոլվենտ: 
Թեմա 8`  Հիլբերտյան տարածություններ: Թեմա 9` Օրթոգոնոլիզացիա, 
ընդհանրացված Ֆուրիեի շարք: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B15. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`7,5 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 18ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ֆորմալ 
լեզուների և քերականությունների, թարգմանության և կոմպիլյացիայի 
տեսությունների հիմունքների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆորմալ լեզուների և քերականությունների տեսության 
հիմունքները, 

2. կիմանա շարահյուսորեն ղեկավարվող թարգմանության տեսության 
հիմունքները, 

3. կկարողանա կիրառել կոմպիլյատորների կառուցման տեսության 
հիմունքները, 

4. կկարողանա վերլուծելու առկա խնդիրները և առաջարկելու դրանց 
լուծման եղանակները, 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Աջագծային լեզուներ և քերականություններ: Թեմա 2`  
Անցումների գրաֆներ, վերջավոր ավտոմատներ, կանոնավոր 
արտահայտություններ: Թեմա 3` Կոնտեքստից ազատ լեզուներ և 
քերականություններ: Թեմա 4`  Աջագծային շարահյուսորեն ղեկավարվող 
թարգմանության սխեմաներ, կանոնավոր թարգմանություններ և վերջավոր 
ձևափոխիչներ: Թեմա 5` Բառային վերլուծություն: Թեմա 6` Պարզ 
շարահյուսորեն ղեկավարվող թարգմանության սխեմաներ, թարգմանություններ 
և պահունակով ձևափոխիչներ: Թեմա 7` Շարահյուսական վերլուծություն: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B16. ‹‹ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական`7,5 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից օպերացիոն 
համակարգերի ներքին կառուցվածքը, հիմնական ֆունկցիաները, այն 
խնդիրները, որոնք առաջանում են օպերացիոն համակարգերի նախագծման 
ժամանակ։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա օպերացիոն համակարգերի նախագծման հետ կապված 
հիմնական խնդիրները, Windows և Linux օպերացիոն համակարգերի         
առանձնահատկությունները, 

2. կիմանա բազմապրոցեսային և բազմահոսքային կիրառությունների 
ստեղծման սկզբունքները: 

3. կկարողանա օգտագործել համակարգային կանչերը` օպերացիոն 
համակարգի միջուկի օբյեկտները կազմվելիք ծրագրերում: 

4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 
եղանակները: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Օպերացիոն համակարգերի հիմնական հասկացությունները։ 
Թեմա 2` Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածքը։ Թեմա 3` Պրոցեսներ, 
հոսքեր։ Թեմա 4` Միջպրոցեսային փոխգործակցություն։ Թեմա5` 
Սինխրոնիզացման  ալգորիթմները և միջոցները։ Սեմաֆորներ, մյուտեքսներ, 
մոնիտորներ։ Թեմա 6` Պրոցեսների և հոսքերի պլանավորումը։ Թեմա 7` 
Փոխբացառման պրոբլեմը և լուծման եղանակները։ Թեմա 8`  Հիշողության 
ղեկավարումը։ Թեմա 9` Վիրտուալ և ֆիզիկական հիշողություն։ Թեմա 10` 
Հիշողության էջային, սեգմենտային և էջասեգմենտային կազմակերպման 
եղանակները։  Թեմա 11` Մուտքի-ելքի ղեկավարումը։  Ֆայլային համակարգեր։ 

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

է առավելագույնը 9 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. ‹‹ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
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Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ալգորիթմ 

գաղափարի երկու հիմնական ճշգրտումներին (կարգընթաց ֆունկցիաներ, 
Թյուրինգի մեքենաներ) և նրանց համարժեքությանը, ներմուծել համապիտանի 
ֆունկցիայի գաղափարը և քննարկել նրա գոյության հնարավորությունները, 
ծանոթացնել լուծելի և անլուծելի խնդիրներին, ճանաչելի և կիսաճանաչելի 
բազմություններին և նրանց հատկություններին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ալգորիթմի ճշգրտման տարբեր եղանակները, 
2. կկարողանա կառուցել տարբեր ֆունկցիաներ հաշվող Թյուրինգի 

մեքենաներ և ապացուցել տրված ֆունկցիայի կարգընթացությունը,   
3. կկարողանա ֆունկցիաների տրված բազմության համար կառուցել 

համապիտանի ֆունկցիա,  
4. կկարողանա տարբերել լուծելի և անլուծելի խնդիրները, ճանաչելի,  

կիսաճանաչելի և ոչ կիսաճանաչելի բազմությունները:  
5. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և մշակել դրանց լուծման 

ալգորիթմները: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ալգորիթմի ինտուիտիվ գաղափարի ճշգրտման 
անհրաժեշտություն։ Թեմա 2` Կարգընթաց ֆունկցիաների սահմանումը, նրանց 
հատկությունները, Չյորչի թեզի հիմնավորումը։ Թեմա 3` Թյուրինգի մեքենաներ, 
գործողություններ նրանց հետ, կարգընթաց ֆունկցիաների հաշվարկելիությունը 
ըստ Թյուրինգի։ Թեմա 4` Թյուրինգի մեքենայի աշխատանքային գործընթացի 
թվաբանականացում։ Թեմա 5` Ըստ Թյուրինգի հաշվարկելի ֆունկցիաների 
կարգընթացությունը։ Համապիտանի ֆունկցիա և նրա կառուցման 

հնարավորությունը։ Թեմա 6` Անշարժ կետի վերաբերյալ և n
mS  թեորեմները։  

Թեմա 7` Ճանաչելի բազմություններ, նրանց հատկությունները, Ռայսի թեորեմը, 
անլուծելի խնդիրներ։ Թեմա 8` Կիսաճանաչելի բազմություններ, նրանց 
հատկությունները, Պոստի թեորեմը։ Թեմա 9` Բազմությունների հանգեցման 
տարրերը, համապիտանի բազմության գաղափարը։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0101/B18. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ›› 
(5կրեդիտ) 

Շաբաթական`6ժամ (14ժամ դասախոսություն, 9ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել էլիպտական հավասարումների 

համար հիմնական եզրային խնդիրները, պարաբոլական և հիպերբոլական 
հավասարումների համար Կոշիի և խառը խնդիրները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների համար 
հիմնական խնդիրների ուսումնասիրման մեթոդները, 

2. կկարողանա լուծել պարզագույն խնդիրներ անալիտիկ և մոտավոր 
մեթոդներով, 

3. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 
եղանակները, 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Երկրորդ կարգի մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ 
հավասարումների դասակարգումը: Թեմա 2` Կոշիի խնդիր և եզրային 
խնդիրներ: Թեմա 3` Հիպերբոլական տիպի հավասարումներ: Թեմա 4` 
Պարաբոլական տիպի հավասարումներ: Թեմա 5` Էլիպտական տիպի 
հավասարումներ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 
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Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B19. ‹‹ԿՈՄԲԻՆԱՏՈՐ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ›› 

(5կրեդիտ) 
Շաբաթական`6ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել կոմբինատոր 

խնդիրների լավագույն կամ մոտավոր լուծումները գտնող ալգորիթմների 
մշակման և նրանց վերլուծման ու գնահատման ունակություն: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կոմբինատոր խնդիրների ուսումնասիրման և 
լուծումները գտնող ալգորիթմների մշակման եղանակները, 

2. կիմանա կոմբինատոր բարդ խնդիրների բազմանդամային 
հանգեցման հարցերը, 

3. կկարողանա կատարել որոնման, մրցաշարային, տեսակավորման, 
ցանցային, թվաբանական խնդիրների ալգորթմների վերլուծությունը և        
գնահատումը: 

4. կկարողանա վերլուծել առկա կոմբինատոր խնդիրները և առաջարկել 
դրանց լուծման եղանակները: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Որոնման ալգորիթմներ, ներկայացումը ծառի միջոցով, 
ալգորիթմի բարդությունը: Թեմա 2` Որոշ խնդրիների համար լավագույն 
ալգորիթմի կառուցում:  Թեմա 3` Մրցաշարային խնդիրներ. Առաջին, երկրորդ, 
երրորդ, վերջին տեղերի որոշման խնդիրներ: Թեմա 4` Տեսակավորման 
խնդիրներ, հիմնական ալգորիթմների նկարագիրը և վերլուծությունը: Թեմա 5` 
Ցանցային խնդիրներ և այդ խնդիրների լուծման հայտնի ալգորիթների 
նկարագիրը և վերլուծությունը: Թեմա 6` Թվաբանական խնդիրների 
ալգորիթմներ և դրանց վերլուծությունը: Թեմա 7` Կոմբինատոր խնդրիների 
բազմանդամային բերելիություն և օրինակներ: Թեմա 8` Գաղափար P և NP 
դասերի մասին: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 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. ‹‹ԳՈՐԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`7,5 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`8–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տարբեր բնագա-

վառներում առաջացած հիմնական գործնական խնդիրների մաթեմատիկական 
մոդելների կառուցման, դրանց միջոցով այդ խնդիրների լուծման եղանակների 
հետազոտման և կիրառման ունակություն:  

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գործողությունների հետազոտման խնդիրների, մաթե-
մատիկական մոդելների կառուցման հանրահաշվական և երկրաչա-
փական         եղանակները, 

2. կկարողանա կատարել գծային ծրագրավորման, հոսքային և խաղային 
խնդիրների լուծման ալգորիթմական հետազոտումը, 

