
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

 
 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ  
 
 
 
 
 
 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

ԵՎ  
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

 
 
 
 
 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ  
սովորող ուսանողների համար  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ԻՋԵՎԱՆ–2010 



– 2 – 



– 3 – 

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։ 
 
 

 
 

ՌԵԿՏՈՐ`   Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալ-
սարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագ-
րերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
միասնական կանոնները։ 

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթա-ցա-
կարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադե-
միական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես 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 բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։ 

1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ 
համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպա-
տակն 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 պահանջվող ու-
սումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման 
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախա-
նշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։ 

5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

                                            
1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանո-
ղի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տե-
սակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասա-
խոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր 
աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխա-
տանքների 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 ելքա-
յին կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարե-
լուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրե-
դիտների 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 աշ-
խատանքի (ուսումնառության) ծավալը,  

 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ու-
սանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվա-
նշաններով (գնահատման միավորներով), 

 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափ-
վում 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 ձեռք 
բերումից հետո։ 

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

8. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 
 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հա-

ջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական 
ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 

 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բո-
լոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտի-
կաներին, 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, ու-
սումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, հրապա-
րակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողնե-
րին 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 դաս-

ընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրե-
դիտների 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 ու-
ղեկցվում 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 ու-
սանողի 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` ընդու-
նող 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 հա-
մար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

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

քում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դաս-
ընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսի նախապատվու-
թյունից, 

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

 
ԵՊՀ բակալավրի պատրաստման կրթական ծրագրերում կրեդիտային 

համակարգի գործառույթները ներդրվում են մասնակիորեն, իսկ ամբողջական 
կիրարկումը նախատեսվում է 2010/11 ուստարվանից։ 

 
 

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական 
ծրագրերի աշխատածավալը 

 
1. ԵՊՀ-ում բակալավրի կրթական աստիճաններում ուսանողի տարեկան ու-

սումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 
ECTS կրեդիտի։ 

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

3. Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում 
է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմա-
կերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամ-
յակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16 շա-
բաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի, որի 
տևողությունը 8 շաբաթ է: 

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 բեռ-
նըվածությունը կազմում է 24-30 ժամ3: 

6. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք 
է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղու-
մով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 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, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 

 
 

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

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

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

 
 

4. ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ 
 

1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ել-
նում է մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ու-
սանողից 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, կախ-
ված է նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական 
կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման 
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 ուսանողը 
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրե-
դիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագու-
մարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի առն-
վազն 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-

                                            
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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ջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնե-
լով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ: 

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

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

6.  ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

 
1. ԵՊՀ-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 բարելա-
վել 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), 
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գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 
քննաշրջանում, 

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

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

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

 
 

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը 
 

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

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

1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անց-
կացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ 
(միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ քննությունները պարտադիր կերպով 
անց են կացվում գրավոր, իսկ եզրափակիչ քննության ձևը՝ դասընթացը 
կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի 
դեկանը: 

2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ու-
սանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միա-
վորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադ-
րամասերի՝ 
 ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակ-

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

Աղյուսակ 1. 
Մասնակցության աստիճանը(%) Հատկացվող միավորը 

91-100 4 
81-90 3 
71-80 2 
61-70 1 
≤60 0 
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Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից 
ուսանողն ունի 15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության 
աստիճանը կլինի` 










32

15
1 x 100% = (1–0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս.= 0 

միավոր: 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից 

ուսանողն ունի 12 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա 

դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի` 










464

12
1  x 100% = (1–

0,2) x 100% = 80%: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս.= 2 միավոր: 
 

բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգ-
ման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների արդ-
յունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 
4 միավոր,  

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

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

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

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

Աղյուսակ 2. 

Գնահատման 
բաղադրամասը 

Գմաս. Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Միավորը 4 4 4 8 20 

 
3. Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով 

դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույ-
լատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորա-
տոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կա-

                                            
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 3 
միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա 
վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ 
քննությունից` 6 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատա-
կանը կլինի՝ Գարդ.= 3 + 3 + 4 + 6 = 16 ։ 
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տարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի 
թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփո-
փագրում նրա անվան դիմաց դրվում է «0» միավոր։ 

4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյա-
կի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը ո-րոշող 2 
ընթացիկ ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ըն-թացիկ 
ստուգումներն անց են կացվում հարցումների, գրավոր /ստուգո-ղական 
աշխատանքների, անհատական առաջադրանքների (ռեֆերատ, էսսե և 
այլն) և նման կարգի այլ հանձնարարությունների կատարողականի 
ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևն ընտրում է դասընթացը 
կազմակերպող ամբիոնը: 

5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) 
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը-
/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ 
բաղադրամասերի՝ 

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

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

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատա-կանը 
/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրա-մասերով 
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  4  8  8  20  
 

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

 

                                            
7 Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ 
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է: 
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6. Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն 
մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մո-
դուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և 
մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ դասընթաց-
ների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով (ստուգարք կամ 
20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ քննություն): Պրակտի-
կաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: 

 
 

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը 
 

1. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսում-
նական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և ժա-
մանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները տրամա-
դրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթաց-
քում)։ 

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

3. Ընթացիկ քննություններն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 
7÷8-րդ և 15÷16-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ և 8-րդ շաբաթներում): 
Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է դասերից: 

4. Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 
7÷8-րդ և 15÷16-րդ շաբաթներում (8–րդ կիսամյակում` 4-րդ և 8-րդ շաբաթնե-
րում): Ընթացիկ ստուգումն անց է կացնում տվյալ առարկան դասավանդող դա-
սախոսը` առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին (ուսանողը չի ա-
զատվում դասերից): 

5. Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշըր-
ջաններում` 17÷20-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 9÷10-րդ շաբաթնե-
րում): 

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

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

1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման հա-
մար կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներ-
կայացված է ստորև.                                                                     

 Աղյուսակ 4. 

Գնահատման արդյունարար միավորը Գնահատականը 
18-20  §Գերազանց¦  

13-17  §Լավ¦  

8-12  §Բավարար¦  

0-7  §Անբավարար¦  

0  §Չներկայացած¦  

§Ստուգված¦  - 
/§Չստուգված¦  

 
Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփա-

գրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նըշվում 
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)): 

2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունա-
րար միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգ-
ված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ8 չեն 
գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական գնահատա-
կանի (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 ֆակուլտետները և ԵՊՀ ԻՄ յու-
րաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակա-
դեմիական տեղեկագիր9, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում 
են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստա-
կած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական 
մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած 
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ 

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

                                            
8 Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։ 
9 Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի կրթական ծրագրերի համար կցված են սույն 
կարգին (հավելվածներ 1 և 2): 
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3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները 
ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունք-
ներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժա-մանակա-
hատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, 
որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները10` 

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

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

գնահատված է թվային միավորներով. 
ԳԿ = ∑ Կրեդիտ i ։ 

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

ՎՄ = ∑ Կրեդիտ i × Գ 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 (հաշվարկ-
ված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։ 

                                            
10 Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը: 
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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 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն (10% 

թույլատրելի շեղումով), 
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված 

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

րարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից 
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լու-ծար-
քին)։ 

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 կրեդիտ բոլոր կրե-
դիտների պահպանմամբ: 

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` վարկանի-
շային միավորներով։ 

 
 

7. ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ 
 

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

2. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն 
2 աշխատանքային օրվա ընթացքում դեկանատում գրանցված սահմանված կար-
գի բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի առկայության դեպքում: 

                                            
11 Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։ 
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3. Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների 
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) 
շրջանում, չի թույլատրվում։ 

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

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

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

 
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միա-

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

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

Գարդ. = 7 + (5-2) = 10։  
 

8. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյա-
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կում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման հանգա-
մանքից։ 

9. 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 իրակա-
նացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, 
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 հիմնա-
կան կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման, պաշտոնական ճանաչ-
ման 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 ուսա-
նողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի ուսումնական /լա-
բորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։ 
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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 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախա-
տեսվում է. 

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

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

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

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

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

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

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  
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3  Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը 6  
4  Արդիականությունը/նորույթը 2  

 Ընդամենը`  20  
 
7. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավար-

տական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի 
գնահատման ձևաթերթում (տե´ս հավելված 2): 
 
 
10. ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ 
 

1. Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխան-
ցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ ուսումնառության 
որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է 
ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` 
ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ։ 

2. Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փո-
խանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են բովան-
դակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները հա-
մարժեք են։ 

3. Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամ-
յակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառու-
թյան ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, ԵՊՀ-ի 
և ընդունող բուհի միջև։ 

4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման 
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական 
համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականու-
թյունների 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 ու-
սումնառության ողջ շրջանում։ 
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4. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, 
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց 
համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական խորհըրդատ-
վություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական 
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, ուստա-
րի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

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

 ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու ու-
սումնառությունը ԵՊՀ-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 դիպլո-
մի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն: 

 
 
13. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Սույն կարգը գործողության մեջ է դրվում 2010/11 ուստարվանից` ԵՊՀ ԻՄ 
բակալավրի կրթական ծրագրերում ընդգրկված 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսա-
նողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։ 

 



– 24 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 25 – 
 



– 26 – 
 



– 27 – 

 
 
 
 



– 28 – 

 
 
 

 



– 29 – 

Հավելված 2 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 
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1. ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
  
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթա-

մաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ–տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթե-
մատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնա-
գիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ: Ծրագրի ընդհա-
նուր կառուցվածքը բերված է ստորև. 

 
§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և սո-
ցիալ–տնտեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

32 
 

28 
4 

10 
 
8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական 
և բնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

172 
 

157 
11 
4 

41 
 

35 
4 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 26 5 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 61 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և 
սոցիալ–տնտեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

32 
 

28 
4 

10 
 
8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական 
և բնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական 
պարտադիր 
կուրսային աշխատանքներ 

178 
 

174 
4 

49 
 

47 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 20 3 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 67 
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§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և 
սոցիալ–տնտեսագիտական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

36 
 

32 
4 

12 
 

10 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական 
և բնագիտական 
 պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական  
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

172 
 

164 
4 
4 

37 
 

34 
1 
2 

Կրթական այլ մոդուլներ 22 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 58 

 
§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և 
սոցիալ–տնտեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

28 
 

24 
4 

10 
 
8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական 
և բնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 
8 
2 

5 
 
4 
1 

Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

180 
 

171 
3 
6 

43 
 

39 
1 
3 

Կրթական այլ մոդուլներ 20 3 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 61 

 
§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Ընդհանուր հումանիտար և 
սոցիալ–տնտեսագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 

28 
 

24 
4 

10 
 

8 
2 

Ընդհանուր մաթեմատիկական և 
բնագիտական 
պարտադիր 

10 
 
8 

5 
 

4 
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կամընտրական 2 1 
Ընդհանուր և հատուկ 
մասնագիտական 
պարտադիր 
կամընտրական 
կուրսային աշխատանքներ 

180 
 

171 
3 
6 

43 
 

39 
1 
3 

Կրթական այլ մոդուլներ 20 3 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 61 

 
Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ 

ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով. 
 

1-ին տարի 2-րդ տարի 3-րդ տարի 4-րդ տարի 

30 ժամ* 28 ժամ* 26 ժամ 24 ժամ 

 * Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողու-
թյունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի 
համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական 
բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 
60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում 
է 240 կրեդիտի։ 

 
 

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական 

կրթամաս  
 
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ) 

կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամ-
ընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսա-
րանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։ 

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

դակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-
–դասընթացները. 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ (դ/գ/ս/լ)2 Կիսամյակ 

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 
Անգլերեն լեզու-1 

Ֆրանսերեն լեզու-1 
4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 
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Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 32(8/24/0/0) 2 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-2 4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 
Անգլերեն լեզու-2 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-3 

Անգլերեն լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 

4 64(0/64/0/0) 3 հանրագում. 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 64(48/0/16/0) 4 հանրագում. 

Ֆիզդաստիարակություն - 128(0/128/0/0) 2,4 ստուգարք 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Ռուսաց լեզու-1 4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 2 32(24/0/8/0) 1 ստուգարք 

Անգլերեն լեզու-1 

Ֆրանսերեն լեզու-1 
4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-2 4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 2 32(24/0/8/0) 2 հանրագում. 

Անգլերեն լեզու-2 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 64(48/0/16/0) 3 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-3 

Անգլերեն լեզու-3 
Ֆրանսերեն լեզու-3 

4 64(0/64/0/0) 3 հանրագում. 

Ֆիզդաստիարակություն - 128(0/128/0/0) 2,4 ստուգարք 
 

§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 2 32(24/0/8/0) 1 ստուգարք 

Անգլերեն լեզու-1 

Ֆրանսերեն լեզու-1 
4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 32(8/24/0/0) 2 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-2 4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 2 32(24/0/8/0) 2 հանրագում. 
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Անգլերեն լեզու-2 

Ֆրանսերեն լեզու-2 
4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 

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

4 64(0/64/0/0) 3 հանրագում. 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 64(48/0/16/0) 4 հանրագում. 

Ֆիզդաստիարակություն - 128(0/128/0/0) 2,4 ստուգարք 
 

§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 2 32(24/0/8/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 32(8/24/0/0) 2 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-2 4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 2 32(24/0/8/0) 2 հանրագում 

Ռուսաց լեզու–3 4 64(0/64/0/0) 3 հանրագում 
Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 64(48/0/16/0) 3 հանրագում 

Ֆիզդաստիարակություն - 128(0/128/0/0) 2,  4 ստուգարք 
 

§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 
ժամ (դ/գ/ս/լ)2 

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-1 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 64(0/64/0/0) 1 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 2 32(24/0/8/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և գրականու-
թյուն-2 2 32(8/24/0/0) 2 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-2 4 64(0/64/0/0) 2 ստուգարք 
Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 2 32(24/0/8/0) 2 հանրագում. 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 4 64(48/0/16/0) 3 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու–3 4 64(0/64/0/0) 3 հանրագում. 
Ֆիզդաստիարակություն - 128(0/128/0/0) 2, 4 ստուգարք 
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ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ 
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատա-

բար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարութ-
յամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու 
երկուսը.  