3. կկարողանա կիրառել հիմնական ալգորիթմները գործնական 
խնդիրները լուծելիս: 

4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 
եղանակները: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մաթեմատիկական մոդելների կառուցման սկզբունքները և 
նպատակային հայտանիշների մշակումը: Թեմա 2`Գծային ծրագրավորման 
ստանդարտ, երկակի, կանոնական խնդիրները, նրանց կապը, երկակիության 
թեորեմ: Թեմա 3`Գծային ծրագրման խնդիրների լուծման հիմնական եղանակ-
ները: Թեմա 4`Հոսքային խնդիրներ, նրանց կապը կոմբինատոր խնդիրների հետ, 
Ֆորդ-Ֆալկերսոնի թեորեմը և ալգորիթմը: Թեմա 5`Դինամիկ ծրագրման 
եղանակը և այդ եղանակով խնդիրների լուծումը: Թեմա 6`Խաղային խնդիրներ, 
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մինիմաքսի թեորեմ, խաղերի տեսության հիմնական թեորեմ և նրա կապը 
երկակիության հետ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B21. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5ժամ (18ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին տեսությունների 

ֆորմալիզացման անհրաժեշտությանը, հնարավորություններին, ֆորմալ տեսու-
թյունների հատկություններին և կիրառման ոլորտներին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆորմալ տեսությունների սահմանման հնարավորությունները, 
նրանց ներկայացվող պահանջները և հատկությունները, 

2. կիմանա ֆորմալ տեսությունների հատկություններին վերաբերող 
հայտնի պնդումները  և նրանց կիրառումները,        

3. կկարողանա աշխատել աքսիոմատիկ տեսությունների սահմաններում,  
հետազոտել ֆորմալ տեսությունների հատկությունները, 

4. կկարողանա ճշգրիտ և տրամաբանված դատողություններ 
կատարել հմտություն: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Տարբեր տեսություններում առաջացած հակասությունները և 
անհեթեթությունները` որպես տեսությունների ֆորմալիզացման անհրաժեշ-
տության խթանիչ։ Թեմա 2` Ֆորմալ տեսության սահմանման տարբեր եղա-
նակներ։ Թեմա 3` Ֆորմալ տեսություններին ներկայացվող պահանջները: Թեմա 
4` Ասույթային դասական հաշվի ներկայացում, նրա անհակասելիությունը, 
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լրիվությունը, լուծելիությունը։ Թեմա 5` Առաջին կարգի ֆորմալ տեսության 
սահմանումը: Թեմա 6` Մեկնաբանություններ, նրանց հատկությունները։ Թեմա 
7` Առաջին կարգի պրեդիկատային հաշվի համակարգեր, նրանց անհակա-
սելիությունը։ Թեմա 8` Գյոդելի թեորեմը պրեդիկատային հաշվի լրիվության 
մասին (Հենկինի, Սկոլեմի ապացույցները)։ Թեմա 9` Ֆորմալ թվաբանությունը 
որպես առաջին կարգի տեսության օրինակ։ Թեմա 10` Ֆորմալ թվաբանության 
հնարավորությունները։ Թեմա 11` Գյոդելի թեորեմը ֆորմալ թվաբանության ոչ 
լրիվության մասին։ 

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

է առավելագույնը 9 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. ‹‹ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՆՔԵՐ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5 ժամ (9ժամ դասախոսություն, 9 գործնական) 
Կիսամյակը`6–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է տվյալների հենքերի նախագծման տեսական հի-

մունքների ուսումնասիրումը (տվյալների ներկայացման տարբեր մոդելները, 
ռելացիոն հանրահաշիվ, նորմալիզացայի սկզբունքները): Գործնական պարապ-
մունքների ընթացքում ուսումնասիրվում է հարցումների SQL լեզուն: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա տեսության և ռելացիոն հանրահաշվի հիմնական        
հասկացությունները, 

2. կիմանա տվյալների ներկայացման հիմնական մոդելները (E/R մոդել, 
ռելացիոն մոդել, օբյեկտային կողմնորոշված մոդել),  

3. կկարողանա անցնել հիմնական մոդելների մեկից մյուսին,  
4. կկարողանա կատարել հարցումներ SQL լեզվի միջոցներով, 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգերի 
հատկությունները, նրանց հիմնական կոմպոնենտները: Թեմա 2` Կլիենտ-
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սերվեր ճարտարապետությունը: Թեմա 3` Տվյալների հենքերի մոդելավորումը: 
Թեմա 4` Տվյալների հենքերի նախագծման տարրերը. կապերի տեսակները, 
նախագծման E/R մոդելը, նախագծման ODL մոդելը: Թեմա 5` Ռելյացիոն 
հանրահաշիվ. տվյալների ռելյացիոն մոդելի հիմունքները, ռելյացիոն 
հանրահաշվի գործողությունները, հանրահաշվական արտահայտություն: Թեմա 
6` Հարաբերության սխեմաներ, նրանց խնդիրները: Թեմա 7` Ֆունկցիոնալ 
կախվածություններ, կախվածությունների տրամաբանական հետևումներ: Թեմա 
8` Ֆունկցիոնալ կախվածությունների կանոնները, Արմսթրոնգի աքսիոմները, 
նրանց լրիվությունը: Թեմա 9` Ատրիբուտների բազմության փակում: Թեմա 10` 
Կախվածությունների բազմությունների ծածկույթներ: Թեմա 11` Ֆունկցիոնալ 
կախվածությունները փակող բազմություններ: Թեմա 12` Հարաբերության 
սխեմաների նորմալ ձևեր, ռելյացիոն տվյալների հենքերի նախագծման 
ժամանակ հնարավոր անոմալիաների տեսակները, հարաբերությունների 
դեկոմպոզիցիա, Բոյս-Կոդի նորմալ ձև, առաջին նորմալ ձև, երկրորդ նորմալ ձև, 
երրորդ նորմալ ձև: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B01. ‹‹ՖԻԶԻԿԱ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`6ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանթացնել ֆիզիկայի 

հիմնական օրենքներին, նրանց կիրառմանը գիտության և տեխնիկայի տարբեր 
ոլորտներում, ինչպես նաև հասարակական կյանքում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մեխանիկայի, մոլեկուլյար ֆիզիկայի, էլեկտրականության, 
մագնիսականության և օպտիկայի հիմնական օրենքներից: 
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2. կիմանա հասկանալու ֆիզիկական երևույթների, փորձերի, օրենքների 
կապը, օրենքների համակարգի ներքին տրամաբանությունը, այդ 
համակարգից բխող հիմնական հետևությունները և արդյունքները, 

3. կարողանալու ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող  
հարցերի վերլուծության, խնդիրների լուծման համար: 

4. կկարողանա վերլուծել, պարզաբանել ֆիզիկական երևույթները:  
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ֆիզիկական մեծություններ: Թեմա 2` Մեխանիկայի հիմնական 
օրենքները: Թեմա 3` Շարժում, շարժման տեսակները: Թեմա 4` Աշխատանք և 
էներգիա: Թեմա 5` Մեխանիկական ալիքներ: Թեմա 6` Թերմոդինամիկա: Թեմա 
7` Ջերմաստիճան և ջերմություն: Թեմա 8` Նյուտոնի ջերմային 
հատկությունները: Թեմա 9` Թերմոդինամիկայի օրենքները: Թեմա 10`  
Էլեկտրականություն: Թեմա 11` Լիցք և տարր: Թեմա 12` Էլեկտրական 
պոտենցիալ: Թեմա 13` Հոսանք: Հաղորդիչ, մեկուսիչ: Թեմա 14` Մագնիսական 
դաշտ, մագնիսական ուժեր: Թեմա 15` Էլեկտրամագնիսակն ինդուկցիա: Թեմա 
16` Փոփոխական հոսանք: Թեմա 17` Ինդուկտիվություն: Թեմա 18` 
Էլեկտրամագնիսական ալիքներ: Թեմա 19` Օպտիկա: Թեմա 20` 
Երկրաչափական օպտիկա և օպտիկական ալիքներ: Թեմա 21` Ալիքային 
օպտիկա, ինտերֆերենց և դիֆրակցիա: Թեմա 22` Ատոմի և միջուկի ֆիզիկայի 
տարրե: Թեմա 23` Հարաբերականություն:   

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

է առավելագույնը 9 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. ‹‹ՕՊՏԻՄԻԶԱՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`7,5ժամ (18ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 

օպտիմիզացիայի մեթոդներից, ծանոթացնել այդ բնագավառում ծագող 
խնդիրներին և դրանց լուծման մեթոդներին: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մեկ և մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մինիմիզացիայի 
մեթոդները, 

2. կկարողանա լուծել գծային և ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրներ, 
3. կկարողանա կիրաոել օպտիմալ կառավարման տեսության հիմնական 

մեթոդները, 
4.  կարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 

եղանակները: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Օպտիմիզացիայի խնդիրներ, տեղեկություններ օպտիմիզացիայի 
թվային մեթոդների մասին: Թեմա 2` Ուռուցիկ բազմություններ, ուռուցիկ 
ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Ուռուցիկ ծրագրավորման խնդիրներ, երկակիության 
տեսությունը: Թեմա 4` Ֆունկցիայի մինիմիզացիայի գրադիենտային մեթոդներ: 
Թեմա 5` Համալուծ ուղղությունների մեթոդը:  Թեմա 6` Գծայնացման մեթոդը: 
Թեմա 7` Քառակուսային ծրագրավորման խնդրի լուծման վերջավոր ալգորիթմ-
ներ: Թեմա 8` Վարիացիոն հաշվի խնդիրներ, Էյլերի հավասարումը:  Թեմա 9` 
Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը օպտիմալ կառավարման արագա-
գործության խնդրում:  

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

է առավելագույնը 9 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/B24. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ՏԱՐՐԵՐ›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական`7 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 15ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`9–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ղեկավարող 

սարքերում օգտագործվող բուլյան ֆունկցիաների դիզյունկտիվ նորմալ ձևերի և 
ֆունկցիոնալ սխեմաների հատկությունների հետազոտման ունակություն: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բուլյան ֆունկցիաների սինթեզման և տարբեր դիզյունկտիվ 
նորմալ ձևերի     կառուցման եղանակները, 

2. կկարողանա ներկայացնել բուլյան ֆունկցիաները ֆունկցիոնալ 
սխեմաներով և գնահատել նրանց բարդությունները, 

3. կկարողանա գտնել քիչ փոփոխական պարունակող բուլյան 
ֆունկցիաների համար  լավագույն ներկայացումներ, 

4. կկարողանա վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման 
լավագույն եղանակները, 

 
 Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Բուլյան ֆունկցիաների ներկայացումը դիզյունկտիվ նորմալ 
ձևերի միջոցով, նրանց բարդությունը և մինիմացման խնդիրը: Թեմա 2` 
Դիզյունկտիվ նորմալ ձևերի երկրաչափական մեկնաբանումը: Թեմա 3` 
Կրճատված, փակուղային, Քվայնի դիզյունկտիվ նորմալ ձևեր, նրանց 
կառուցումը: Թեմա 4` Ժուրավլյովի թեորեմ: Թեմա 5` Գաղափար լոկալ 
ալգորիթմի մասին:  Թեմա 6` Ֆունկցիոնալ սխեմայի կառուցման խնդիրը, 
Շենոնի ֆունկցիա: Թեմա 7` Շենոնի ֆունկցիայի ստորին և վերին 
գնահատականներ: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B25. ‹‹ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական`8 ժամ (16ժամ դասախոսություն, 20ժամ գործնական) 
Կիսամյակ ՝10–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից կոմպյուտերային 

ցանցերի ճարտարապետությունը, ցանցային տեխնոլոգիաները, ցանցերի 
նախագծման ժամանակ առաջացող հիմնական խնդիրները և դրանց լուծման 
եղանակները: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ցանցային տեխնոլոգիաներից, կոմունիկացիոն սարքերի և        
կոմպյուտերային ցանցերի աշխատանքի սկզբունքները, 

2. կիմանա «Բաց համակարգերի համագործակցության» (OSI) 7 
մակարդակների և արձանագրությունների տեսակները,  

3. կկարողանա նախագծել և իրագործել լոկալ կոմպյուտերային ցանցեր, 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Կոմպյուտերային ցանցերի զարգացումը, հիմնական հասկացու-
թյունները, ծրագրային և ապարատային միջոցները: Թեմա 2` Կոմպյուտերային 
ցանցերի տեսակները, լոկալ և գլոբալ ցանցերի հիմնական առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 3`  Բազմամակարդակ մոտեցում, արձանագրություն և 
ինտերֆեյս, «Բաց համակարգեր»: Թեմա 4` Ցանցային տեխնոլոգիաներ (Ethernet, 
Token Ring, FDDI): Թեմա 5` Բաց համակարգերի համագործակցության OSI 
մոդելի 7 մակարդակները։  Թեմա 6` Տվյալների փոխանցման եղանակները 
ֆիզիկական և կանալային մակարդակներում: Թեմա 7` Կոմպյուտերային ցանցի 
թողունակությունը, ղեկավարումը, հուսալիությունը և պաշտպանությունը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B02. ‹‹ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱ›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական`7,5 ժամ (18ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`8–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացը ուսանողներին հաղորդում է հիմունքային անհրաժեշտ 

գիտելիքներ համակարգչի ֆիզիկական ապահովության և համակարգչային 
մոդելավորման մասին: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային 
սարքերի դերն ու նշանակությունը, կիսահողորդչային 
սարքերի տիպերն ու նրանց կիրառման ոլորտը, 

2. կհասկանա կիսահաղորդիչների գոտիական կառուցվածքը, 
սեփական և խառնուրդային կիսահաղորդիչների 
հատկությունները և նրանց հիման վրա կառուցված 
սարքերի աշխատանքը: 

3. կկարողանա կատարել կիսահաղորդիչների և 
կիսահաղորդչային սարքերի էլեկտրական և այլ 
ֆիզիկական վերլուծություն և այդ բնութագրերի տեսական 
հաշվարկներ: 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լիցքակիրների վիճակագրությունը կիսահաղորդիչներում: Թեմա 

2` Կիսահաղորդիչների ֆիզիկական մոդելը: Թեմա 3` Էլեկտրոնախոռոչային 
անցում: Թեմա 4` Կիսահաղորդչային սարքեր համասեռ կիսահաղորդիչների 
հիման վրա: Թեմա 5` Դիոդ, տրանզիստոր և տիրիստր: Թեմա 6` Լուսազգայուն 
սարքեր: Թեմա 7` Լուսատու սարքեր: Թեմա 8` Լուսային էներգիա: Թեմա 9` 
Տարբեր ֆիզիկական մեծությունների կիսահաղորդչային փոխակերպիչ սարքեր: 
Թեմա 10` Կիսահաղորդչային պասիվ տարրեր: Թեմա 11` Ինտեգրալ 
միկրոսխեմաներ: Թեմա 12` Ակնարկ ժամանակակից կիսահաղարդչային 
սարքերի մասին: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B03. ‹‹ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐՐԱՅԻՆ ՀԵՆՔԻ ՖԻԶԻԿԱ›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (9ժամ դասախոսություն, 14ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`9–րդ, եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակն է ուսանողնրի հաղորդել տեսական և գործնական 

գիտելիքներ համակարգիչների ֆիզիկական ապարատային կառուցվածքի 
վերաբերյալ. ծանոթացնել համակարգչի տարրային հենքին և նրա 
բաղադրիչների աշխատանքի ֆիզիկական հիմունքներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա համակարգիչների կառուցվածքի և նրա 
տարրային հենքի մասին,  

2. կկարողանա գնահատել տարրային հենքը, նրա 
առանձնահատկությունները և որոշել նրա վրա դրվող 
պահանջներն ու սահմանափակումները, 

3. կկարողանա որոշել  տարրային հենքի ֆիզիկական 
իրականացման հնարավորությունները: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Վերացական (ձևական) տրամաբանահանրահաշվական տարրա-
յին հենքեր: Թեմա 2` Ֆիզիկական տարրային հենքեր: Թեմա 3` Միկրոէլեկտրո-
նային 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:  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B04. ‹‹ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական) 
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Կիսամյակը`7–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 
կառուցվածքի մասին, 

2. կկարողանա վերլուծել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերի 
աշխատանքը, 

3. կկարողանա մոդելավորել ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ազդանշաններ, նրանց դասակարգումը և ներկայացման ձևերը: 
Թեմա 2` Կենտրոնացված պարամետրերով գծային համակարգեր: Թեմա 3` 
Բաշխված պարամետրերով համակարգեր: Թեմա 4` Ուժեղացուցիչներ և գենե-
րատորներ: Թեմա 5` Ոչ գծային համակարգեր: Թեմա 6` Մոդուլում, դետեկտում, 
հաճախությունների փոխակերպում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B01. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (24ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  ծանոթացնել հոգեբանական 

գիտության ֆունդամենտալ դրույթներին, գիտական հոգեբանության 
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կատեգորիաներին, հոգեբանական հետազոտությունների սկզբունքներին և 
մեթոդներին, հոգեկան երեևույթների ուսումնասիրման մոտեցումներին, ինչպես 
նաև ձևավորել հիմնական տեսական գիտելիքներ և գործնական 
կարողություններ ընդհանուր հոգեբանությունից:  

Դասընթացի նպատակն է ԲՈՒՀ-ի ուսանողներին ներկայացնել 
մանկավարժություն գիտության ժամանակակից մոտեցումները, ուսուցման 
դասական և արդի հիմնական սկզբունքները, մեթոդները, ուսումնական 
աշխատանքի կազմակերպմանը, դաստիարակության բաղադրիչներին և այլն: 
Արդի մանկավարժության զարգացումը գիտական հարցազրույցների հիմքի վրա 
և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը ուսումնասիրող 
գիտությունների շարքում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեբանության մեթոդոլոգիական և տեսական 
հիմքերի, հոգեբանության հիմնական կատեգորիաների, 
բազային հասկացությունների: Հոգեկան գործընթացների 
օրինաչափությունների ու առանձնահատկությունների, 
ճանաչողական և հուզակամային ոլորտի 
յուրահատկությունների, անձի անհատական 
առանձնահատկությունների մասին:  

2. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից 
տեսությունների, մանկավարժության գիտության ճյուղերի, 
ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքի արդի 
բարեփոխումների,  ուսուցման նոր տեսակների, ուսուցման 
կազմակերպման նոր  ձևերի ու մեթոդների մասին: 

3. կկարողանա բացատրելու և գործնականում կիրառելու 
հոգեբանական գիտելիքները, դատողություններ կատարել 
մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտների մասին, 
ելնելով ինչպես նրա հոգեկան գործընթացների, այնպես էլ 
հոգեվիճակների յուրահատկություններից` հաշվի առնելով 
անհատական առանձնահատկությունները:   

4. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել 
գործնականում նախ` մանկավարժական պրակտիկայում, 
ապա աշխատանքային գործունեության ժամանակ: 

5. կտիրապետի հոգեբանության բազային տեսական և գործնական 
գիտելիքներին, և դրանք կիրառի պրակտիկայում: Ուսուցման և 
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դաստիարակության հիմնական մեթոդներին ու հնարքներին, 
դասարանի ղեկավարումը, դասի կամակերպումը: Հոգեբանությունը 
որպես գիտության ընդհանուր բնութագիրը: Հոգեբանության 
կենսաբանական հիմքերը: Հոգեկան ակտիվության մակարդակները: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1`  Հոգեբանության  որպես գիտության  ընդհանուր բնութագիրը: 
Հոգեբանության կենսաբանական հիմքերը: Հոգեկան   ակտիվության 
մակարդակները: Թեմա 2`  Գործունեություն: Անձի հոգեբանություն:  Հոգեկան  
ճանաչողական գործընթացները: Թեմա 3` Հուզակամային ոլորտ: Անձի 
անհատական  առանձնահատկությունները: Մարդկային 
փոխհարաբերությունների  հոգեբանություն: Թեմա 4` Մանկավարժություն 
գիտության հիմնական հասկացությունները, օրինաչափությունները, առարկան 
և խնդիրները: Մանկավարժական գիտությունների համակարգը, ՀՀ կրթության 
համակարգը և բարեփոխումները:Մանկավարժական  մտքի  պատմական 
զարգացումը: Մանկավարժության  հիմնական ճյուղերը , ծագումն ու 
զարգացումը, կապը այլ գիտությունների հետ : Թեմա 5` Մանկավարժական  
գիտությունների տեղն ու դերը գիտությունների համակարգում: Թեմա 6` Անձի 
համակողմանի և ներդաշնակ զարգացում: Երեխաների զարգացման տարիքային 
շրջաբաժանում: Թեմա 7`  Դիդակտիկայի հիմունքները: ՈՒսուցման 
նպատակները, գործընթացի մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 8` ՈՒսուցման 
սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման  ձևերը, միջոցները: Կրթության 
բովանդակությունը, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 9` Դաստիարակության 
հիմունքները, էությունը, սկզբունքները և համակարգը, մտավոր, բարոյական, 
աշխատանքային, գեղագիտական, սեռական, իրավական, տնտեսագիտական, 
գոյապահպանական դաստիարակության մեթոդները, միջոցները, 
արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներ: Դպրոցի 
կառավարում: 

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

է առավելագույնը 9 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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0101/B26. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (3կրեդիտ) 

Շաբաթական`4,5 ժամ (12ժամ դասախոսություն, 6ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել  մեթոդիկայի 

սկզբունքներին ու առանձնահատկություններին, տեսական նյութի 
դասավանդման մեթոդներին, բազմազան մեթոդներին և ոչ ստանդարտ 
խնդիրների լուծման մեթոդների կարևորությանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մեթոդիկայի սկզբունքների ու 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

2. կիմանա տեսական նյութի դասավանդման մեթոդների 
մասին, 

3. կկարողանա հասկանալ  բազմազան մեթոդների հետ 
ծանոթացման անհրաժեշտությունը: 

4. կհասկանա ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման 
մեթոդների կարևորությունը: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մեթոդիկայի առարկան: Թեմա 2` Մաթեմատիկայի և 
ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնական սկզբունքներն ու 
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Մեթոդական մոտեցումները տեսական 
նյութի դասավանդման պրոցեսում: Թեմա 4` Մեթոդական մոտեցումները 
խնդիրների լուծման պրոցեսում: Թեմա 5` Լաբորատոր աշխատանքների 
անցկացման մեթոդական մոտեցումները:  Թեմա 6` Դասընթացի առավել 
ընդհանրական թեմաների դասավանդման և խնդիրների լուծման պրոցեսի 
առանձնահատկությունները: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 
Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0101/B27. ‹‹ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱՆԱԼԻԶԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5 ժամ (9ժամ դասախոսություն, 9ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ֆունկցիոնալ 

անալիզի կիրառությունների վերաբերյալ: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառությունների 
վերաբերյալ, 

2. կկարողանա  գտնել ոչ հանրահաշվական 
հավասարումների արմատները, 

3. կկարողանա կիրառել կոնկրետ խնդիրներ լուծելիս, 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ֆունկցիոնալ անալիզի հիմունքները և նրա կիրառությունները: 
Թեմա 2` Հաշվողական մաթեմատիկայի հիմնական տիպերը: Թեմա 3` 
Ֆունկցիոնալ անալիզի հիմնական տարածությունները: Թեմա 4` 
Կարգավորություններ: Թեմա 5` Զուգամիտություն: Թեմա 6` Կոմպակտություն: 
Թեմա 7` Օպերատորներ տարածությունների վրա: Թեմա 8` Օպերատորներ 
Հիլբերտյան տարածությունում: Թեմա 9` Սեփական արժեքների խնդիրը: Թեմա 
10` Մատրից և վեկտորի նորմեր: Թեմա 11` Իտերացիոն մեթոդները: Թեմա 12` 
Իտերացիոն մեթոդը հավասարումների համակարգերի համար: Թեմա 14` 
Նյուտոնի ամրապնդված մեթոդը: Թեմա 15` Մոնոտոնություն և էքստրեմալ 
սկզբունք Նյուտոնի մեթոդի համար: Մոնոտոնություն, անհավասարումներ: 
Թեմա 16` Ապրոքսիմացիա: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք`գրավոր: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց: 
Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0101/B28. ‹‹ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ›› (4կրեդիտ) 
Շաբաթական`4,5 ժամ (9ժամ դասախոսություն, 9ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`9–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել ուսանողին 

զուգահեռ ծրագրավորման տարրերը, ձևակերպել խնդիրներ, որոնք թույլ են 
տալիս զուգահեռ հաշվարկ, մտածել զուգահեռ ծրագրավորմանը հարիր 
կատեգորիաներով: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կիմանա զուգահեռ ծրագրավորման ընդհանուր 
հիմունքները, 

2. կհասկանա զուգահեռ ծրագրավորման տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա գտնել այնպիսի խնդիրներ, որոնց համար 

զուգահեռ ծրագրավորումը տալիս է ռեսուրսների մեծ 
տնտեսում: 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գուստաֆսոնի օրենքը: Թեմա 2` Համր բացառություն, սինխրո-
նիզացիա: 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 9 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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0101/B29. ‹‹ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (6կրեդիտ) 

Շաբաթական`9ժամ (18ժամ դասախոսություն, 18ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`8–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 

հավանականության գաղափարին ու նրա կիրառություններին, ինչպես նաև 
մաթեմատիկական վիճակագրությանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հավանականության գաղափարն ու նրա 
կիրառությունները, մաթեմատիկական վիճակագրության 
տարրերը, 

2. կհասկանա հավանականության գաղափարի և 
մաթեմատիկական վիճակագրության դերը գիտության 
տարբեր ոլորտներում, 

3. կկարողանա ֆիզիկայի խնդիրներն ուսումնասիրելիս հմտորեն 
կիրառել հավանականության տեսության մեթոդները: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Պատահական մեծություններ: Թեմա 2` Հավանականության գա-
ղափարը: Թեմա 3` Մաթեմատիկական սպասում և դիսպերսիա: Թեմա 4` 
Բաշխման               օրենքները: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B30. ‹‹ C#  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՈՒ ›› (6կրեդիտ) 
Շաբաթական`8ժամ (16ժամ դասախոսություն, 20ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`10–րդ, եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է պատկերացնել  .NET պլատֆորմի 

յուրահատկությունները: Ստեղծել  Windows հավելվածներ  C#  լեզվով: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա C#-ի վրա հիմնված   օբյեկտների կողմնորոշման 
ծրագրավորում  

2. կկարողանա մշակել  բազմահոսքային գրաֆային ծրագրեր, 
3. կկարողանա աշխատել .NET Framework միջավայրում, 
4. կկարողանա աշխատել տվյալների և XML փաստաթղթերի 

հետ: 
 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` .NET Framework-ի հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` C# 
ծրագրավորման լեզուն: Թեմա 3` C# օբյեկտային կողմնորոշմամբ 
ծրագրավորումը: Թեմա 4` Ինտերֆեյսներ ու հավաքածուներ: Թեմա 4` 
Բազմահոսքային ծրագրավորում .NET միջավայր: Թեմա 5` Հավաքում. 
Անվտանգություն:  Թեմա 6` Տվյալներ: Աշխատանք XML –ի հետ: Թեմա 7` 
Windows հավելվածներ: Կառավարման էլեմենտներ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B31. ‹‹ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› 6կրեդիտ) 
Շաբաթական`8ժամ (16ժամ դասախոսություն, 20ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`10–րդ, եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական 
մաթեմատիկայի հիմնական հասկացություններին, որոնք կիրառվում են 
տարբեր ֆինանսական գործարքներ կիրառելիս: Ինչպես նաև սովորեցնել 
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ինչպես օգտագործել ներկառուցված ֆինանսական գործառույթները Excel 
փաթեթում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմնական 
հասկացությունները, ֆինանսական և վարկային 
գործառույթների քանակական վերլուծության տեսության 
հիմունքները, 