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 32(32/0/0/0) 4 ստուգարք 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 32(32/0/0/0) 4 ստուգարք 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 

 
§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 

Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 32(32/0/0/0) 4 ստուգարք 

 
§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մշակութաբանություն 
Կրոնների պատմություն 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 
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Տնտեսագիտություն 
Քաղաքագիտություն 
Իրավագիտություն 

2 32(32/0/0/0) 4 ստուգարք 

 
 

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

նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ` պարտադիր և կամ-
ընտրական: 

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

դակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-
ները. 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահպա-
նության հիմունքներ  2 32(32/0/0/0) 2 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն 2 32(24/8/0/0) 5 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

2 32(8/24/0/0) 5 ստուգարք 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահպա-
նության հիմունքներ 2 32(32/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն 2 32(24/8/0/0) 5 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

2 32(8/24/0/0) 5 ստուգարք 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 
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Էկոլոգիայի և բնապահպա-
նության հիմունքներ  2 32(32/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն 2 32(24/8/0/0) 5 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

2 32(8/24/0/0) 5 ստուգարք 

 
§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահպա-
նության հիմունքներ  2 32(32/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն 2 32(24/8/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

2 32(8/24/0/0) 6 ստուգարք 

 
§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 2 32(8/24/0/0) 1 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահպա-
նության հիմունքներ  2 32(32/0/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն 2 32(24/8/0/0) 6 ստուգարք 

Արտակարգ իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

 
2 

 
32(8/24/0/0) 

 
6 

 
ստուգարք 

 
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ 
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատա-

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

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մաթեմատիկայի հիմունքներ 
Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

2 32(32/0/0/0) 3 ստուգարք 
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§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մաթեմատիկայի հիմունքներ 

Բնագիտության ժամանակակից 
կոնցեպցիաներ 

2 32(32/0/0/0) 1 ստուգարք 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մաթեմատիկայի հիմունքներ 
Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

2 32(32/0/0/0) 1 ստուգարք 

 
§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մաթեմատիկայի հիմունքներ 
Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

2 32(32/0/0/0) 2 ստուգարք 

 
§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մաթեմատիկայի հիմունքներ 
Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

2 32(32/0/0/0) 2 ստուգարք 

 
 

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս 
  
ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը բակալավրի կրթա-

կան ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գը-
ծով. 

1. Պատմություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 
5. Անգլերեն լեզու և գրականություն 

Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նը-
պատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականաց-
նելու գործառույթի կատարմանը: Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազ-
մը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար 
բերված են ստորև. 
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§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Հայոց պատմություն և Հայաս-
տանի պատմական աշխարհա-
գրություն 

7 112(60/0/52/0) 1 եզր.գնահ. 

Հին Արևելքի պատմություն 4 64(40/24/0) 1 եզր.գնահ. 
Նախնադարյան հասարակու-
թյան պատմություն 3 48(36/0/12/0) 1 եզր.գնահ. 

Հայ գրականության պատմու-
թյուն 4 64(40/0/24/0) 1 առ.եզր.գն. 

Հայոց պատմություն-1 4 64(40/0/24/0) 2 եզր.գնահ. 
Հին Հունաստանի և Հռոմի 
պատմություն 6 96(72/0/24/0) 2 եզր.գնահ. 

Գրաբար-1 4 64(0/64/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Ռուսաստանի պատմություն-1 4 64(40/0/24/0) 2 եզր.գնահ. 
Ռուսաստանի պատմություն-2 4 64(40/0/24/0) 3 եզր.գնահ. 
Հայոց պատմություն-2 4 64(40/0/24/0) 3 առ.եզր.գն. 
Գրաբար-2 4 64(0/64/0/0) 3 եզր.գնահ. 
Միջին դարերի պատմություն-1 3 48(36/0/12/0) 3 եզր.գնահ. 
Հնագիտության հիմունքներ և 
Հայաստանի հնագիտություն 5 80(60/0/20/0) 3 եզր.գնահ. 

Հայոց պատմություն-3 4 64(40/0/24/0) 4 եզր.գնահ. 
Միջին դարերի պատմություն-2 4 64(40/24/0) 4 եզր.գնահ. 
Ազգագրության հիմունքներ և 
հայ ազգագրություն 6 96(72/0/24/0) 4 եզր.գնահ. 

Ռուսաստանի պատմություն-3 4 64(40/0/24/0) 4 եզր.գնահ. 
Հայոց պատմություն-4 4 64(40/0/24/0) 5 եզր.գնահ. 
Թանգարանագիտություն և ար-
խիվագիտություն 4 64(34/0/30/0) 5 առ.եզր.գն. 

Հոգեբանություն 2 32(20/0/12/0) 5 առ.եզր.գն. 
Նոր պատմություն և  
ընդհանուր պատմության աղբ-
յուրագիտություն 

9 128(68/0/60/0) 5 եզր.գնահ. 

Ռուսաստանի պատմություն-4 5 64(40/0/24/0) 5 եզր.գնահ. 
Հայոց պատմության աղբյուրա-
գիտություն 4 64(40/0/24/0) 6 եզր.գնահ. 

Հայոց պատմություն-5 4 64(40/0/24/0) 6 եզր.գնահ. 
Նոր պատմություն  6 96(72/0/24/0) 6 եզր.գնահ. 
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
պատմություն-1 4 64(40/0/24/0) 6 եզր.գնահ. 

Մանկավարժություն և պատ-
մության դասավանդման մեթո-
դիկա 

8 128(80/0/48/0) 6 առ.եզր.գն. 

Վրաստանի և Ադրբեջանի 
պատմություն 5 48(44/0/4/0) 7 եզր.գնահ. 

Հայկական հարցի և հայոց ցե-
ղասպանության պատմություն 3 36(30/0/6/0) 7 առ.եզր.գն. 
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Նորագույն պատմություն  8 84(72/0/12/0) 7 եզր.գնահ. 
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
պատմություն-2 3 36(30/0/6/0) 7 եզր.գնահ. 

Հայոց պատմության պատմա-
գրություն 4 48(36/0/12/0) 7 եզր.գնահ. 

Տրամաբանություն 2 32(26/0/6/0) 8 առ.եզր.գն. 
Փիլիսոփայության պատմու-
թյուն 4 48(36/0/12/0) 8 առ.եզր.գն. 

Հայ և համաշխարհային ար-
վեստի պատմություն 4 48(36/0/12/0) 8 առ.եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Հայ քաղաքական կուսակցութ-
յունների պատմություն 
Պառլամենտարիզմի պատմու-
թյուն 
Արդի քաղաքական կուսակցու-
թյուններ 

4 64(40/0/24/0) 4 առ.եզր.գն. 

Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի 
քաղաքակրթություն, Այսրկով-
կասի հնագիտություն 
Կովկասի տարածաշրջանի էթ-
նոքաղաքական պատմություն 
Դասական լեզու /լատիներեն /-1  

3 36(30/0/6/0) 7 առ.եզր.գն. 

Դասական լեզու /լատիներեն /-2  
Հին Հայաստանի արվեստ 
Դրամագիտություն և վիմա-
գրություն 

2 32(26/0/6/0) 8 առ.եզր.գն. 

Հունաստանի պատմություն 
Թուրքիայի և Պարսկաստանի 
պատմություն 
Աշխարհաքաղաքականություն 

2 32(26/0/6/0) 8 առ.եզր.գն. 

 
§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
հնչյունաբանություն և բառա-
գիտություն-1 

4 64(28/36/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Հայ ժողովրդի բանահյուսու-
թյուն 4 64(48/0/16/0) 1 եզր.գնահ. 

Գրաբար-1 4 64(0/64/0/0) 1 առ.եզր.գն. 
Գրականագիտության 
ներածություն 2 32(24/0/8/0) 1 եզր.գնահ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
հնչյունաբանություն և բառա-
գիտություն-2 

4 64(28/36/0/0) 2 եզր.գնահ. 

Գրաբար-2 4 64(0/64/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Հոգեբանություն 2 32(32/0/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
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Լեզվաբանության հիմունքներ 4 64(48/16/0/0) 2 եզր.գնահ. 
Հայ հին և միջնադարյան գրա-
կանության պատմություն 6 96(64/0/32/0) 2 եզր.գնահ. 

XIX դարի հայ գրականության 
պատմություն-1 5 64(48/0/16/0) 3 առ.եզր.գն. 

Հայոց լեզվի դասավանդման 
մեթոդիկա 2 32(14/18/0/0) 3 առ.եզր.գն. 

Գրաբար-3 4 64(0/64/0/0) 3 եզր.գնահ. 
Անտիկ և վերածննդի 
արտասահմանյան գրականու-
թյան պատմություն 

5 64(48/0/16/0) 3 առ.եզր.գն. 

Մանկավարժություն 4 64(48/0/16/0) 3 եզր.գնահ. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի 
ձևաբանություն-1 4 64(28/36/0/0) 3 առ.եզր.գն. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
ձևաբանություն-2 4 64(28/36/0/0) 4 եզր.գնահ. 

XIX դարի հայ գրականության 
պատմություն-2 6 96(64/0/32/0) 4 եզր.գնահ. 

Բարբառագիտության 
հիմունքներ 2 32(20/12/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Հայ գրականության դասա-
վանդման մեթոդիկա 2 32(14/0/18/0) 4 առ.եզր.գն. 

XVII- XIX դդ. արտասահման-
յան գրականության պատմու-
թյուն 

6 64(48/0/16/0) 4 առ.եզր.գն. 

Հայ և ընդհանուր դիցաբանու-
թյուն 2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 

Գրաբարի և արդի արևելահա-
յերենի ընդհանրությունները և 
տարբերությունները 

2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 

XIX - XX դդ. արտասահման-
յան գրականության պատմու-
թյուն 

5 64(48/0/16/0) 5 եզր.գնահ. 

Ռուս գրականության պատ-
մություն 5 64(48/0/16/0) 5 եզր.գնահ. 

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

6 96(72/0/24/0) 5 եզր.գնահ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
շարահյուսություն-1 4 64(28/36/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

Հայ գրականության 
«հեթանոս» ավանդները 2 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

Աճառյանի լեզվաբանական 
ուսումնասիրությունները. 
ժամանակակից հայերենի 
նորաբանություններ 

2 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

Գրականության տեսություն 4 48(40/0/8/0) 6 եզր.գնահ. 
Ժամանակակից հայոց լեզվի 
շարահյուսություն-2 4 48(20/28/0/0) 6 եզր.գնահ. 
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Ընդհանուր լեզվաբանություն 4 48(32/16/0/0) 6 եզր.գնահ. 
XIX դարավերջի և XX դարա-
սկզբի հայ գրականության 
պատմություն-2 

6 72(48/0/24/0) 6 եզր.գնահ. 

Արևմտահայերեն 4 48(32/16/0/0) 6 առ.եզր.գն. 
Հայ մատենագրություն 2 24(24/0/0/0) 6 առ.եզր.գն. 
Միջին հայերենի հոլովման և 
խոնարհման համակարգը  2 24(24/0/0/0) 6 առ.եզր.գն. 

Հայոց լեզվի ոճագիտություն  6 64(40/24/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Հայոց լեզվի պատմություն-1 4 64(64/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 
Արդի հայ գրականության 
պատմություն 4 48(38/0/10/0) 7 եզր.գնահ. 

Նորագույն շրջանի հայ գրա-
կանության պատմություն-1 4 64(52/0/12/0) 7 առ.եզր.գն. 

Հայ գրաքննադատության 
պատմություն 4 80(60/0/20/0) 7 եզր.գնահ. 

Սփյուռքահայ գրականություն 2 32(32/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 
Գեղարվեստական թարգմա-
նության ոճագիտություն 2 32(32/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Տրամաբանություն 2 32(32/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 
Հայոց լեզվի պատմություն-2 4 64(32/32/0/0) 8 եզր.գնահ. 
Նորագույն շրջանի հայ գրա-
կանության պատմություն-2 6 64(40/0/24/0) 8 եզր.գնահ. 

Խմբագրական աշխատանք 2 16(16/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 
Հայերենի ուղղագրության 
պատմություն 2 16(16/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 

 
§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Մասնագիտության ներածու-
թյուն 4 64(64/0/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Ընդհանուր հոգեբանություն  4 64(48/0/16/0) 1 եզր.գնահ. 
Մանկավարժության տեսու-
թյուն- 1 4 64(48/0/16/0) 1 եզր.գնահ. 

ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա 4 64(48/16/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Մարդաբանություն և համե-
մատական հոգեբանություն  6 96(64/0/32/0) 2 եզր.գնահ. 

Անձի հոգեբանություն 4 64(48/8/8/0) 2 եզր.գնահ. 
Մանկավարժության տեսու-
թյուն- 2 4 64(48/0/16/0) 2 եզր.գնահ. 

Փորձարարական հոգեբանու-
թյուն և հոգեճանաչում 7 96(64/24/8/0) 3 եզր.գնահ. 