2. կկարողանա լուծել գործնական խնդիրներ 
3. կկարողանա աշխատել ներկառուցված ֆինանսական Excel փաթեթով: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ֆինանսական մաթեմատիկա առարկան: Թեմա 2` Պարզ 
տոկոսային ավանդների աճը և հաշվառումը: Թեմա 3` Բարդ տոկոսներ: Թեմա 
4` Տոկոսադրույքի ածանցյալ հաշվարկներ: Թեմա 5` Անուղղակի եկամուտներ: 
Թեմա 6` Եկարաժամկետ վարկի մարման պլանավորում: Թեմա 7` Շահույթի 
չափումը: Թեմա 8` Արտադրական ներդրումներ: Թեմա 9` Ֆինանսական 
արդյունավետության չափումը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0101/B32. ‹‹ԹՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ›› (7կրեդիտ) 
Շաբաթական`9ժամ (18ժամ դասախոսություն, 18ժամ գործնական) 
Կիսամյակը`6–րդ, եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր տիպի 

գործընթացների մոդելավորմանը, համապատասխան թվային հաշվարկի 
մեթոդների ուսումնասիրմանը: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մոդելավորման համար անհրաժեշտ 
մաթեմատիկական և մոդելավորման հիմնական մեթոդների 
մասին, 

2. կկարողանա հասկանալ 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: Թեմա 4` Ցանցերի մեթոդ: Թեմա 5` Իտերացիոն մեթոդներ, ներքին և 
արտաքին իտերացիաներ: Թեմա 6` Տարբեր օրինակներ: Թեմա 7` Մոնտե–
Կարլոյի մեթոդ: Թեմա 8` Մասնիկների տեղափոխման խնդիրների 
մոդելավորումը Մոնտե–Կարլոյի մեթոդով: Թեմա 10` Տարբեր համակարգերի և 
գործընթացների մաթեմատիկական նկարագրության միջոցներ: Թեմա 11` 
Մոդելավորման օրինակներ տարբեր համակարգերի համար: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2,5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
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7.2. ‹‹Էկոլոգիական քիմիա ›› մասնագիտություն 
 
0103/B10. ‹‹ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար պատկերացում կենդանիների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների, նրանց դասակարգման վերաբեր-
յալ:  

 
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. 
Թեմա1`Միաբջիջավորների ենթաթագավորություն: Թեմա 2` 

Նախակենդանիների տիպ :Թեմա 3` Բազմզբջիջայինների 
ենթաթագավորություն: Թեմա 4`Սպունգների տիպ: Թեմա 5` 
Աղեխորշավորների տիպ:  Թեմա 6` Տափակա որդերի տիպ: Թեմա7` Կլոր 
որդերի տիպ: Թեմա 8`Օղակավոր որդերի տիպ: Թեմա 9`Փափկամարմինների 

տիպ: Թեմա10` Փշամորթերի տիպ: Թեմա11`Քորդավորների տիպի ընդհանուր 

բնութագիրը: Թեմա12`  Ստորակարգ քորդավորների ենթատիպ: 
Թեմա13`Գանգավորների կամ ողնաշարավորների ենթատիպ: 
Թեմա14`Անծնոտավորների բաժին: Թեմա15`Ծնոտաբերանայինների բաժին: 
Թեմա16`Ձկների դաս: Թեմա17`Երկկենցաղների դաս: Թեմա18`Սողունների 
դաս: Թեմա19`Թռչունների դաս: Թեմա20` Կաթնասունների դաս: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 միավոր: 

Ստուգման ձևերն են. 
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 1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: 
Միավորների քայլը 0,5 է:  

 2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների 
քայլը 0,5 է 

 
0101/B03. ‹‹ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5` ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության 

տարրերը և մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը՝ 
հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն և ածանցյալ, 
ինչպես նաև անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները, նրանց կիրառությունները և 
ծանոթացնել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների հետ։ 

 
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 ածանցյալի և ինտեգրալի, թվային շարքի գա-
ղափարներին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա`1Վերլուծական երկրաչափության տարրերը՝ կոորդինատային 

հարթություն, ուղիղ գիծ, երկրորդ կարգի կորեր, կոորդինատային 
ձևափոխություններ։ Թեմա`2 Վեկտորներ, գործողություններ վեկտորների հետ։ 
Թեմա`3 Գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։  
Թեմա`4  Գաղափար արտապատկերումների մասին, թվային ֆունկցիա, զույգ 
կենտ, պարբերական,մոնոտոն ֆունկցիաներ։ Տարրական ֆունկցիաներ։ Թեմա`5 
Հաջորդականություն, անվերջ փոքր և անվերջ մեծ հաջորդականություններ, 
հաջորդականության սահման, մոնոտոն հաջորդականություններ։ Թեմա`6 
Ֆունկցիայի սահմսան, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատություն, 
անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները։ Ֆունկցիայի ածանցյալ, 
ածանցման կանոնները, դիֆերենցիալ։ Թեմա`7 Բարձր կարգի ածանցյալներ և 
դիֆերենցիալներ։ Թեյլորի բանաձևը։ Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական 
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թեորեմները, ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով։  ̀Մի քանի 
փոփոխականի ֆունկցիաներ, սահման և անընդհատություն։ Թեմա`8 Մասնակի 
ածանցյալներ, դիֆերենցիալ։ Թեմա`9 Նախնական ֆունկցիա, անորոշ և որոշյալ 
ինտեգրալներ, փոփոխականի փոխարինման և մասերով ինտեգրման  
բանաձևերը։ Թեմա`10 Ռացիոնալ, իռացիոնալ, եռանկյունաչափական 
արտահայտությունների ինտեգրումը։ Ինտեգրալի կիրառությունները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B04. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› - 1(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12  ժամ լաբորատոր 

աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ 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. 
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Թեմա` 1 Քանակաչափական օրենքները, ատոմի կառուցվածքը: Թեմա` 2  
Տարրերի հատկությունների պարբերական օրինաչափությունները: Թեմա` 3 
Քիմիական կապի տեսություն: Թեմա`4 Կոմպլեքս միացություններ: Թեմա` 5 
Թերմոդինամիկայի օրենքները: Թեմա` 6  Հավասարակշռական գործընթացներ, 
ռեակցիայի արագություն: Թեմա` 7 Լուծույթներ: Թեմա` 8 Օքսիդա-
վերականգնման ռեակցիաներ, էլեկտրաքիմիական գործընթացներ: Թեմա` 9  
Ջրածին, ջուր, ջրածնի պերոքսիդ: Թեմա` 10  Թթվածին, օզոն: Տարրերի VII 
խումբ: p - տարրերր - F, CI, Br, J, At: d- տարրեր – Mn: Թեմա`11 VII խմբի 
տարրերի և միացությունների բնապահպանական և կենսաբանական 
նշանակությունները 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0102/B02. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՖԻԶԻԿԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր ) 
Կիսամյակը՝ 1- ին, 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։ 
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3. կարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կոնկրետ բնույթ կրող հարցերի 
վերլուծության, խնդիրների լուծման համար։ 

 
Բովանդակություն. 
Թեմա 1 `Նյութական կետի կինեմատիկա: Թեմա 2`Նյուտոնի օրենքները: 

Թեմա 3 `Աշխտանք և էներգիա: Թեմա `4  Դինամիկայի հիմնական 
հավասարումը պտտական շարժման համար: Բեռնուլի և Պուազեյլի 
հավասարումները:Թեմա5` Տատանումներ և ալիքներ:Թեմա6`Մոլեկուլային 
ֆիզիկայի հիմնարար հասկացությունները: Թեմա 7`Իդեալական գազի կինետիկ 
տեսություն: Իրական գազեր: Թեմա 8 ` Ջերմադինամիկայի հիմունքները: Թեմա 
9`Էլեկտրական դաշտը: Հաստատուն էլեկտրական 
հոսանք:Թեմա10`Մագնիսական դաշտ: Էլեկտրամագնիսական մակածում: 
Թեմա11`Փոփոխական հոսանք: Թեմա12`  Էլեկտրամագնիսական 
տատանումներ: Թեմա 1 3` Լույսի ինտերֆերենցը: Լույսի դիֆրակցիան: Թեմա 
14`Ատոմի Բորի մոդելը: Ատոմի միջուկ և տարրական մասնիկներ:։ 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝2միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B11. ‹‹ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10,5 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–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-
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գիական առանձնահատկությունները, բացահայտել բույսերի դերը և նշանակու-
թյունը բնության մեջ և մարդու կյանքում: 

  
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 `Բուսաբանությունը որպես գիտություն, զարգացման ուղիները և 

կիրառվող ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 2`Սնկերի  կենսաբանական 
առանձնահատկությունները և հիմնական խմբերը: Թեմա 3`Ջրիմուռների 
հիմնական խմբերը  և դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 
4`Քարաքոսների հիմնական խմբերը  և դրանց առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5`Բուսական  բջիջը որպես կրկնակի սիմբիոզի արդյունք: Թեմա 6 
`Բուսական բջջի կառուցվածքային և գործառութային հիմնական խմբերը  և 
դրանց ռանձնահատկությունները: Թեմա 7`Բուսական օրգանիզմի անհատական 
զարգացումը: Թեմա 8`Բույսերի կազմաբանական առանձնահատկությունները: 
Թեմա 9`Բուսական հյուսվածքներն ու դրանց գործառութային 
առանձնահատկությունները: Թեմա 10`Բույսերի հիմնական կարգաբանական 
խմբերը: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝2 միավոր: 
Միավորների քայլը 0.5 է: 