Հոգեֆիզիոլոգիա 4 64(48/0/16/0) 3 առ.եզր.գն.. 
Իմացական պրոցեսներ 7 96(64/16/16/0) 3 եզր.գնահ. 
Տարիքային ֆիզիոլոգիա 4 64(48/16/0/0) 3 եզր.գնահ. 
Հուզակամային ոլորտի զար-
գացում 6 96(64/16/16/0) 4 եզր.գնահ. 
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Սոցիալական հոգեբանու-
թյուն 4 64(48/0/16/0) 4 առ.եզր.գն. 

Տարիքային մանկավարժու-
թյուն 6 96(64/16/16/0) 4 եզր.գնահ. 

Մանկավարժական կրթու-
թյան և մանկավարժական 
մտքի պատմություն 

4 64(48/0/16/0) 4 եզր.գնահ. 

Տրամաբանություն 2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 
Կրթական համակարգերի 
կառավարում 2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 

Անհատի տիպոլոգիական ա-
ռանձնահատկություններ 6 80(48/16/16/0) 5 եզր.գնահ. 

Մանկավարժական հոգեբա-
նություն 6 80(64/8/8/0) 5 եզր.գնահ. 

Հոգեբանության դասավանդ-
ման մեթոդիկա 4 64(48/0/16/0) 5 առ.եզր.գն. 

Մանկավարժական վարպե-
տություն և էթիկա 4 48(32/0/16/0) 5 առ.եզր.գն. 

Ստեղծագործական հոգեբա-
նություն 6 80(64/16/0/0) 5 եզր.գնահ. 

Աշխատանքային և կառա-
վարման հոգեբանություն 5 72(48/0/24/0) 6 առ.եզր.գն. 

Տարիքային հոգեբանություն 5 60(48/0/12/0) 6 եզր.գնահ. 
Հոգեբանական ծառայություն 
և հոգետեխնիկաներ 5 72(36/36/0/0) 6 եզր.գնահ. 

Ազգային և ընտանեկան հոգե-
բանություն 6 72(48/0/24/0) 6 եզր.գնահ. 

Խաղի հոգեբանություն 3 36(24/12/0/0) 6 առ.եզր.գն. 
Բժշկական հոգեբանություն 8 96(80/0/16/0) 7 եզր.գնահ. 
Ժամանակակից հոգեբանու-
թյան հիմնահարցեր 8 96(64/16/16/0) 7 եզր.գնահ. 

Սոցիալական մանկավարժու-
թյուն 5 64(48/16/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Հոգեթերապիա 5 64(48/16/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Հոգեբանության պատմու-
թյուն 4 48(34/0/14/0) 8 եզր.գնահ. 

Ժամանակակից մանկավար-
ժության հիմնախնդիրներ 4 48(34/0/14/0) 8 եզր.գնահ. 

Արտակարգ իրավիճակների 
և հոգեբանական ինքնակա-
ռավարում 

4 48(24/12/12/0) 8 առ.եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Կոնֆլիկտաբանություն 
Իրավաբանական հոգեբանու-
թյուն 

4 64(48/8/8/0) 7 առ.եզր.գն. 
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§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Գնահատման 
ձևը 

Լատիներեն 2 32(0/32/0/0) 1 առ.եզր.գն. 
Լեզվաբանության ներածու-
թյուն 2 32(32/0/0/0) 1 եզր.գնահ. 

Ֆրանսերեն լեզու-1 12 192(0/192/0/0) 1 եզր.գնահ. 
Գրականագիտության հի-
մունքներ 2 32(32/0/0/0) 2 առ.եզր.գն. 

Հայ հին և նոր գրականություն  2 32(32/0/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Գրաբար 2 32(0/32/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -1 2 32(32/0/0/0) 2 եզր.գնահ. 

Ռուս գրականության պատ-
մություն 2 32(32/0/0/0) 2 առ.եզր.գն. 

Ֆրանսերեն լեզու-2 12 192(0/192/0) 2 եզր.գնահ. 
Հայ նորագույն գրականություն  2 32(32/0/0/0) 3 առ.եզր.գն. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -2 3 32(32/0/0/0) 3 առ.եզր.գն. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-1 9 128(0/128/0/0) 3 եզր.գնահ. 

Ֆրանսերեն լեզու-3 6 96(0/96/0/0) 3 եզր.գնահ. 
Ֆրանսերեն լեզու-4 8 128(0/128/0/0) 4 եզր.գնահ. 
Ռոմանագերմանական բանա-
սիրության ներածություն 2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 

Արտասահմանյան գրակա-
նություն -3 2 32(32/0/0/0) 4 եզր.գնահ. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-2 10 160(0/160/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Երկրագիտություն/Հիմնական 
օտար լեզու-ֆրանսերեն/ 2 32(32/0/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Հոգեբանություն 2 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 
Տեսական հնչյունաբանություն 3 32(32/0/0/0) 5 եզր.գնահ. 
Ընդհանուր մանկավարժու-
թյուն 2 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

Արտասահմանյան գրակա-
նություն -4 3 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-3 8 128(0/128/0) 5 առ.եզր.գն. 

Բառագիտություն 3 32(32/0/0/0) 5 եզր.գնահ. 
Օտար լեզվի պատմություն 3 32(32/0/0/0) 5 եզր.գնահ. 
Ֆրանսերեն լեզու-5 8 128(0/128/0) 5 եզր.գնահ. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -5 3 32(32/0/0/0) 6 եզր.գնահ. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-4 10 160(0/160/0/0) 6 եզր.գնահ. 

Ֆրանսերեն լեզու-6 11 160(0/160/0) 6 եզր.գնահ. 
Տեսական քերականություն 3 32(32/0/0/0) 7 եզր.գնահ. 
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Ոճագիտություն 3 32(32/0/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -6 3 32(32/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-5 9 128(0/128/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Օտար լեզվի դասավանդման 
տեսություն և մեթոդներ 3 32(32/0/0/0) 7 եզր.գնահ. 

Ֆրանսերեն լեզու-7 6 96(0/96/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -7 2 16(16/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-6 2 24(0/24/0/0) 8 եզր.գնահ. 

Ֆրանսերեն լեզու-8 2 32(0/32/0/0) 8 եզր.գնահ. 
Երկրագիտություն/Երկրորդ  
մասնագիտական օտար լեզու -
անգլերեն/ 

2 16(16/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Ընդհանուր լեզվաբանություն 
Տրամաբանություն 
Օտար լեզվի և հայերենի հա-
մեմատական տիպաբանու-
թյուն 
Թարգմանության տեսություն 
և պրակտիկա 

3 32(32/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

 

§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

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

Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Լատիներեն 2 32(0/32/0/0) 1 առ.եզր.գն. 
Լեզվաբանության ներածու-
թյուն 2 32(32/0/0/0) 1 եզր.գնահ. 

Անգլերեն լեզու-1 12 192(0/192/0/0) 1 եզր.գնահ. 
Գրականագիտության հի-
մունքներ 2 32(32/0/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Հայ հին և նոր գրականություն  2 32(32/0/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Գրաբար 2 32(0/32/0/0) 2 առ.եզր.գն. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -1 2 32(32/0/0/0) 2 եզր.գնահ. 

Ռուս գրականության պատ-
մություն 2 32(32/0/0/0) 2 առ.եզր.գն. 

Անգլերեն լեզու-2 12 192(0/192/0) 2 առ.եզր.գն. 
Հայ նորագույն գրականություն  2 32(32/0/0/0) 3 առ.եզր.գն. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -2 3 32(32/0/0/0) 3 առ.եզր.գն. 

Անգլերեն լեզու-3 6 96(0/96/0/0) 3 եզր.գնահ. 
2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-1 9 128(0/128/0/0) 3 եզր.գնահ. 

Հոգեբանություն 2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 
Ռոմանագերմանական բանա- 2 32(32/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. 
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սիրության ներածություն 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -3 2 32(32/0/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Անգլերեն լեզու-4 8 128(0/128/0/0) 4 եզր.գնահ. 
2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-2 10 160(0/160/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Երկրագիտություն/Հիմնական 
օտար լեզու-անգլերեն/ 2 32(32/0/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Անգլերեն լեզու-5 8 128(0/128/0) 5 եզր.գնահ. 
Տեսական հնչյունաբանություն 3 32(32/0/0/0) 5 եզր.գնահ. 
Ընդհանուր մանկավարժու-
թյուն 2 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

Արտասահմանյան գրակա-
նություն -4 3 32(32/0/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-3 8 128(0/128/0) 5 առ.եզր.գն. 

Բառագիտություն 3 28(28/0/0/0) 5 եզր.գնահ. 
Օտար լեզվի պատմություն 3 32(32/0/0/0) 5 եզր.գնահ. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -5 3 32(32/0/0/0) 6 եզր.գնահ. 

Անգլերեն լեզու-6 11 160(0/160/0) 6 եզր.գնահ. 
2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-4 10 160(0/160/0/0) 6 եզր.գնահ. 

2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-5 9 128(0/128/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Տեսական քերականություն 3 32(32/0/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Ոճագիտություն 3 32(32/0/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Արտասահմանյան գրակա-
նություն -6 3 32(32/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Անգլերեն լեզու-7 6 96(0/96/0/0) 7 եզր.գնահ. 
Օտար լեզվի դասավանդման 
տեսություն և մեթոդներ 3 32(32/0/0/0) 7 եզր.գնահ. 

Արտասահմանյան գրակա-
նություն -7 2 16(16/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 

Անգլերեն լեզու-8 2 32(0/32/0/0) 8 եզր.գնահ. 
2–րդ մասնագիտական օտար 
լեզու-6 2 24(0/24/0/0) 8 եզր.գնահ. 

Երկրագիտություն/Երկրորդ  
մասնագիտական օտար լեզու -
ֆրանսերեն/ 

2 16(16/0/0/0) 8 առ.եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     
Ընդհանուր լեզվաբանություն 
Տրամաբանություն 
Օտար լեզվի և հայերենի հա-
մեմատական տիպաբանու-
թյուն 
Թարգմանության տեսություն 
և պրակտիկա 

3 32(32/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 
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Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կը-
րեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց ար-
դյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղա-
նակով (թվանշանով): 

 
 

2.4. Կրթական այլ մոդուլներ 
  
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային ար-

ժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 
 

§Պատմություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
ՈՒսումնական (հնագիտական-ազգա-
գրական) պրակտիկա 2 4 ստուգարք 

ՈՒսումնական (թանգարանային-
արխիվային) պրակտիկա 4 6 ստուգարք 

Մանկավարժական պրակտիկա  4 7 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական քննու-
թյուն 4 8 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
 Արտադրական պրակտիկա 4 6 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական  
քննություն 4 8 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 
 

§Մանկավարժություն և հոգեբանություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Մանկավարժական պրակտիկա  4 6 ստուգարք 
Արտադրական պրակտիկա  2 8 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական 
քննություն 4 8 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 
 

§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Արտադրական պրակտիկա  4 8 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական քննություն 4 8 հանրագում. 
Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 
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§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦ մասնագիտություն 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
Արտադրական պրակտիկա  4 8 ստուգարք 
Պետական մասնագիտական 
քննություն 4 8 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 
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Մաս II. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 
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1. ՏԵՂԵԿԱԳՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 
 
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է հումանիտար գիտութ-

յունների ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վե-
րաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական 
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարու-
նակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների 
ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսում-
նական 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 գնահատ-
ման մեթոդներն ու չափանիշները: 
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2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆ-
ԹԱՑՆԵՐ 
2.1. Պարտադիր դասընթացներ 

 
0302/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունա-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնա-
հատկությունները.  

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

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

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի 

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

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

թյան դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման 
վրա: 

 
0302/B02. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-2(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբա-

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

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

մանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը: Թեմա 3` Ժամանակակից հայե-
րենի չթեքվող խոսքի մասերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն. կապակցման միջոց-
ներ և եղանակներ: Թեմա 5` Պարզ նախադասություն: Թեմա 6` Բարդ նախադա-
սություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված: Թեմա 7` Ուղղակի և անուղ-
ղակի խոսք: Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը: Թեմա 9` 
Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական 
հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում: 
Թեմա 11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20–րդ դդ. հայ գրականու-
թյունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն գրականություն: Գրական երկերի վերլուծու-
թյուն: 

 
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` 4 ժամ (64 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: 

  
 



– 56 – 

Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների 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` հա-
ղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

վածքներին, 
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել 

նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ, 
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակար-

գումը: Թեմա 2` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բա-
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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: 
 

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 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», «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) 
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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 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, անո-
րոշ ածականներ: Ածականի համաձայնությունը գոյականի հետ: Թեմա 5` Քանա-
կական 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` 4 ժամ (64 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. 
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1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյու-
թը` հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա, 

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

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

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական 

առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն 
ու խոսքի առոգանությունը, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2` Բա-
ռապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառապա-
շարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած քե-
րականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հաղոր-
դակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտելիքներ 
անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական 
կյանքի մասին: Թեմա 5` Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համա-
կարգ: 

 
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 արտասանութ-
յամբ 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-
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փոխությունը կախված նրա դիրքից`un homme grand-un grand homme. Անորոշ 
դերանվանական ածականներ: Թեմա 3` Հարաբերական դերանուններ, դրանց 
ձևերը և գործածությունը նախադասության մեջ` qui, que, dont, ou, lequel և այլն 
(դասակարգում): Թեմա 4` Պայմանական եղանակ, կազմությունը և գործածու-
թյունը համադաս և ստորադասական նախադասություններում: Ըղձական եղա-
նակ: Սահմանական եղանակը ուրիշի ուղղակի խոսքում: 

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

ման վրա: 
 

0304/B09. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 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 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` 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 տեքս-
տի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնա-
կան խնդիրներ. Թեմա 4` Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատ-
ների 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: 
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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 գիտելի-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և 
հակառակը, 

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

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

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

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

հարց` համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր: 
 

0304/B03. ‹‹ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 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: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների 

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

 
0301/B05. ‹‹ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակները` 3–րդ(4–րդ), հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փիլիսոփայության հիմնական օ-

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

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

0301/B01. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ››-1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 դասախոսություն, 8 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել 

ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայ-
կական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի 
բազմադարյան 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 պետու-
թյան 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: 

 



– 64 – 

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 գործնական 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 Հանրապետութ-
յունների 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-
ա-կան թթ. - 20–րդ դ. սկիզբ): Թեմա 3` Ազատագրական խմբակներն ու կազմա-
կերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազ-
գային-ազատագրական 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: 
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2.2. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0201/B01. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 4–րդ(3–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
ՈՒսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության մեթոդաբանության, 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

 
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/B03. ‹‹ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ( 3–րդ), ստուգարք 
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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 ունա-
կություններ, 

4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի 
մեկնաբանման հարցերում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քաղաքագիտության ինստիտուցիոնալ կայացման գործընթացը: 

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

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

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

 
0301/B04. ‹‹ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ(3–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական 

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

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

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

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

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

Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը: 
Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինա-
կանություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7` Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9` Սահմանադրական իրա-
վունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 11-
16` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 
18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20` 
Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` Մի-
ջազգային 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` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 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 դարձնել 
համաշխարհային և հայ մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործ-
ընթացների 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 օրինաչափություննե-
րին, 

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

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

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

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 

0301/B06. ‹‹ԿՐՈՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիք-

ներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ 
ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնա-
հատկությունների, 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 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 դարե-
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րում: 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` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք 
են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքնե-
րի 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. 
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Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնա-
րարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների 
վրա: 

 
0001/B05. ‹‹ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտակարգ իրա-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կառուցվածքն ու 

խնդիրները: Թեմա 2` Արտակարգ իրավիճակները, նրանց բնութագրերն ու կան-
խարգելման միջոցառումները: Թեմա 3` Բնակչության գործողությունները ահա-
բեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի հար-
ձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները 
և գնահատման մեթոդները: Թեմա 5` Բնակչության պաշտպանության պաշտ-
պանության կազմակերպումը արտակարգ իրավիճակների և պատերազմի ժա-
մանակ: Թեմա 6` Արտակարգ իրավիճակների և պատերազմի ժամանակ բնակ-
չության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղություն-
ները: Թեմա 7` Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը արտակարգ 
իրավիճակների 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: 
 

0001/B06. ‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ 
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, ստուգարք 
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Նպատակը. 
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայ-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, 
ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսութ-
յուն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչբը-
ժըշկական 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) 
Կիսամյակները` 1–ին (2–րդ), ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կկարողանա օգտագործել այդ գիտելիքները բնապահպանական հարցերի 
լուծման ոլորտում, 

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

գիտությունների համակարգում: Օրգանիզմներ և էկոհամակարգ: Էկոլոգիական 
հիմնական օրենքները և կանոնները: Թեմա 2` Էկոհամակարգի տարրերը և տրո-
ֆիկ մակարդակները: Թեմա 3` Օրգանիզմների և միջավայրի փոխհարաբերութ-
յունը, էկոգործոններ: Թեմա 4` Էներգիան էկոհամակարգերում: Սննդային շղթա-
ներ: Կենսաերկրաքիմիական ցիկլեր: Թեմա 5` Մարդու էկոլոգիա: Շրջակա մի-
ջավայր: Մարդածին համակարգեր: Թեմա 6` Բնական պաշարների դասակար-
գումը: Գլոբալ արտադրություն և քայքայում: Թեմա 7` Շրջակա միջավայրի ո-
լորտների նկարագրություն: Թեմա 8` Պոպուլյացիոն էկոլոգիա: Թեմա 9` Շրջա-
կա միջավայրի աղտոտվածության հիմնահարցերը: Գլոբալ էկոլոգիական պրոբ-
լեմներ: 

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

ցաշարից: 
 
 

3.2. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0101/B01. ‹‹ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 1–ին (2–րդ կամ 3–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:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։ 
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0102/B01. ‹‹ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՆԵՐ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք` ծանո-

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

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

ման հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: 
Թեմա 3` Աշխարհի մեխանիստական պատկերը: Թեմա 4` Դասական թերմոդի-
նամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները: Թեմա 5` Նյութի կա-
ռուցվածքի կոնցեպցիաները: Թեմա 6` Հարաբերականության հատուկ և ընդհա-
նուր սկըզբունքները: 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 

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

 
0301/B09. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱ-
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 52 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակողմանի և ամբողջա-

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

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 
0301/B16. ‹‹ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել Հին 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

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

խանաբար 3,2, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B17. ‹‹ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

մասին›› եղած վարկածները: Պիտեկանտրոպի գտածոները: Սինանտրոպ, 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: Իշխա-
նության 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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
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0302/B27. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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 ուղղութ-
յունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

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

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

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

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

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

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/B10. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղոր-

դել միջնադարում հայոց պետականության գլխավոր փուլերի, հայոց բանակի ու 
հայ զինվորականության դերի, հայ եկեղեցու և պետության փոխհարաբերութ-
յունների, զարգացած ավատատիրության և ուշ միջնադարյան դարաշրջանների 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 
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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 իշխանոությունը, 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 կե-
սին-17- րդ դարի առաջին կեսին:  

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B18. ‹‹ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀՌՈՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–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: 
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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. 

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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0302/B13. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 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. 
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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:  

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

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

 
0301/B24. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–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, ճիշտ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սլավոնական ցեղերից Արևելյան սլավոնների աշխարհագրական 

առանձնացումը: Ռյուրիկովյան դինաստիան և հին ռուսական Ռյուրիկյան պե-
տության` Կիևյան Ռուսիայի կազմավորումը: Թեմա 2` Ռուս-բյուզանդական ա-
ռաջին 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: 
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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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B25. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–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-



– 82 – 

տամբությունը: Թեմա 7` Ղրիմի պատերազմը և ճորտատիրական իրավունքի վե-
րացումը: Թեմա 8` Հետռեֆորմյան շրջանի բուրժուական բարեփոխումները: 

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

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

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

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B11. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց 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. 
Թեմա 1` Հայկական հարցի առաջացումը, բովանդակությունը: Թեմա 2` Ա-

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

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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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: 
 

0302/B15. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–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 շարահյուսա-

կան 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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 
0301/B19. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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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: 

 
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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B30. ‹‹ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել բազային գիտելիք-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

խատանք, պատրաստ կլինի գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
 
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 Մերձավոր 
Արևելքում: Կոմպլեքսային հասարակության կառուցվածքն ու գործունեության 
ոլորտները: Թեմա 6` Հայաստանում վաղ դասակարգային հասարակության 
հնագիտական ուսումնասիրության նախնական արդյունքները: Հնագույն պետա-
կանության սաղմնավորումն ըստ Հայաստանի հնագիտության: 

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B12. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել Հայոց պատմության 

նոր ժամանակաշրջանի` 1877-1878 թ. ռուս-թուրքական պատերազմից մինչև 
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 հարցի 

միջազգայնացումը: Թեմա 2` Բեռլինի կոնգրեսի պատմական դասերը: Թեմա 3` 
Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Թեմա 4` Հայ քաղա-
քական կուսակցությունների ձևավորումը: Թեմա 5` Արևմտահայերի ցեղասպա-
նության թուրքական ծրագրի կենսագործման սկիզբը: Թեմա 6`Ազգային-ազա-
տագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 7` Հայկական հարցը և մեծ տերութ-
յունները 1890-ական թթ.: Թեմա 8` Հայաստանը 20-դ դարի սկզբին. Հայոց Մեծ Ե-
ղեռնը: Թեմա 9` Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: 
Թեմա 10` Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը:  

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B20. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
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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-
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-
կրթական բովանդակությունը, քաղաքային կյանքը, աշխարհիկ գիտելիք-
ները, ռեֆորմացիան. 

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

թյունը Եվրոպայում բուրժուա-դեմոկրատական կարգերի ձևավորման առու-
մով. 

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

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

  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Կապիտալիստական հարաբերությունների առաջացումը Արև-

մտյան Եվրոպայի երկրներում: Թեմա 2` Աշխարհագրական մեծ հայտնագործու-
թյունները 15-րդ դարի վերջին և 17-րդ դարի սկզբին: Թեմա 3` Գերմանիան 16-17-
րդ դդ.: Թեմա 4` Ռեֆորմացիան Շվեյցարիայում: Հակառեֆորմացիան Եվրոպա-
յում: 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 դա-
րում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 11` Միջազգային հարաբերությունները 
17-րդ դարի առաջին կեսին: Երեսնամյա պատերազմը (1618-1648թթ.): 

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

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

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B31. ‹‹ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ազգագրության ուսումնասիրու-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազգագրական գիտության հիմնական հասկացությունները: 

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

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

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

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

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

0301/B26. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել Ռուսաստանի 

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

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դ. ավարտի և 20-րդ դ. սկզբի Ռուսաստանի պատմության տե-
սական խնդրացանկը. 

2. կհասկանա Ռուսաստանի պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի վերլու-
ծական մեթոդի տրամաբանությունը. 

3. կկարողանա յուրաքանչյուր թեմայի վերլուծության հիման վրա անել տեսա-
կան ընդհանրացումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հեղափոխական նարոդնիկությունը: Ալեքսանդր III-ը (1881-

1894թթ.) և ռեակցիայի մոլեգնումը: Թեմա 2` Ռուսաստանի տնտեսական և  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 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B13. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-4 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակողմանի և 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B34. ‹‹ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (34 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին հաղորդել տեսական գիտելիքներ 

թանգարանագիտության վերաբերյալ, ներկայացնել թանգարանագիտությունը 
որպես գիտություն, դրա ուսումնասիրության առարկան և օբյեկտը, թանգարա-
նագի-տական հիմնական հասակացությունները, թանգարանագիտության կապը 
և տեղը մյուս գիտությունների համակարգում: Ուսանողին ամբողջական գիտե-
լիքներ է տրվում արխիվների, արխիվային գործի, արխիվային գործառույթների և 
արխիվային վավերագրերը մշակելու և օգտագործելու վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա թանգարանների ստեղծման պատմությունը և կծանոթանա թանգա-
րանների կառուցվածքին, 

2. կճանաչի ու նորովի կգնահատի մշակութային արժեքներն ու թանգարաննե-
րի դերը դրանց պահպանման և սերունդներին փոխանցելու գործում, 

3. ամբողջական գիտելիքներ կստանա արխիվային գործի սկզբնավորման, 
զարգացման և առաջիկա հեռանկարների վերաբերյալ, 

4. կկարողանա մշակել վավերագրերը և օգտագործել իր գիտական հետազո-
տություններում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թանգարանների ծագման պատմությունից: Թեմա 2` Հայաստա-

նի թանգարանների պատմությունից: Թեմա 3` Թանգարանագիտությունը որպես 
գիտություն, ուսումնասիրության առարկան, օբյեկտը: Թեմա 4` Թանգարանագի-
տական հիմանական հասկացությունները: Թեմա 5` Թանգարանագիտության 
մեթոդը, կառուցվածքը, տեղը մյուս գիտությունների համակարգում: Թեմա 6` 
Թանգարանների հիմնական սոցիալական խնդիրները: Թեմա 7` Թանգարանա-
յին ֆոնդեր: Թեմա 8` Թանգարանների կառավարում և մարքեթինգ: Թեմա 9` 
Թանգարանների դասակարգումը ըստ տիպերի: Թեմա 10` Ցուցադրություն, ցու-
ցահանդես: Թեմա 11` Ցուցադրության տեքստեր: Թեմա 12` Թանգարանի հան-
րահռչակում, ինֆորմացիա և գովազդ: Թեմա 13` ԻԿՈՄ-ի պատմությունը, թան-
գարանների բարեկամների ասոցիացիա: Թեմա 14` Նոր ինֆորմացիոն տեխնոլո-
գիաների կիրառումը թանգարաններում: Թեմա 15` Ներածական դասախոսու-
թյուն: Թեմա 16` Հին Հայաստանի պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 17` 
Վաղ միջնադարյան Հայաստանի սկզբնաղբյուրները: Թեմա 18` Հայաստանի 
զարգացած միջնադարի սկզբնաղբյուրները: Թեմա 19` Հայաստանի ուշ միջնա-
դարի պատմոթյան սկզբնաղբյուրները: Թեմա 20` Հայոց նոր պատմության 
սկզբնաղբյուրները: Թեմա 21` Հայոց նորագույն պատմության սկզբնաղբյուր-
ները: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 

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

 
0303/B04. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–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: Հասկացու-

թյուն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` 
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հո-
գեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները 
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 5` 
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Ման-
կավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքա-
յին պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանա-
կան առանձնահատկությունները: 

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

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

վորների քայլը 1 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում(թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B21. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (68 ժամ դասախոսություն, 60 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին համաշխարհային 

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

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
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0301/B27. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› - 4 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով 

ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական 
անցյալին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

3. հստակ պատկերացում կկազմի ներկա զարգացումների մասին, կկարողանա 
կատարել ճիշտ հետևություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` 1917-ի հոկտեմբերը և բոլշևիկների ռազմական հեղաշրջումը: 