0202/B26. ‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական`3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`3-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 պատ-
կերացում կձևավորեն բնության, որպես ֆիզիկական աշխարհագրության բարդ 
համալիրի մասին: 

  
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: 
Թեմա`2 Ֆիզիկական աշխարհագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, 
առարկան,խնդիրները և ուսմնասիրության մեթոդները: Թեմա `3  Արեգնակայի 
համակարգը և Երկիր մոլորակը: Թեմա `4  Մորոլորակների կառուցվածքի 
ընդհանուր գծերը,հատկությունները: Երկրի ծագման  մասին  հիպոթեզները: 
Թեմա `5  Աշխարհագրական թաղանթի վրա ազդող համամոլորոկային 
գործոնները: Թեմա`6  Հասկացողություն աշխարհագրական թաղանթի մասին: 
Թեմա`7 Աշխարհագրական թաղանթի սահմանները և հիմնական 
օրինաչափությունները: Աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքը: Թեմա `8   
Քարոլորտի, ջրոլորտի, մթնոլորտի և կենսոլորտի  առաջացումը  և 
առանձնահատկությունները: Թեմա `9  Աշխարհագրական թաղանթի 
դինամիկան: Թեմա `10   Աշխարհագրական թաղանթի զարգացումը: Թեմա `11  
Մարդը և աշխարհագրական թաղանթը: Մարդու զարգացման հիմնական 
փուլերը: Թեմա `12  Բնության և հասարակության փոխազդեցությունը: 
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 Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է առավելագույնը 9 միավոր: 

Ստուգման ձևերն են. 

 1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: 
Միավորների քայլը 0,5 է:  

  2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 
0,5 է 

 

 0103/B05. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› - 2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6ժամ 12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր աշխա-

տանքներ) 
Կիսամյակը` 3–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. 

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` VI-VIII խմբերի տարրերի ֆիզիկական և քիմիական 

հատկությունները, ստացման եղանակները: Թեմա`2 Բնության մեջ քիմիական 
նյութերի (հանքանյութերի) առաջացման գործընթացի էությունը և բնության 
ինքնամաքրման ունակությունը: Թեմա 3` VI-VIII   խմբերի տարրերի և դրանց 
միացությունների բնապահպանական և կենսաբանական նշանակությունները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B06. ‹‹ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ լաբորատոր 

աշխատանքներ) 
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. կկարողանա ստանալ օրգանական տարբեր դասերի միացություններ և 

պարզել քիմիական հատկությունները: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա`1  Օրգանական միացությունների դասակարգումը և 

անվանակարգումը: Թեմա`2  Ռեագենտների  և ռեակցիաների դասակարգումը: 
Թեմա`3  Օրգանական միացությունների տարածվածությունը բնության մեջ: 
Թեմա`4  Ածխաջրածիններ,ստացման եղանակները ,քիմիական 
հատկությունները: Թեմա`5  Հալոգեն ածանցյալներ: Թեմա`6  Սպիրտներ: 
Թեմա`7  Ֆենոլներ: Թեմա`8 Օքսոմիացություններ: Թեմա`9  Կարբոնաթթուներ: 
Թեմա`10  Ածխաջրեր, տարածվածությունը բնության մեջ:Կենսաբանական 
նշանակությունը : Թեմա`1 1 Նիտրոմիացություններ:Ամիններ,ամինոթթուներ: 

 Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B12. ‹‹Ֆիզիկական քիմիա (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր 

աշխատանքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ,  եզրափակիչ գնահատման 

 
 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ 

ֆիզիկական քիմիայի հիմնական բաժինների վերաբերյալ: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կհասկանա ֆիզիկական  քիմիայի  գազերի, թերմոդինամիկայի, ոչ 
էլեկտրոլիտների  լուծույթների  բաժինների հիմնադրույթների և  
հիմնական օրենքների օրինաչափությունները:  

2. Կիմանա մշակել և իրականացնել ֆիզիկաքիմիական երևույթների 
ուսումնասիրման  էքսպերիմենտները: 

3. Կկարողանա կատարել ստացված արդյունքների տեսական և 
փորձարարական   վերլուծություններ:  
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`Գազային հիմնական օրեքներ: Թեմա 2`Իդեալական գազ, ռեալ 

գազեր: Թեմա 3`Թերմոդինամիկա. I, II և III օրենքները, նրանց կիրառումը և 
հետևությունները: Թեմա 4`Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները: Թեմա 5`Ֆազային 
և քիմիական հավասարակշռություն: Թեմա 6`Ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթներ: 
Էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները: Դեբայ-Հյուկելի տեսությունը: 
Թեմա 7 `Էլեկտրաքիմիա: Գալվանական  քիմիական կինետիկա: Թեմա 8`Պարզ 
և բարդ ռեակցիաների կինետիկան և մեխանիզմը: Թեմա 9`Ռեակցիայի 
արագություն, դրա վրա ազդող գործոնները : 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B25. ‹‹Ագրոէկոլոգիա›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ(18 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

ագրոէկոլոգիա գիտության տեսական  հիմնահարցերի՝ մշակովի հողերի 
արդյունավետ  օգտագործման և էրոզիայից, աղակալումից, ճահճացումից և 
քիմիական աղտոտումից պահպանության առկա խնդիրների և հիմնահարցերի 
լուծման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող մեթոդների մասին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կհասկանա գիտելիքներ ագրոէկոլոգիայի  հիմնահարցերի՝մշակովի 

հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանության ոլորտում,  
առկա խնդիրների լուծման մեթոդների և եղանակների  մասին: 

2. կիման  դիտարկել, տարբերակել և համադրել ագրոէկոլոգիական 
հիմնահարցերը և կարևոր հասկացությունները:  

3. կկարողանա պատշաճ մակարդակ ցուցաբերել  հողային ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործման տարբեր հարցերի և մոտեցումների 
քննարկման և առաջարկման ժամանակ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ագրոէկոլոգիա առարկան և նրա խնդիրները: Թեմա 2` 

Ագրոէկոլոգիական համակարգերը և որոշիչ գործոններն ու ռեսուրսները: Թեմա 
3` Ագրոէկոլոգիական լանդշաֆտների էկոլոգիական հասկացողությունը: Թեմա 
4`  Կենդանի օրգանիզմների դերը ագրոէկոլոգիական համակարգի գործում: 
Թեմա 5` Ագրոէկոլոգիական հանակարգերի նեքենայացման հիմնահարցերը: 
Թեմա 6` Ագրոէկոլոգիական համակարգի քիմիացման էկոլոգիական  
հիմնահարցեր: Թեմա 7` Ագրոէկոլոգիական մոնիտորինգի համակարգը, 
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տեսակները և ուղղությունները: Թեմա 8` Հողը որպես կյանքի միջավայր: Հողի 
քիմիական կազմը, ֆիզիկոմեխանիկական հատկությունները և ջրային ու օդային 
ռեժիմը: Թեմա 9` Հողերի  էրոզիան, աղակալումը, ճահճացումը և քիմիական 
աղտոտումը: Թեմա 10` Օրգանական երկրագործություն: Թեմա 11` 
Ագրոէկոլոգիական համալիրի ազդեցությունը  շրջակա միջավայրի վրա  

Տավուշի մարզի օրինակով:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը ՝2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B03. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6ժամ (24ժամ դասախոսություն,) 
Կիսամյակը` 3–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,  

3. կկարողանա էկոլոգիական վիճակի մասին վերլուծություններ կատարել և 
անել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել հողի, ջրի և օդի ֆի-
զիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ: 

 
Բովանդակությունը. 
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Թեմա1`Էկոլոգիան և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա2`Հիմնական 
էկոլոգիական օրինաչափությունները: Թեմա3` Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: 
Թեմա4`Համակեցություններ: Թեմա5`Նյութերի երկրաբանական և 
կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա6` Կենսոլորտ: Թեմա7`Անթրոպոգեն 
ազդեցությունները մթնոլորտի,կլիմայի,ջրոլորտի և քարոլորտի վրա: 
Թեմա8`Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական 
սկզբունքները: Թեմա9` Էկոլոգիան և մարդու առողջությունը: Թեմա10` 
Էկոլոգիական իրավունքի հիմունքները: Թեմա11`Միջազգային 
համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/08 ‹‹Կոլոիդ քիմիա›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր 

աշխատանք) 
Կիսամյակը`5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ 

պատկերացում կոլոիդ քիմիայի ուսումնասիրության առարկայի և նրա 
խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև բնական գիտությունների շարքում կոլոիդ 
քիմիայի դերի և նշանակության մասին: 

. 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կոլոիդ համակարգերի առանձնահատկությունները և 
դրանց ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդների մասին, 
դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսների 
օրինաչափությունների վերաբերյալ: 

2. կհասկան հիմնական օրինաչափությունները, դրանցից բխող 
հետևությունները և հնարավորությունները դիսպերս 
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համակարգերում ընթացող պրոցեսների նկարագրման համար, 
ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները կիրառել կոլոիդ 
համակարգերի ուսումնասիրման համար: 

3. Կկարողանա դիսպերս համակարգերում ընթացող պրոցեսներին 
տալ: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա1 `Կոլոիդ  քիմիա  առարկան  և խնդիրները, մակերևութային 

երևույթներ: Թեմա 2`Մակերևութային լարվածություն:Թեմա 3`Պինդ 

մակերևույթների թրջելիություն, ադհեզիայի և կոհեզիայի աշխատանքներ, 

ֆլոտացիա: Թեմա 4` Ադսորբում, մակերևութային ակտիվություն, 

մակերևութային ակտիվ նյութեր: Թեմա 5`Դիսպերս համակարգերի 

էլեկտրական հատկությունները, էլեկտրակինետիկ երևույթներ: Թեմա 6 ` Կոլոիդ 

մասնիկների կառուցվածքը, մակերևույթների վերալիցքավորում, դիսպերս 

համակարգերի կայունությունը, կոագուլում: Թեմա7 ` Կոպիտ դիսպերս 

համակարգեր, էմուլգատորներ և նրանց ազդեցության մեխանիզմը: Թեմա 8 ` 

Միցելներ և նրանց առաջացումը: Թեմա 9`Դիսպերս համակարգերի և 

բարձրամոլեկուլային միացությունների մածուցիկությունը և ֆիզիկաքիմիական 
մեխանիկայի տարրերը:  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0103/B13. ‹‹Անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 
անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդների տեսական հիմունքների, 
հիմնահարցերի, առկա խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող 
եղանակների, կիրառվող մեթոդների, տեխնոլոգիաների, սարքանորումների և  
մոդելների մասին:. 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա գիտելիքներ անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդների 

հիմնահարցերի ոլորտում, առկա խնդիրների լուծման եղանակների, 
կիրառվող մեթոդների,մոդելների և  սարքավորումների մասին, 

2. կհասկանա անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդները բնագավառին 
առնչվող տարատեսակ խնդիրների լուծման համար, 

3. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները 
առկա խնդիրները լուծելիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1`  Անալիզի ֆիզիկաքիմիական մեթոդների ընդհանուր 

բնութագիրը:                    Թեմա 2` Կլանման էլեկտրոնային սպեկրոսկոպիա: 
Թեմա 3  `Տատանողական սպեկտորներ, ինֆրակարմիր սպեկրոսկոպիա, 
կամբինացիոն ցրում: Թեմա 4`   տոմային աբսորբցիոն և ատոմային էմիսիոն 
սպեկրոսկոպիա: Թեմա 5`  Ռեֆրակտոմետրիա: 
Քրոմատոգրաֆիականանալիզ:Թեմա6`     Ռենտգենսպեկտրոսկոպիա և 
ռենտգենաֆազային անալիզ: Թեմա 7`     Էլեկտրոնային պարամագնիսական 
ռեզոնանս և միջուկային մագնիսական ռեզոնանս: 

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

է առավելագույնը 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 

 1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: 
Միավորների քայլը 0,5 է:  

  2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 
0,5 է 

 
0103/B24. ‹‹Էկոլոգիական փորձաքննություն› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական`6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական  

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 



– 417 – 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ էկոլոգիական 

փորձաքննության մասին, նրա հիմնական հասկացությունների և մոտցումների 
վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիական փորձաքննության հիմնական 
դրույթները և մոտեցումները, 

2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները 
բնապահպանական նախագծերի քննարկման և առաջարկման 
ոլորտում, 

3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն 
 

 Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 `Գլոբալ բնույթի և տնտեսական գործունեության տարրեր 

տեսակներին վերաբերող պրոբլեմներ, որոնք քննարկվում են էկոլոգիական 

փորձաքննության ընթացքում: Թեմա 2 `Ջերմոցային էֆեկտ: Օզոնային շերտ: 

Թեմա3`  Կլիմայի գլոբալ տաքացում: Թթվային անձրևներ: Այդ պրոբլեմների 
լուծման ուղղված միջոցառումներ: Էկոնոմիկայի տարբեր ճյուղերի համար 

ընդհանուր էկոլոգիական պրոբլեմներ: Թեմա 4 ` Կենսաբանական 

բազմազանություն: Բնության կուսական շրջաններ: Ջրա-ճահճային 

տարածքներ: Անջրդի և կիսաջրդի հողեր: Առափնյա գոտի: Թեմա 5 `Տարերային 

աղետներ: Արդյունաբերական-արտադրական պրոցեսների էկոլոգիզացիա: 

Թեմա 6 `Բնական ռեսուրսների փակվածության գործակից: Բնական 

ռեսուրսների շրջապտույտի գործակից: Թեմա 6 `Տեխնոլոգիական պրոցեսների 

մաքրության գործակից: Արտադրությունների վտանգավորության աստիճան: 

Թեմա 7  ` Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում: Միջավայրի 

որակի բնութագրման ինդեքս: Թեմա 8 ` Ձեռնարկությունների համար 

անհրաժեշտ էկոլոգիական փաստաթղթեր: Բնապահպանական նորմերի 

խախտումներ և պատասխանատվություն: Թեմա 9 `Էկոլոգիական 

փորձաքննության պրոցեսում դիտարկվող սոցիալ-մշակութային պրոբլեմները: 
Սոցիալական վերլուծության հիմնական ասպեկտները՝ ա/ էթնիկական կամ 
ցեղային խմբեր, բ/ մասնագիտական խմբեր, գ/ սոցիալ-տնտեսական 
հայտանիշով բնակեցում, դ/ սեռը և տարիքը, ե/ տեղական բնական ռեսուրսների 
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նկատմամբ հսկողություն: Մշակութային արժեքներ: Թեմա 10 `Հիդրոէլեկտրա-

կայանների նախագծման, շինարարության, վերակառուցման էկոլոգիական 
փորձաքննության հիմնական խնդիրները՝ ազդեցությունը հիդրոլոգիական և 
լիմնոլոգիական պայմանների վրա, սոցիալական պրոբլեմներ, մոնիտորինգ: 

Թեմա 11 ` Միջուկային էներգետիկայի օբյեկտների նախագծման, 

շինարարության, վերակառուցման էկոլոգիական փորձաքնության հիմնական 

խնդիրները: Թեմա 12 `Քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերության 

ձեռնարկությունների էկոլոգիական փորձաքննության հիմնական 
խնդիրները:Ոռոգման և չորացման նախագծերի էկոլոգիական փորձաքննության 
հիմնական խնդիրները: 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0103/B07. ‹‹ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական`9 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 18ժամ լաբորատոր աշխա-

տանքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ,  եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վերլուծական քի-

միայի մասին գիտելիքների համակարգ, որը կընդգրկի տեղեկություններ որա-
կական և քանակական անալիզում կիրառվող եղանակների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա` 1 Անալիտիկ քիմիայի հիմնական բաժինները՝ որակական և 

քանակական անալիզ: Թեմա` 2  Որակական անալիզի խնդիրները: Թեմա` 3 
Կատիոնների և անիոնների դասակարգումն ըստ անալիտիկական խմբերի: 
Թեմա` 4 Հոմոգեն հավասարակշռություն: Հավասարակշռության հաստատուն: 
Թեմա` 5 Թթվա-հիմնային հավասարակշռություն: Թթուների և հիմքերի 
ժամանակակից տեսությունները: Թեմա`6 Հետերոգեն 
հավասարակշռություն:Թեմա`7 Լուծելիության արտադրյալ (ԼԱ), ակտիվության 
արտադրյալ (ԱԱ): Դժվարալուծ միացությունների լուծելիության կախումը 
տարբեր գործոններից: Թեմա` 8  Կոլոիդային լուծույթներ, դրանց կիրառումը 
քիմիական անալիզում: Հարակից նստեցում: Թեմա` 9  Կոմպլեքսագոյացման 
հավասարակշռություն: Կայունության (գոյացման)հաստատուն:Թեմա`11  
Օքսիդացման-վերականգնման հավասարակշռություն: Թեմա` 12  Ստանդարտ 
վերօքս պոտենցիալ, Ներնստի հավասարումը: Բաժանման և խտացման 
եղանակներ, դրանց կիրառումը բնապահպանական  օբյեկտների անալիզում: 
Թեմա` 13  Քրոմատոգրաֆիա: Էքստրակցիա (լուծահանում): 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է:  
 

0103/B31. ‹‹Մթնոլորտի քիմիա› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4,5 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 6ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6 –րդ, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

մթնոլորտի   քիմիա առարկայի  տեսական ու գործնական հիմնահարցերի՝ 
մթնոլորտի կառուցվածքի, ֆիզիկական հատկությունների և քիմիական 
բաղադրության կազմավորման  օրինաչափություններին։  Մթնոլորտի 
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աղտոտման առկա խնդիրների և հիմնահարցերի՝ սմոգի, ջերմոցային էֆեկտի, 
օզոնային ճեղքերի մասին։  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գիտելիքներ մթնոլորտի կառուցվածքի,  քիմիական 
բաղադրության և էկոլոգիական  հիմնահարցերի ոլորտում  առկա 
խնդիրների լուծման եղանակների  մասին։ 

2. կկարողանա  տարբերակել  և համեմատել մթնոլորտի   տարբեր  
տիրույթներում  քիմիական  բաղադրության  և ֆիզիկական 
կարևոր հասկացությունները և մթնոլորտի աղտոտման  
հիմնահարցերը։ 

3. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները 
առկա խնդիրները լուծելիս։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մթնոլորտի կազմավորման առաջացումը և զարգացումը։ 