Խորհուրդների համառուսաստանյան II համագումարը և ընդունած հիմնարար 
որոշումը: Կենտգործկոմի և միակուսակցական բոլշևիկյան կառավարության 
կազմավորումը: Թեմա 2` Խորհրդային իշխանության առաջին դեկրետները և 
Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը: Թեմա 3` «Ռազմական կոմու-
նիզմ» և ՆԷՊ: Թեմա 4` Անդրֆեդերացիայի ստեղծումը և ԽՍՀՄ կազմավորումը: 
Թեմա 5` Ինդուստրացում և կոլեկտիվացում: Թեմա 6` Խորհրդա-գերմանական 
պայմանագրերը և խորհրդա-ֆիննական պատերազմը: Թեմա 7` ԽՍՀՄ Հայ-
րենական Մեծ պատերազմը: Թեմա 8` Գների իջեցման քաղաքականությունը և 
նոր նպատակը: Կոմկուսի 20-րդ համագումարը: Հունգարական ճգնաժամը և  
քաղաքական «հալոցքի» ձախողումը: Թեմա 9` Մ. Գորբաչովի քաղաքականու-
թյունը: ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների արտահերթ համագումարը և 
ԽՍՀՄ առաջին ճեղքվածքը: Թեմա 10` Նոր Օգարյովի համաձայնագիրը և պե-
տական հեղաշրջման փորձը: Թեմա 11` Բելովեժսկի արձանագրությունը և 
Անկախ Պետությունների Համագործակցությունը: Թեմա 12` Անկախ Ռուսաս-
տանի 1993-ի սահմանադրությունը: Ռուսաստանի վարչական կառուցվածքը: 

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

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

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

խանաբար 3,2,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0301/B32. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ բազմադարյան 

մատենագրության ընթացքին` աղբյուրագիտական գիտելիքների ձևավորման, 
կուտակման և համակարգ դառնալու գործընթացին, ներկայացնել ինչպես աղբ-
յուրագիտական նյութերի նախագրային շրջանի, այնպես էլ հետգրային շրջանի 
աղբյուրների վերլուծությունն ու դասակարգումը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի ազգային և օտար բոլոր այն հեղինակների երկասիրություննե-
րին, որոնցում խոսվում է հայերի և Հայաստանի մասին, 

2. կհասկանա հայ իրականության մեջ աղբյուրագիտական գիտելիքների առա-
ջացման, աստիճանական զարգացման և համակարգման սկզբունքները, 

3. ձեռք կբերի սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի համայնական հասարակության պատ-

մության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 2` Հին Հայաստանի պատմության սկզբնաղբ-
յուրները: Թեմա 3` Վաղ միջնադարյան Հայաստանի պատմության սկզբնաղբ-
յուրները: Թեմա 4` Զարգացած միջնադարյան Հայաստանի պատմության սկզբ-
նաղբյուրները: Թեմա 5` Ուշ միջնադարյան Հայաստանի պատմության 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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B14. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-5 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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 պարզաբանել 
պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ խնդիրները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B22. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար 
պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ միջ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B28. ‹‹ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 

պատմությունը: Ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների հասարակա-
կան-քաղաքական և մշակութային զարգացման առանձնահատկություննե-րը մի-
ջին և նոր դարերում: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B35. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (8 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 8 ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության դա-

սավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու մեթոդների, պատմա-
կան մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր հնարների մասին պատ-
շաճ մասնագիտական պատկերացում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա պատմամշակութային գործընթացի, հասարակական առաջադի-
մության հիմնախնդրի լուսաբանման գործում պատմության դասավանդման 
դերն ու նշանակությունը, 

2. կտիրապետի դասավանդման և հատկապես պատմության դասավանդման 
հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին, 

3. կկարողանա կատարել պատմության մասին բազմաբնույթ գիտելիքի համա-
կարգում և տեսական վերլուծություն: 
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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 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

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

 
0301/B36. ‹‹ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (44 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ճանաչողական, գիտատեսական 

և քաղաքական դիտանկյունով ներկայացնել Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմու-
թյունը, լուսաբանել տարաբնույթ վիճահարույց և միմյանց հակադիր տեսակետ-
ները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կճանաչի հարևան երկու երկրների պատմությունը, 
2. կհասկանա և կվերլուծի այդ ժողովուրդների պատմական զարգացման ա-

ռանձնահատկությունները, նրանց քաղաքակրթությունների էությունը, 
3. կկարողանա կատարել տեսական ընդհանրացումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վրաստանը հնագույն ժամանակներում: Թեմա 2` Վրաստանը 4-

8-րդ դդ.: Թեմա 3` Վրաստանը 9-11-րդ դդ.: Թեմա 4` Վրաստանը 13-րդ դ. 
սկզբներից մինչև 19-րդ դ. սկիզբը: Թեմա 5` Վրաստանը 19-20-րդ դ. սկզբին: 
Թեմա 6` Վրաստանը խորհրդային ժամանակաշրջանում: Թեմա 7` Վրաստանը 
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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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B15. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒ-
ԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական հարցի և 

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կկազմի առավել խոր պատկերացում Հայկական հարցի նկատմամբ մեծ տե-
րությունների և միջազգային դիվանագիտության դիրքորոշման, Հայկական 
հարցի ուղղությամբ հայ քաղաքական կուսակցությունների ռազմավարութ-
յան և մարտավարության փոփոխությունների մասին: 

 
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-
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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. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

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

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

0301/B23. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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

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

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

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

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

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

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

խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B29. ‹‹ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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

րագույն շրջանի պատմությունը, որը բեկումնային նշանակություն ունեցավ 
Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների համար: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

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

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

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Քաղաքակրթությունների ընդհանուր բնութագիրը և առանձնա-

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

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

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

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 



– 103 – 

Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 
0301/B33. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հաղոր-

դել մեր ազգային պատմական գիտության անցած ողջ ուղու մասին` սկսած նա-
խագրական շրջանի պատկերացումներից մինչև մեր օրերի պատմագիտական 
դպրոցները, ուղղությունները, տեսությունները: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կպատկերացնի հայ պատմագրության առանձնահատկությունները, զար-
գացման իր ուրույն ընթացքի փուլերը, 

2. կհասկանա հայ իրականության մեջ պատմական գիտելիքների առաջացման 
աստիճանական զարգացման և համակարգման ընթացքը, 

3. կընկալի հայոց պատմության պատմագրության խնդիրները, գիտելիքներ 
ձեռք կբերի պատմագիտական հետազոտությունների տիպերի մասին: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Պատմական գիտելիքների առաջացումը Հայաստանում: Նախա-

մեսրոպյան շրջանի հայ պատմագրությունը: Թեմա 2` Հայ միջնադարյան պատ-
մա-գրության պարբերացումը: Հայ միջնադարյան պատմագրության բնութագրա-
կան գծերը և առանձնահատկությունները: Պատմական երկերի հիմնական տե-
սակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 3` Պատմության պար-
բերացումը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Պատմական ժամանակը 
հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 4` Ստեղծագործական հիմնա-
կան եղանակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 5` Հայ միջ-
նադարյան պատմագրության ականավոր դեմքերը: Թեմա 6` Հայ պատմագրու-
թյան զարգացման պայմանները, ընթացքը, ականավոր ներկայացուցիչները 18-
րդ դարի վերջերին-19-րդ դարում: Թեմա 7` Հայ պատմագրության առաջընթացը, 
զարգացման հիմնական միտումները, նշանավոր դեմքերը 20-րդ դարում: Թեմա 
8` Հայ պատմագրության ներկա վիճակը և հեռանկարները: 

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

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

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0301/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացն ունի ինչպես իմացաբանական, այնպես էլ մեթոդաբանական 

նշանակություն: Նպաստել ուսանողի տրամաբանական կարողությունների զար-
գացմանը, հմտությունների ձեռք բերմանը, նպաստել մասնագիտական առար-
կաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահե-
տազոտական աշխատանքի կատարմանը, ինչպես նաև ինտելեկտուալ անհա-
տականության ձևավորմանը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենք-
ները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի 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 նշանակութունը: 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 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 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: 
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0301/B45. ‹‹ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (36 ժամ դասախոսութուն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8-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` Փիլիսոփայական միտքը Հին աշխարհում (Չինաստան, Հնդկաս-

տան, Հունաստան): Թեմա 2` Փիլիսոփայական միտքը միջնադարում և Վերա-
ծննդի դարաշրջանում: Թեմա 3` Փիլիսոփայական միտքը նոր ժամանակներում: 
Թեմա 4` Ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղությունները: Թեմա 5` Պատմու-
թյան փիլիսոփայություն: Պատմափիլիսոփայական ուսմունքների վերլուծութ-
յունը: 

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

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

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

0202/B32. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ(36 ժամ դասախոսություն,12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին հայ և համաշխարհա-

յին արվեստի պատմությանը, նրա զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր 
ստեղծագործություններին: Հաղորդակից դարձնել ուսանողին նախնադարյան, 
հին քաղաքակրթությունների, դասական` հունա-հռոմեական, միջնադարյան 
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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 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միա-

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

4.1.1. Կամընտրական դասընթացներ  
 

0301/B37. ‹‹ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես հայ ավան-

դական ազգային կուսակցությունների, այնպես էլ հայ մյուս քաղաքական 
կուսակցությունների ու ժամանակակից հայ քաղաքական կուսակցությունների 
ձևավորման, ծրագրերի և գործունեության ամբողջական պատմությունը: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթ-
ների և գործունեության ամբողջական պատմությունը. 

2. կկարողանա կատարել հայ ավանդական և ժամանակակից քաղաքական 
կուսակցությունների ծրագրերի, գործունեության մարտավարական առանձ-
նահատկությունների համեմատական վերլուծություն, քննարկում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ ազգային քաղաքական կուսակցությունների հանդես գալու 

պատմական պայմանները: Թեմա 2` Արմենական կուսակցության ձևավորումը, 
ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 3` Հնչակյան կուսակցության ձևավորումը, 
ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 4` Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կու-
սակցության ձևավորումը, ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 5` Հայ ժամանակա-
կից քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերն ու գործունեությունը Հայաս-
տանի 3-րդ Հանրապետության տարիներին: 

 
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/B38. ‹‹ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել դասային ներկայացուցչական 

միապետության ձևավորման ժամանակաշրջանը, Եվրոպական երկրների դասա-
յին համակարգերը, պետական կարգը և դրանց առաձնահատկությունները, ինչ-
պես նաև ամերիկյան հասարակության մեջ ժողովրդավարական համակարգի 
ձևավորման հիմքերն ու զարգացման բնութագրիչները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դասային համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները. 
2. ճշգրիտ պատկերացում կունենա այդ երկրների զարգացման քաղաքացիա-

կան հասարակությունների ձևավորման մասին. 
3. կկարողանա ճշգրտորեն գնահատել ժողովրդավարական գործընթացների 

շարժընթացը ամերիկյան և եվրոպական հասարակություններում: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դասային ներկայացուցչական միապետությունը Ֆրանսիայում 

14–15-րդ դդ., բացարձակ միապետության ժամանակաշրջանը Ֆրանսիայում 16–
18-րդ դդ.: Թեմա 2` Դասային ներկայացուցչական միապետությունն Անգլիայում 
13–14-րդ դդ., բացարձակ միապետությունն Անգլիայում 16-րդ դարում և 17–րդ 
դարի առաջին կեսին: Թեմա 3` Գերմանիայի պետական կարգը 14–16–րդ դդ., 
բացարձակ միապետությունը Գերմանիայում 17–18-րդ դդ.: Թեմա 4` Բուրժուա-
կան պառլամենտի առաջացումը և զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում: Թեմա 
5` Սահմանադրական միապետության ձևավորումը և ամրապնդումն Անգլիա-
յում Փառապանծ հեղափոխությունից մինչև 1832 թ.: Թեմա 6` Անգլիայի հյուսիս-
ամերիկյան գաղութների անկախության պատերազմը և ԱՄՆ-ի կազմավորումը: 

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

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

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

0301/B39. ‹‹ԱՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակ` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համապատասխան 

գիտելիքներ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանում ձևավոր-
վող քաղաքական կուսակցությունների և նրանց դերակատարության մասին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման 
գործընթացը, 

2. կհասկանա քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման պատմական 
անհրաժեշտությունը և նրանց դերը երկրի քաղաքական կյանքում,  

3. կկարողանա տեսական գիտելիքների հիման վրա վերլուծել երկրի քաղա-
քական կյանքը և անել տեսական ընդհանրացումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հեղափոխական նարոդնիկական շարժումը որպես քաղաքական 

կուսակցությունների ձևավորման նախորդ շրջան: Թեմա 2` Մարքսիզմի տարա-
ծումը Ռուսաստանում և Գ. Վ. Պլեխանովի «Աշխատանքի ազատագրություն» 
խումբը: Թեմա 3` ՌՍԴԲԿ ստեղծումը, նրա ծրագիրը և գործունեությունը: Թեմա 
4` Սոցիալիստ հեղափոխականների կուսակցությունը, նրա ծրագիրը և գործու-
նեությունը: Թեմա 5` Ռուսական լիբերալ կուսակցությունները. Սահմանադրա-
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կան-դեմոկրատական կուսակցությունը: Թեմա 6` «Հոկտեմբերի 17-ի միությունը» 
(Օկտյաբրիստներ) կուսակցությունը: Թեմա 7` Կառավարական պահպանողա-
կան (կոնսերվատիվ) կուսակցությունները: Թեմա 8` Տրուդովիկների («Աշխա-
տանքային խումբ») մանրբուրժուական քաղաքական կուսակցությունը: Թեմա 9` 
Բազմակուսակցական համակարգի վերացումը և միակուսակցական համակար-
գի ձևավորումը Ռուսաստանում: Թեմա 10` Այլախոհական շարժումները ԽՍՀՄ-
ում 1960–80-ական թթ.: Թեմա 11` Գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքակա-
նությունը և անցումը բազմակուսակցական համակարգի: Թեմա 12` «Ռուսաս-
տանի համայնքների կոնգրես» հասարակական-քաղաքական շարժումը: Թեմա 
13` «Միասնական Ռուսաստան» կուսակցությունը: Թեմա 14` «Արդարացի Ռու-
սաստան» 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›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել Առաջավոր Ասիայի, 

Կովկասի քաղաքակրթությունների պատմությանը, հոգևոր և նյութական մշա-
կութային էթնիկ գործընթացներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի քաղաքակրթությունների ծագման տեսական հիմնադրույթ-
ները. 