Մթնոլորտի կառուցվածքը՝ ֆիզիկական հատկությունները և բաղադրությունը։ 
Թեմա 2`  Տեղապոխման պրոցեսների ազդեցությունը մթնոլորտի բաղադրության 
վրա: Ըստ բարձրության մթնոլորտի բաղադրության փոփոխության 
պատճառները։ Թեմա 3` Ֆոտոքիմիական պրոցեսներ։ Թեմա 4` Մթնոլորտը 
որպես քիմիական ռեակտոր։ Թեմա 5` Ֆոտոքիմիական սմոգ։ Թեմա 6` 
Աէրոզոլներ և հիդրոզոլներ։ Թեմա 6` Քիմիական փոխարկումները ամպերում։ 
Աէրոզոլների դերը մթնոլորտում։ Թեմա 7` Ջերմոցային էֆեկտ։ Իոնացման 
պրոցեսներ։ Թեմա 8`  Արևային ճառագայթման ազդեցությունը 
ստրատոսֆերայի վրա։ Թեմա 9`  Օզոնային ճեղքեր: Օզոնի քայքայումը ազոտի և 
քլորի ցիկլերում։ Թեմա 10` Ֆոտոքիմիական ռեակցիաները մթնոլորտում։ 
Ստրատոսֆերա։ Տրոպոսֆերա: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-
ռավելագույնը 9 միավոր: 

Ստուգման ձևերն են. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 9 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են.  
 1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  
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 2-րդ ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր աշխատանք: Միավորների 
քայլը 0,5 է: 

 
0103/B34. ‹‹Էկոլոգիական մոնիթորինգ և նորմավորում›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7,5 ժամ (18 ժամ դասախոսություն, 12 գործնական 

պորապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում  

էկոլոգիական մոնիթորինգի տեսական ու գործնական հիմնահարցերի՝ 
մոնիտորինգի դասակարգման, խնդիրների, անցկացման պարբերականության 
վերաբերյալ։ Ծանոթացնել էկոլոգիական մոնիթորինգի ուսումնասիրման 

մեթոդներին և նորմավորմանը։ 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կունենա  գիտելիքներ էկոլոգիական մոնիթորինգի 
մասին,նորմավորման քիմիական ու կենսաբանական 
մոտեցումները։ 

2. Կկարողանա  իրականացնել էկոլոգիական մոնիթորինգի 
ուսումնասիրման մեթոդները տարբեր միջավայրերում ։ 

3. Կկարեղանա ստեղծագործաբար  կիրառել ունեցած 
գիտելիքները  տարբեր համակարգերում մոնիտորինգի  
անցկացման, մոտեցումների առաջարկման և քննարկման  
ժամանակ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Էկոլոգիական մոնիտորինգի համակարգը, սխեման, 

գործունեության հիմնական ուղղությունները և խնդիրները։ Թեմա 2` 
Էկոլոգիական մոնիտորինգի դասակարգումը` կենսաէկոլոգիական, 
երկրաէկոլոգիական և կենսոլորտի գլոբալ մոնիտորինգ։ Թեմա 3`  Էկոլոգիական 
մոնիտորինգի մակարդակները` գլոբալ, պետական, ռեգիոնալ 
(տարածաշրջանային) և լոկալ (տեղային)։ Թեմա 4`  Էկոլոգիական մոնիտորինգի 
տեսակները` իմպակտ, բազային, ֆոնային, ֆենոլոգիական։ Թեմա 5`  
Էկոլոգիական մոնիտորինգի ուսումնասիրման մեթոդները։ Թեմա 6` Մթնոլորտի 
օդի մոնիտորինգի համակարգը, ուղղությունները, նմուշառման մեթոդները և 
չափումներում օգտագործվող սարքերը։ Թեմա 7`  Ջրային  միջավայրի  
մոնիտորինգի կառուցվածքը։ Բնական ջրի հիմնական որակական և 
քանակական ցուցանիշների որոշումը և մեթոդները։ Թեմա 8` Հողի 
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մոնիտորինգի համակարգը, ուղղությունները և հետազոտման մեթոդները։ Թեմա 
8` Կենսազանգվածի մոնիտորինգի համակարգը և ուսումնասիրման մեթոդները։ 
Կենսազանգվածի մոնիտորինգի տեսակները։ Թեմա 9` Ֆիզիկական 
աղտոտվածության մոնիտորինգ։ Թեմա 10` Աղմուկի չափման համակարգը և 
մեթոդները։ Թեմա 11`  Նորմավորումը` որպես գլոբալ և լոկալ մասշտաբներով 
բնական շրջակա միջավայրի որակի կարգավորման կարևոր տարր և չափանիշ։   
Նորմավորման քիմիական և կենսաբանական կոնցեպցիաները։  

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B19. ‹‹ՀՈՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (12 ժամ դասախոսություն, 12ժամ գործնական 

պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–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 ` Հողի ծագումը և կարգաբանումը:Թեմա2` Հասկացողություն հողի 

և նրա բերրիության մասին: Թեմա 3`  Հողառաջացնող ապարներ: Թեմա 4` Հողի 
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մեխանիկական կազմը: Թեմա 5` Հողի ստրուկտուրա: Թեմա 6 ` Հողի 

կլանողական հատկություն,կլանման ձևերը: Թեմա 7` Հողի ջրային 

հատկությունները և ջրային ռեժիմը: Թեմա 8 ` Հողի օդային ռեժիմ: Թեմա 9 ` 

Հողի ջերմային հատկությունները և ռեժիմը: Թեմա 10` Հողի սննդային ռեժիմ: 

Թեմա 11` Հողակազմող պրոցեսի գործոններ: Թեմա 12 ` Հողի էրոզիան և 

պայքարը նրա դեմ: Թեմա 13` Հողային քարտեզներ: Հողային  կադաստր: Թեմա 

14 `  Հայաստանի հողերի տիպերը: 

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

է առավելագույնը 9 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 
 

0103/B21. ‹‹Ջրաքիմիա›› (7կրեդիտ) 
Շաբաթական`9 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ լաբորատոր 

աշխատանք) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

ջրային միջավայրի  քիմիա առարկայի  տեսական ու գործնական 
հիմնահարցերի՝ բնական ջրերի դասակարգման և քիմիական բաղադրության 
կազմավորման  օրինաչափություններին, բնական ջրերի  աղտոտման առկա 
խնդիրների և հիմնահարցերի լուծման առաջարկվող եղանակների մասին։  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. Կունենա  գիտելիքներ բնական ջրային միջավայրի  էկոլոգիական  

հիմնահարցերի լուծման ոլորտում, առկա խնդիրների լուծման 
եղանակների  մասին: 

2. Կկարողանա համադրել, համեմատել և տարբերակել բնական 
ջրային  համակարգերի  քիմիական  բաղադրության  կարևոր 
հասկացությունները և ջրերի աղտոտման և ինքնամաքրման  
հիմնահարցերը:  
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3. Կկարողանա  պատշաճ մակարդակ  ցուցաբերել  ջրային 
միջավայրի բնապահպանական տարբեր հարցերի և մոտեցումների 
քննարկման և առաջարկման ժամանակ:   

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 `Ջրի կառուցվածքը և բաղադրությունը տարբեր ագրեգատային 

վիճակներում։ Թեմա 2 ` Ջրի որոշ անբնականոն հատկությունները։  Ջրի 

օրգանոլեպտիկ ցուցանիշները: Թեմա 3 `Բնական ջրերի քիմիական 

բաղադրությունը (գլխավոր իոններ, լուծված գազեր, կենսածին նյութեր, 
միկրոտարրեր, օրգանական նյութեր)։ Բնական ջրի գլխավոր իոնների 

սկզբնաղբյուրները (անիոնների ծագումը, կատիոնների ծագումը): Թեմա 4 ` 

Բնական ջրերի pH և դասակարգումը ըստ pH-ի։ Բնական ջրերի քիմիական 
կազմի ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական, երկրաբանական, 

ֆիզիկաքիմիական, կենսաբանական և մարդածին գործոնները: Թեմա 5 ` Ջրային 

զանգվածների տեղափոխում։ Բնական ջրերի դասակարգումը ըստ քիմիական 
կազմության, հանքայնացման մեծության և հոսունության։ Թեմա 6 

`Մթնոլորտային տեղումների ջրաքիմիան։ Մթնոլորտային տեղումների 

քիմիական բաղադրության կազմավորումը։ Թեմա 7 `Գետերի սնման տիպերը և 

քիմիական կազմի ձևավորման  օրինաչափությունները։ Լուծված նյութերի 
հոսք։Լճերի  դասակարգումը ըստ քիմիական կազմի և հոսունության։ Թեմա 8 

`Արհեստական  ջրամբարների ջրի քիմիական կազմը։ Ստորգետնյա ջրերի 

քիմիական կազմի առանձնահատկությունները։ Թեմա 9 `Գրունտային և 

արտեզյան ջրեր։ Հանքային ջրեր։ Ջրաքիմիական զոնայնացում (գետերի, լճերի և 
ստորգետնյա ջրերի քիմիական կազմի անհամասեռությունը, զոնայնացումը՝ 

ստրատիֆիկացիա)։ Թեմա 10 `Ջրերի աղտոտումը։ Աղտոտումների շեմային 

մակարդակներ։ Բնական ջրերի ինքնամաքրման պրոցեսների ընդհանուր 
նկարագրությունը (ֆիզիկական, կենսաբանական, քիմիական)։ Թեմա 11 

`Հայաստանի բնական ջրերի  էկոլոգիական հիմնահարցերը։ 

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

4 միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 4 առաջադրանք, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 