2. կհասկանա ուսումնասիրվող հանրությունների քաղաքակրթական տիպա-
բանական կազմը. 

3. կկարողանա կատարել վերլուծական դատողություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հին քաղաքակրթությունները և դրանց բնորոշումը, բաղադրիչ 

տարրերը: Մշակութային պրոցեսների ուսումնասիրումը և վերակազմությունը: 
Թեմա 2` Վաղ երկրագործական պատմա-մշակութային համալիրները: Թեմա 3` 
Միջագետքի հնագույն մշակույթները: Նեոլիթյան հեղափոխությունը և նրա 
հետևանքները: Թեմա 4` Արևելամիջերկրական և փոքրասիական վաղ երկրա-
գործական և հնագիտական մշակութային օջախները: Թեմա 5` Իրանի հին մշա-
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կույթը: Փոխառնչությունները Հայկական լեռնաշխարհի վաղ երկրագործական 
օջախների հետ: Թեմա 6` Կովկասի հնագիտական համազարկերը նեոլիթից եր-
կաթի դարյան ժամանակաշրջանում: Թեմա 7` Վանի թագավորության ֆենո-
մենը: Ուրարտական մշակույթի դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Տե-
րունական մշակույթ: 

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

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

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

0301/B41. ‹‹ԿՈՎԿԱՍԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԷԹՆՈՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ), 
Կիսամյակը` 7–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 բնու-

թագիրը, հիմնական էթնիկ հանրությունները: Թեմա 2` Կովկասյան տարածա-
շրջանի էթնոքաղաքական պատմության հիմնական փուլերը. ըստ խոշոր տա-
րածաշրջանների և էթնիկ հանրությունների: Թեմա 3` Կովկասյան տարա-
ծաշրջանի հիմնական էթնիկ հակամարտությունները. ձևավորման ընթացքը, 
զարգացումները, արդի վիճակը: Թեմա 4` Տարածաշրջանի արդի էթնոքաղաքա-
կան վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 5` Հայաստանի Հանրապե-
տությունը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

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

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

 
0304/B11. ‹‹ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ /լատիներեն /››-1 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (36 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել և մասնագիտական գիտելիքներ 

տալ լատիներենի և նրա գիտական և լեզվաբանական ապարատի վերաբերյալ: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կարողանա տիրապետել լատինական քերականական կառույցին և նվազա-
գույն բառապաշարին. 

2. կկարողանա կարդալ լատինական տեքստ և մեկնաբանել դրանք. 
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել համաշխարհային պատմութ-

յան իրողությունները ընկալելու համար: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լատիներեն լեզվի պատմության ակնարկ. Լատիներենի այբու-

բենը (Alphabetum): Ձայնավորներ և բաղաձայներ: Արտասանության հիմնական 
կանոնները, շեշտ: Ընդհանուր տեղեկություններ լեզվի քերականական կառույցի 
և հիմնական խոսքի մասերի մասին: Թեմա 2` Գոյական անուն: Ընդհանուր բնու-
թագիրը: Թիվը, սեռը, հոլովները, հոլովման տեսակները: Թեմա 3` Ածական ա-
նուն (Nomen Adjectivum) 1-ին և 2-րդ հոլովման ածականներ: III հոլովման ածա-
կաններ: Ածականի համեմատական աստիճանները: Թեմա 4` Դերանուններ: 
Թեմա 5` Թվական անուն: Թեմա 6` Բայ: Թեմա 7` Մակբայ: Նախդիրներ: Թեմա 
8` Բառակազմության հիմնական միջոցները և եղանակները լատիներենում: 
Թեմա 9` Նախադասության գլխավոր անդամներ. շարադասություն: Կրավորա-
կան նախադասություն: Հոլովների կիրառությունը: Բայի շարադասությունը: 
Թեմա 10` Տեքստեր Հին Հռոմի պատմության, կենցաղի, պետական հաստատութ-
յունների, բարքերի, սովորույթների մասին: 

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

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

վորների քայլը 1 է: 



– 112 – 

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

0304/B12. ‹‹ԴԱՍԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ /լատիներեն /››-2 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (32 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել և մասնագիտական գիտելիքներ 

տալ լատիներեն լեզվի ու նրա գիտական, լեզվաբանական ապարատը: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի լատինական քերականական կառույցին և մինիմում բառապա-
շարին. 

2. կկարողանա կարդալ լատինական տեքստ և մեկնաբանել դրանք. 
3.   կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել համաշխարհային պատմութ-

յուն իրողությունները ընկալելու համար: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լատիներեն լեզվի պատմության ակնարկ. Լատիներենի այբու-

բենը (Alphabetum): Ձայնավորներ և բաղաձայներ: Արտասանության հիմնական 
կանոնները, շեշտ: Թեմա 2` Գոյական անուն: Ընդհանուր բնութագիրը: Թիվը, 
սեռը, հոլովները, հոլովման տեսակները: I, II, III, IV, V հոլովում: Լատիներենի 
հոլովման համակարգի ամփոփումը:Թեմա 3` Ածական անուն (Nomen 
Adjectivum)1-ին և 2-րդ հոլովման ածականներ: III հոլովման ածականներ: Թեմա 
4` Դերանուններ: Թեմա 5` Թվական անուն: Թեմա 6` Բայ: Թեմա 7` Մակբայ: 
Նախդիրներ: Թեմա 8` Բառակազմության հիմնական միջոցները և եղանակները 
լատիներենում: 

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

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

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

0202/B33. ‹‹ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՎԵՍՏԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–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: 
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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. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

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

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

0301/B50. ‹‹ԴՐԱՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԻՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–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: 
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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 հանրապե-
տության դրամները: Խորհրդային Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի դրամական հարաբերու-
թյունների համակարգում: Թեմա 9` Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության 
դրամները: Թեմա 10` Վիմագրություն առարկան, նշանակությունը: Թեմա 11` 
Հայ գրերի գյուտը: Վիմագրության ծագումը, նպատակը: Թեմա 12` Վիմագրերի 
իմաստային նշանակությունը, տրաֆարետային որոշ ձևակերպումների առկա-
յությունը վիմագրերի մեջ: Թեմա 13` Փակագրություն, ծածկագրերի և կետադրա-
կան նշանների ու պայմանականության ընդունված հիմնական սկզբունքները: 
Թեմա 14` Գրիչները, նրանց առանձնահակությունները կապված տեղական գըր-
չության օջախի հետ: 

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

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

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

0301/B42. ‹‹ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–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 տիրապե-
տությունից 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: 
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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: 

 
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/B43. ‹‹ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Իրանի (3-րդ դա-

րից սկսած) և Թուրքիայի (13-րդ դարից սկսած) պատմությունը, բացահայտել 
տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ երկրների զարգացման օրինաչափու-
թյունները, արտաքին և ներքին քաղաքականությունների միտումները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա երկու երկրների պատմության հիմնական խնդիրները. 
2. կհասկանա Իրանի և Թուրքիայի պատմական զարգացման օրինաչափութ-

յունները` տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին. 
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ համեմատական եզրահանգումներ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Իրան. Սասանյան Իրանը 3–7-րդ դդ.: Թեմա 2` Արաբական տի-

րապետությունը Իրանում: Թեմա 3` Իրանը 11–15-րդ դդ.: Թեմա 4` Սեֆյան 
Իրանը (Պարսկաստանը) 16–18-րդ դդ.: Թեմա 5` Իրանը 19-րդ դ.: Թեմա 6` Իրանը 
20–րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 7` Իրանը 20-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 8` Թուրքիա. 1–
ին Թուրքական պետական կազմավորումները Փոքր Ասիայում: Օսմանյան պե-
տության կազմավորումը: Թեմա 9` Օսմանյան կայսրությունը 16–18-րդ դդ.: 
Թեմա 10` Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դդ.: Թեմա 11` Օսմանյան կայսրութ-
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յունը 1900–1918 թթ.: Պանթուրքիզմի քաղաքականությունը և կայսրության կոր-
ծանումը: Թեմա 12` Թուրքիայի Հանրապետությունը (մինչև 1945 թ.): Թեմա 13` 
Թուրքիան 1945–2005 թթ.: 

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

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

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

0301/B46. ‹‹ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհաքաղա-

քականության բազմաթիվ հիմնախնդիրների նկատմամբ մասնագիտական 
պատկերացումներ, պատշաճ գիտելիքներ աշխարհաքաղաքական բարդ գործըն-
թացների վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արդի աշխարհաքաղաքականության հիմունքների տեսական հիմ-
նախնդիրները. 

2. կհասկանա աշխարհաքաղաքականության` որպես գիտության վերլուծութ-
յան մեթոդաբանական հիմունքները և պատմական հեռանկարները. 

3. կկարողանա տեսական գիտելիքների հիման վրա կատարել անհրաժեշտ 
վերլուծություն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտություն և նրա ձևա-

վորման ու զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Աշխարհա-քաղաքակա-
նության հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները: Թեմա 3` Աշխարհի համ-
ընդհանրացումը`գլոբալիզացիա: Թեմա 4` Աշխարհաքաղաքականությունը գա-
ղափարախոսության և աշխարհայացքային տեսանկյունից: Թեմա 5` Արդի դա-
րաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը: Թեմա 6` Մեծ տերությունների 
աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում: Թեմա 7` Ռուսաս-
տանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում և 
հայ-ռուսական հարաբերությունները հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 8` ՀՀ 
ռազմավարության հիմնահարցերը և ուղղությունները: Թեմա 9` Միջազգային 
հակամարտությունները և դրանց լուծման ուղիները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 



– 117 – 

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: 
 
 

4.2. ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 

0302/B03. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 36 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց տարբեր հատկանիշնե-
րով, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի հնչյունների հատկանիշներն ու դասա-
կարգման սկզբունքները, բառապաշարի ընդհանուր հատկանիշները, 

2. կհասկանա հնչյունափոխական առանձնահատկությունները, գրանշանների 
և հնչյունների փոխհարաբերությունը, 

3. կկարողանա կատարել բառերի հնչյունաբանական վերլուծություններ: 
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում. հայերենի զար-

գացման փուլերը: Թեմա 2` Հայերենի հնչյունական համակարգը. այբուբենի 
հատկանիշները: Թեմա 3` Հնչյուն և հնչույթ. հնչույթ և գրանշան: Թեմա 4` Ձայ-
նավորների դասակարգումը. բաղաձայնների դասակարգումը: Թեմա 5` Շեշտը 
հայերենում. վանկ. տողադարձ: Թեմա 6` Հնչյունափոխությունը և նրա տեսակ-
ները: Թեմա 7` Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները. ուղղագրական բարե-
փոխումներ: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B31. ‹‹ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1– ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ժողովրդի բա-

նահյուսությունը, բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց 
առանձնահատկությունները:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բանահյուսության և գեղարվեստական գրականության ընդհան-
րություններն ու տարբերությունները, 

2. կհասկանա բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրային առանձ-
նահատկությունները, 

3. կկարողանա կատարել բանահյուսական նյութերի ուսումնասիրություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժողովրդական բանահյուսության առարկան. բանահյուսության 

տարբերակումը գրավոր գրականությունից: Թեմա 2` Հայ ժողովրդի բանահյու-
սությունը. ընդհանուր ակնարկ: Թեմա 3` Հայ հին առասպելները. առասպելի 
ժանրային առանձնահատկությունները. առասպելների հետագա մշակումները: 
Թեմա 4` Հայ ժողովրդական էպոսը. էպոսի ժանրային առանձնահատկություն-
ները. էպոսի պատումները: Թեմա 5` Հայկական ժողովրդական հեքիաթները. 
հրաշապատում և իրապատում հեքիաթներ. ավանդազրույցներ. դրանց մշակում-
ները: Թեմա 6` Առակ. առած. ասացվածք. հանելուկ: Թեմա 7` Հայկական ժողո-
վըրդական վիպական երգեր. հայ ժողովրդական քնարերգություն. հայ գուսանա-
կան երգեր: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B13. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` 

գրաբարի հնչյունական և բառային իրողությունները: 
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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 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B57. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտա-

կան հիմնական հարցերը, խնդիրները, գրականության զարգացման օրինաչա-
փությունները, գրական ժանրերը, տաղաչափական համակարգերը։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրականագիտական առարկաների փոխադարձ առնչությունները, 
գրականագիտական մտքի պատմական զարգացման օրինաչափություն-
ները. 

2. կհասկանա գրական ժանրերի, տաղաչափական համակարգերի առանձ-
նահատկությունները, գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցները. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, 
կողմնորոշվել գրականագիտական հարցերում և կատարել գրական տեքս-
տերի վերլուծություններ։ 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրականագիտությունը և նրա բաժինները. գրականության պատ-

մություն, գրական քննադատություն, գրականության տեսություն: Գրականութ-
յունը և ժողովրդական բանահյուսությունը: Թեմա 2` Գրական-գեղարվեստական 
պատկեր. պատկերի կառուցվածքը, հիմնական տեսակները: Գրական կերպարի 
կերտման սկզբունքները. դրական և բացասական, գլխավոր և երկրորդական 
կերպարներ: Տիպ և տիպական կերպար: Թեմա 3` Գեղարվեստական ձևի և բո-
վանդակության միասնությունը: Ստեղծագործության թեման և թեմատիկան: 
Թեմա 4` Գրական երկի կառուցվածքը (կոմպոզիցիա): Դիպաշարը (սյուժե) և 
նրա բաղկացուցիչ մասերը: Արտադիպաշարային (արտասյուժետային) տար-
րերը: Գրական երկի կոնֆլիկտը: Դիպաշարային (սյուժետային) և ոչ դիպա-
շարային (ոչ սյուժետային) ստեղծագործությունները: Թեմա 5`ա. Գրական ստեղ-
ծագործության լեզուն: Գրական ոճ և ոճավորում: Բառապաշարի առանձնահա-
տուկ շերտերի դրսևորումը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ; բ. լեզվի 
պատկերավորման–արտահայտչական բառային և շարահյուսական միջոցները: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B04. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 36 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: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բառագիտություն. նրա ենթաբաժինները: Թեմա 2` Բառային մե-

նիմաստություն և բազմիմաստություն. բառիմաստի փոփոխություն. բառերի 
ձևաիմաստային խմբերը: Թեմա 3` Բառապաշար. նրա հատկանիշները: Բառա-
պաշարի շերտերը և դրանց դասակարգումը: Թեմա 4` Բառակազմություն: 
Ձևույթը և նրա տեսակները: Թեմա 5` Բարդություններ, նրանց տեսակները: 
Թեմա 6` Դարձվածաբանություն. դարձվածային միավորների հատկանիշները և 
դասակարգումը: Թեմա 7` Բառարանագրություն. բառարանների տիպերը:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B14. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` 

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

1. կիմանա գրաբարի բառային և ձևաբանական հատկանիշները, 
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը, 
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի բառապաշարային և ձևաբա-

նական վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի անվանական հոլովումը: Թեմա 2` Հոլովները և նրանց 

կազմությունը. հոլովման համակարգի տարբերությունն աշխարհաբարի համե-
մատությամբ: Թեմա 3` Պարզ հոլովումներ. Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ, հոլովումներ: Թեմա 
4` Խառը հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ: Թեմա 5` Անկանոն հոլովումներ:  

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B03. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 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: Հասկացու-

թյուն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` 
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հո-
գեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները 
հոգեբանության մեջ: Թեմա 5` Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, 
հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության ա-
ռարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և 
դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք(ռեֆերատ):Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0302/B09. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ընդհանուր կարգերը. աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային, ձևաբանա-
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կան և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր առանձնահատկությունները, 
աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը լեզվաընտանիքներում։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

բերությունները. 
3. կկարողանա տարբերել տարբեր լեզվաընտանիքների պատկանող լեզուները։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը։ 

Թեմա 2` Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբե-
րությունները. գրային համակարգեր։ Թեմա 3` Լեզուների բառային համակար-
գերը։ Թեմա 4` Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։ Թեմա 5` Լեզուների 
շարահյուսական համակարգերը։ Թեմա 6` Լեզվի ծագումը։ Թեմա 7` Աշխարհի 
լեզուների դասակարգումը: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B18. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–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 
շրջանների հայտնի ստեղծագործողների կյանքը, ժամանակը, նրանց ստեղծա-
գործությունները և բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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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, Հ. Մանդաունի։ 
Թեմա 3`Հայ գրականությունը 6-9-րդ դդ. Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Ղևոնդ Երեց, 
Դ. Քերթող, եկեղեցական բանաստեղծություն։ Թեմա 4` Հայ գրականությունը 10- 
12-րդ դդ. Հ. Դրասխանակերտցի, Թ. Արծրունի, Մ. Կաղանկատվացի, Գ. Նարե-
կացի, Գ. Մագիստրոս, Ա. Լաստիվերտցի, Հ. Իմաստասեր, Ն. Շնորհալի, Մ. Գոշ։ 
Թեմա 5` Հայ գրականությունը 13-16-րդ դդ. Վ. Այգեկցի, Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հ. 
Թլկուրանցի, Մ. Նաղաշ, Գ. Աղթամարցի, Ն. Քուչակ։ Թեմա 6`Հայ գրակա-նու-
թյունը 17-18-րդ դդ. Ն. Հովնաթան, Պ. Դպիր, Պ. Ղափանցի, Սայաթ-Նովա։ 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B20. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19–րդ դարի հայ 

գրականության գրական ուղղությունները, հայ նոր գրականության ձևավորումը: 
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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 գրականության 
մեջ. հայ գրականության նոր շրջանի սկզբնավորումը։ Թեմա 2` Հ. Ալամդարյան, 
Մ. Թաղիադյան։ Թեմա 3` Խ. Աբովյան, Ղ. Ալիշան։ Թեմա 4` Հայ գրականությունը 
1850-60-ական թթ. Մ. Նալբանդյան։ Թեմա 5` Ռ. Պատկանյան, Ս. Շահազիզ։ 
Թեմա 6` Մ. Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B12. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի դասա-

վանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, ծանոթացնել 
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: 



– 126 – 

Թեմա 4` Բառագիտության ուսուցումը: Թեմա 5` Ձևաբանության ուսուցումը: 
Թեմա 6` Շարահյուսության ուսուցումը: Թեմա 7` Գրավոր աշխատանքների տե-
սակները: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B15. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››-3(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` 

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

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

սական վերլուծություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրաբարի դերանվանական հոլովումը: Թեմա 2` Անձնական դե-

րանունները և նրանց հոլովումը: Թեմա 3` Ցուցական դերանունները և նրանց 
հոլովումը: Թեմա 4` Ստացական և փոխադարձ դերանուններ: Հարցահարաբե-
րական և անորոշ դերանուններ: Թեմա 5` Ածական անուն. ածականների համե-
մատության աստիճանների կազմությունը: Թվականը գրաբարում: Թեմա 6` 
Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները: Գրաբարի հոդերը: Գրաբարի 
շաղկապները: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 



– 127 – 

0304/B91. ‹‹ԱՆՏԻԿ ԵՎ ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3– 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 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր ստուգողական աշխատանք /ռեֆերատ/: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B21. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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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, 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 հասկացություն-

ները, օրինաչափությունները, առարկան, խնդիրները: Թեմա 2` Մանկավարժա-
կան գիտությունների համակարգը, ՀՀ կրթության համակարգը և բարեփոխում-
ները: Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը: Թեմա 3` Դիդակտի-
կայի հիմունքները: Թեմա 4` Ուսուցման նպատակները, գործընթացի մեթոդա-
բանական հիմքերը: Ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման 
ձևերը, միջոցները: Թեմա 5` Կրթության բովանդակությունը, նպատակը, խնդիր-
ները: Թեմա 6` Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացում: Թեմա 7` Դաս-
տիարակության հիմունքները, էությունը, սկզբունքները և համակարգը, մտավոր, 
բարոյական, աշխատանքային, գեղագիտական, սեռական, իրավական, տնտե-
սագիտական, գոյապահպանական դաստիարակության մեթոդները, միջոցները, 
արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներ. դպրոցի կառավա-
րում: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B05. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 36 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. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի քե-
րականական զուգաձևությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ձևաբանությունը` որպես լեզվաբանության բաժին. քերականա-

կան կարգեր. քերականական ձև, իմաստ և պաշտոն: Թեմա 2` Խոսքի մասերի 
դասակարգման հիմունքները. թեքվող և չթեքվող խոսքի մասեր: Թեմա 3` Գոյա-
կան. գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման կարգերը. իմաստային-քերականա-
կան խըմբերը: Թեմա 4` Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները: Թեմա 
5` Թվական. տեսակները և կազմությունը: Թեմա 6` Դերանուն. նրա տեսակները 
և դրանց քերականական հատկանիշները: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B06. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 36 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի ձևաբանական համակարգը, բայ, մակբայ, շաղկապ, վերաբերական, 
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ձայնարկություն խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտե-
լիքների գործնական կիրառությունը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկանիշ-
ները, 

2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական 
կարգերի տարբերակման չափանիշները, 

3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի քե-
րականական զուգաձևությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բայ. բայի քերականական կարգերը` դեմք, թիվ, ժամանակ, եղա-

նակ, սեռ, կերպ. դերբայներ. եղանակային ձևեր: Թեմա 2` Մակբայ. նրա տեսակ-
ները և կազմությունը: Թեմա 3` Կապ. նրա տեսակները. դասակարգման սկըզ-
բունքները: Թեմա 4` Շաղկապ. նրա տեսակները: Թեմա 5` Վերաբերական. նրա 
տեսակները: Թեմա 6` Ձայնարկություն. նրա տեսակները: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B21. ‹‹19–ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–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. 
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3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 

 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 70-80-

ական թթ. գրական հոսանքներ. «Մշակ» և «Մեղու» բանավեճը։ Թեմա 2` 
Ռոմանտիզմը և ռեալիզմը հայ իրականության մեջ։ Թեմա 3. Պ. Պռոշյան, Ղ. 
Աղայան։ Թեմա 4` Գ. Սունդուկյան, Րաֆֆի։ Թեմա 5` Հ. Պարոնյան, Ծերենց։ 
Թեմա 6` Ս. Տյուսաբ։ 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B55. ‹‹ԲԱՐԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

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 շա-րա-
հյուսական տարբերությունները։ 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B30. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (14 ժամ դասախոսություն, 18 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականու-

թյան դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, 
ծանոթացնել ուսուցման նոր մեթոդների կիրառմանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ գրականության ուսուցման առանձնահատկությունները հան-
րակրթական դպրոցում, 

2. կհասկանա տեսական նյութի մատուցման ձևերը, 
3. կկարողանա վարել հայ գրականության դաս` ըստ հանրակրթական դպրոցի 

ուսումնական ծրագրերի: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Գրականության դասավանդման մեթոդիկան` որպես առարկա, 

նրա բովանդակությունը, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 2` Խոսքային, գործնա-
կան, զննական մեթոդներ: Թեմա 3` Բացատրական ընթերցանություն: Թեմա 4` 
Ընթերցում և վերլուծում: Թեմա 5` Տեսական գիտելիքների դերը և դրանց գործ-
նական կիրառությունը: Թեմա 6` Գրական երկերի վերլուծության հիմնական 
ուղիները: Թեմա 7` Գրավոր աշխատանքներ: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0304/B92. ‹‹17-19-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4– 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. 

2. կիմանա 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղություն-
ները, ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական և գե-
ղագիտական հիմքերն ու նվաճումները, 

3. 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 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր ստուգողական աշխատանք /ռեֆերատ/: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 
 

0302/B63. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առասպելներին և 
նրանց առանձնահատկություններին, առասպելների արտացոլմանը գրա-

կանության մեջ։ 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա առասպելների ծագումնաբանական և կառուցվածքային առանձնա-
հատկությունները. 

2. կհասկանա առասպելների զարգացումն ու տրանսֆորմացիայի ուղիները. 
3. կկարողանա կատարել առասպելների ուսումնասիրություններ և վերլու-

ծություններ։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր առասպելաբանություն. առասպելաբանական մտա-

ծողություն։ Թեմա 2`Դասական առասպելներ. առասպելների զարգացումը։ 
Թեմա 3` Հայ առասպելաբանություն. հայկական դիցարանը։ Թեմա 4` Հայ ա-
ռասպելաբանությունը և հայ բանահյուսությունը։ Թեմա 5` Առասպել և պատմու-
թյուն: Թեմա 6` Առասպել և գրականություն։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B64. ‹‹ԳՐԱԲԱՐԻ ԵՎ ԱՐԴԻ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–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 համակարգերի 

զուգադրական քննություն։ Թեմա 2`Բառապաշարի պատմական զարգացումը. 
իմաստափոխություն։ Թեմա 3` Բառակազմական կաղապարների փոփո-խու-
թյուններ։ Թեմա 4` Գրաբարի ձևաբանական համակարգը արդի արևելա-հայերե-
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նի համակարգի զուգադրությամբ։ Թեմա 5` Գրաբարի և արդի արևելահայերենի 
շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0304/B104. ‹‹19-20-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պա-
րապմունքներ) 

Կիսամյակը` 5– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին նշված շրջանների 

արտասահմանյան գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ըն-
թացքը, հիմնական ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղություն-
ները, ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական և գե-
ղագիտական հիմքերն ու նվաճումները, 

2. կհասկանա գրական երկերի գաղափարական առանձնահատկությունները, 
դրանց պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա տալ նշված ժամանակաշրջանի հիմնական հեղինակների և 
նրանց ստեղծագործության նկարագիրը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝  Անցում ռոմանտիզմից դեպի ռեալիզմ: Թեմա 2՝  Նատուրալիզմի 

սիմվոլիզմի առաջացումը: Թեմա 3՝ Երաժշտության և պոեզիայի հարաբերու-
թյունների հարցը սիմվոլիզմի տեսության մեջ: Թեմա 4՝ Սյուրռեալիզմի դրսև-
որումը: Թեմա 5՝ Հետպատերազմյան շրջանի գրականությունը: Թեմա 6՝  Ֆրան-
սիական «աբսուրդի» թատրոնը: Թեմա 7՝ Ֆրանսիական, անգլիական, ամերիկ-
յան, իսպանական, լատինաամերիկյան գրականության զարգացման միտում-
ները, ժանրային առանձնահատկությունները, հեղինակների նորարարություն-
ները:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 



– 136 – 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0304/B81. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պա-
րապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս գրականու-

թյան սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղութ-
յունները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը։ Թեմա 2` 

Ռուսական ժողովրդական բանավոր ստեղծագործությունը. բիլինաներ։ Թեմա 3` 
Պատմական էպիկական երգեր։ Թեմա 4` Ռուս հին գրականություն. ‹‹Ասք Իգորի 
ճակատամարտի մասին››։ Թեմա 5` 18-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։ 
Թեմա 6` 19-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։ Թեմա 7` 20-րդ դարի ռու-
սական պոեզիան և արձակը։ 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B22. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
Նպատակը.  
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի 

և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձ-
նահատկությունները:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրե-
րը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտա-
ցոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 90-ական 

թթ. քննադատական ռեալիզմի զարգացումը: Թեմա 2` Շիրվանզադե, Մուրացան: 
Թեմա 3` Նար-Դոս, Հ. Հովհաննիսյան: Թեմա 4` Ալ. Ծատուրյան. 1890-ական թթ. 
գյուղագրությունը: Թեմա 5` Վրթ. Փափազյան: Թեմա 6` Ա. Արփիարյան, Տ. Կամ-
սարական, Գ. Զոհրապ: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B07. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1 
(4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 36 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. 
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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 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B65. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՀԵԹԱՆՈՍ» ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5 –րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Դ. Վարուժանի և 

հեթանոսական գրական շարժման առանձնահատկություններին և նրա ունեցած 
ազդեցությանը հայ գրականության վրա։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հեթանոսական գրական շարժման գաղափարական առանձնա-
հատկությունները. 

2. կհասկանա հեթանոսական գրական շարժման առաջացման պատճառները,  
յուրահատկությունները. 

3. կկարողանա մեկնաբանել հեթանոսական գրական շարժման գաղափարա-
կան շերտերը։ 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Արևմտահայ գրականությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարա-

սկզբին։ Թեմա 2` 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի գրական ուղղություն-
ներն ու հոսանքները։ Թեմա 3` Հեթանոսական գրական շարժման ձևավորումն 
ու ձևավորման պատճառները։ Թեմա 4`Դ. Վարուժանը որպես հեթանոսական 
գրական շարժման առաջավոր ներկայացուցիչ։ Թեմա 5` Հեթանոսական գրական 
շարժման դրսևորումը հայ գրականության մեջ։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0304/B66. ‹‹ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ականավոր լեզ-վա-

բան Հ. Աճառյանի գիտական ժառանգությանը, մասնավորապես հայերենի բա-
ռապաշարի ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատություններին, ինչպես նաև 
ժամանակակից հայերենի բառային նորաբանություններին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա Աճառյանի տարաբնույթ ուսումնասիրությունների վերլուծությունը 
և ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները. 

2. կհասկանա բառապաշարի փոփոխության և նոր բառերի ստեղծման ըն-թաց-
քը. 

3. կկարողանա կատարել գիտական ուսումնասիրությունների վերլուծութ-
յուններ և մեկնաբանել նորաբանությունների ստեղծման բառակազմական 
օրինաչափությունները։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հ. Աճառյանի գիտական վաստակը. համառոտ ակնարկ։ Թեմա 2` 

Հ. Աճառյանի ստուգաբանական աշխատությունները։ Թեմա 3` Հ.Աճառյանի՝ հա-
մեմատական լեզվաբանությանը նվիրված աշխատությունները։ Թեմա 4` Հ. 
Աճառյանը բառարանագիր։ Թեմա 5` Բառապաշարի փոփոխությունները. արդի 
հայերենի նորաբանությունները և նրանց բառակազմական կաղապարները։ 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 
առավելագույնը 8 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B32. ‹‹ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտա-

կան և գեղագիտական հիմնական խնդիրները։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրականության և գեղագիտության փոխադարձ առնչությունները. 
2. կհասկանա գրական ուղղությունները, գեղագիտական կատեգորիաները. 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, զանա-

զանել գրական-գեղարվեստական ուղղությունները։ 
 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1` ա. Գրական սեռեր. էպիկական, քնարական, դրամատիկական; բ. 

գրական ժանրեր. էպիկական ժանր; գ. քնարաէպիկական ժանրեր; ե. դրամատի-
կական ժանրեր: Թեմա 2` ա. Տաղաչափության հիմունքները. ընդհանուր պատ-
կերացում տաղաչափական համակարգերի մասին; բ. հանգ, տուն, նմա-նաձայ-
նություն: Բանաստեղծական կայուն ձևեր: Թեմա 3` Գրականությունը որպես ար-
վեստի տեսակ: Գրականության գեղագիտական բնույթը: Գեղագիտական հատ-
կանիշների (կատեգորիաների)` դրսևորումը գրական երկերում: Թեմա 4` Գրա-
կանության տեսության պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Հայ գեղագիտական-
գրականագիտական միտքը: ա. Հայ հին և միջնադարյան գրա-կանագիտական 
մտքի զարգացումը: բ. Հայ գրականագիտական միտքը 19-20-րդ դդ.: Թեմա 6` 
Գրական ուղղություններ. ա. կլասիցիզմ; բ. սենտիմենտալիզմ, ռոմանտիզմ. 
կյանքի ռոմանտիկական արտացոլման էական առանձնահատկությունները: Ռո-
մանտիզմը հայ գրականության մեջ: գ. Ռեալիզմ. կյանքի ռեալիստական արտա-
ցոլման հիմնական գծերը: Քննադատական ռեալիզմը հայ գրականության մեջ: դ. 
Նատուրալիզմ, սիմվոլիզմ, ֆուտուրիզմ: Սոցիալիստական ռեալիզմը հայ գրա-
կանության մեջ: Թեմա 7` Ստեղծագործական աշխատանքի հիմնական փուլերը. 
ոգևորություն և երևակայություն: Թեմա 8` Գրական երկի վերլուծություն, գնա-
հատման ուղիներն ու չափանիշները:  

 
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: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B08. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (20 ժամ դասախոսություն, 28 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի շարահյուսական համակարգն իր տարբեր հատկանիշներով, ուսուցա-
նել բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակ-
ները, բարդ նախադասության հատկանիշները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի հատկա-
նիշները. 

2. կհասկանա բարդ նախադասության կառուցվածքային տեսակների որոշման 
սկզբունքները, բաղադրիչ նախադասությունների շարահյուսական գործա-
ռույթները. 

3. կկարողանա կատարել բարդ նախադասության շարահյուսական վերլուծու-
թյուններ, որոշել ստորադաս նախադասությունների շարահյուսական գոր-
ծառույթները (բնույթները)։ 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բարդ նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատ-

կանիշները։ Համադասություն և ստորադասություն։ Բարդ նախադասության բա-
ղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ Թեմա 2` Բարդ համադա-
սական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։ 
Թեմա 3` Բարդ ստորադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. 
նրա հատկանիշները։ Ենթակա և ստորոգելի ստորադաս նախադասություններ։ 
Թեմա 4` Գոյականական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ։ 
Թեմա 5` Բայական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ։ 
Թեմա 6` Բազմաբարդ նախադասություններ։ Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ 
Թեմա 7` Փոխակերպում։ Կետադրություն։ 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 



– 142 – 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B17. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ուղղությունները, ուսումնասիրման մեթոդները, լեզվահոգեբանական յուրա-
հատկությունները:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվաբանության ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները, 
2. կհասկանա ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և բացասական 

կողմերը. լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
3. կարողանա տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանական տար-

բեր ուսմունքներով կատարված ուսումնասիրությունները: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը: 

Թեմա 2` Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբե-
րությունները. գրային համակարգեր: Թեմա 3` Լեզուների բառային համակար-
գերը: Թեմա 4. Լեզուների ձևաբանական համակարգերը: Թեմա 5` Լեզուների 
շարահյուսական համակարգերը: Թեմա 6` Լեզվի ծագումը: Թեմա 7` Աշխարհի 
լեզուների դասակարգումը: Թեմա 8` Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու 
ուղղությունները. լեզվաբանության բաժինները. լեզվի ուսումնասիրման հայեցա-
կետերը: Թեմա 9` Լեզու և մտածողություն. լեզու և խոսք: Թեմա 10` Կառուց-
վածք. նորմա: Թեմա 11` Լեզվական մակարդակներ և միավորներ: Շարակարգա-
յին և հարացուցային հարաբերություններ: Թեմա 12` Հնչյուն և հնչույթ. ձևույթ. 
բառ: Թեմա 13` Բառակապակցություն. շարույթ. նախադասություն. կապակցման 
միջոցներ և եղանակներ: Տեքստ: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 



– 143 – 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B23. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի 

և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրե-
րը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի ար-
տացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնա-
հատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. 

հայ պարբերական մամուլը: Թեմա 2` Հ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան: Թեմա 3` 
Ե. Օտյան, Մ. Մեծարենց: Թեմա 4` Սիամանթո, Դ. Վարուժան: Թեմա 5` Շ. Կուր-
ղինյան, Վ. Տերյան: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B16. ‹‹ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ›› (4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևմտահայերենի 

հնչյունական, բառապաշարային, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնա-
հատկությունները, արևելահայերենի և արևմտահայերենի միջև եղած տարբերու-
թյունները 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. արևմտահայերենի ձևավորումը: 

Թեմա 2` Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը. ուղղագրություն. բաղա-
ձայնական համակարգի արտասանական առանձնահատկությունները. հնչյու-
նափոխություն: Թեմա 3` Արևմտահայերենի և արևելահայերենի բառապաշարա-
յին ընդհանրություններն ու տարբերությունները: Դարձվածային միավորներ: 
Թեմա 4` Արևմտահայերենի և արևելահայերենի ձևաբանական համակարգերի 
ընդհանրություններն ու տարբերությունները: Թեմա 5` Արևմտահայերենի և 
արևելահայերենի շարահյուսական համակարգերի ընդհանրություններն ու 
տարբերությունները: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B67. ‹‹ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–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 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B68. ‹‹ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԵՎ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–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` Միջին հայերենի 
բայական եղանակները և նրանց ժամանակները։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0302/B09. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի ոճա-

բանական համակարգը։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայոց լեզվի ոճական համակարգի առանձնահատկությունները. 
2. կհասկանա հնչյունական, բառային և քերականական իրողությունների ոճա-

կան կիրառությունների առանձնահատկությունները. 
3. կկարողանա կատարել ոճաբանական վերլուծություններ, գործնականում 

կիրառել ոճական տարբեր հնարներ։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ոճագիտությունը որպես գիտաճյուղ. ոճույթի ըմբռնումը։ Թեմա 

2` Իրադրական և գործառական ոճեր. նրանց տեսակները։ Թեմա 3` Հնչյունաբա-
նական ոճագիտություն։ Թեմա 4` Բառագիտական ոճագիտություն։ Թեմա 5` 
Ձևաբանական ոճագիտություն։ Թեմա 6` Շարահյուսական ոճագիտություն։ 
Թեմա 7`Լեզվի պատկերավորման միջոցները։ Թեմա 8` Լեզվի արտահայտչա-
կան միջոցները: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B10. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատ-

մությունը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի հնչյու-
նական, բառային, համակարգերի պատմական զարգացումը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հնչյունա-
կան և բառապաշարային համակարգերի պատմական զարգացումը.  

2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների 
ծագումը և պատմական զարգացումը. 

3. կկարողանա պարզաբանել լեզվական շատ իրողությունների ծագումնաբա-
նությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայոց լեզվի պատմությունը` որպես գիտաճյուղ. լեզվի ուսումնա-

սիրության աղբյուրները: Թեմա 2` Հայերենի պատմական զարգացման փուլերի 
ստորաբաժանումը և դրա վերաբերյալ կարծիքները: Թեմա 3` Լեզուների ծագ-
ման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 4` Հայերենի հնչյունական համակարգի 
պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Հայերենի բառապաշարի պատմական զար-
գացումը: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B26. ‹‹ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (38 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–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 
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` 
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Պատերազմի թեման արձակում. Բ. Հովսեփյան, Մ. Սարգսյան, Ս. Խանզադյան: 
Թեմա 7` Արձակը. Հ. Մաթևոսյան, Զ. Խալափյան, Վ. Պետրոսյան։ Թեմա 8` Խ. 
Դաշտենց, Մ. Գալշոյան: Թեմա 9` Գրականությունը անկախության շրջանում:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: 

Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 
Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B24. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-1 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (52 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7– րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի 

հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության կարևոր երկերը, պատմա-
կան դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական-գեղարվես-
տական առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. 

պատմական իրադարձությունները, գրական-գեղարվեստական ուղղություն-
ները, հոսանքները, նորագույն գրականության սկզբնավորումն ու առանձնա-
հատկությունները։ Թեմա 2` Ե. Չարենց։ Թեմա 3` Ակսել Բակունց: Թեմա 4` Դ. 
Դեմիրճյան: Թեմա 5` Ս. Զորյան:  

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B29. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7– 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. Պարոն-
յան, Գր. Արծրունի: Թեմա 7` Ստ. Պալասանյան, Ղ. Աղայան, Ա. Արփիարյան, Գ. 
Զոհրապ: Թեմա 8` Գրաքննադատությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարա-
սկզբին. Ալ. Շիրվանզադե, Լ. Մանվելյան, Վրթ. Փափազյան, Մ. Մեծարենց, Ա. Հա-
րությունյան, Ա. Չոպանյան: Թեմա 9` Լեո, Հ. Թումանյան, Ա. Տերտերյան, Դ. Վա-
րուժան, Վ. Տերյան, Ստ. Շահումյան: Թեմա 10` Արդի հայ գրաքննադատությունը:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-րա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B69. ‹‹ՍՓՅՈՒՔԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2  կրեդիտ)  
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սփյուռքահայ գրա-

կանության պատմությանը: 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սփյուռքահայ գրականության առանձնահատկությունները. 
2. կհասկանա սփյուռքահայ գրական ուղղությունների փոխհարաբերություն-

ները. 
3. կկարողանա ըմբռնել սփյուռքահայ գրականության գաղափարական ա-

ռանձնահատկությունները, վերլուծել գրական ստեղծագործությունները: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համառոտ ակնարկ սփյուռքահայ գրականության ձևավորման 

մասին: Թեմա 2` Դարասկզբի իրադարձությունները և դրանց արտացոլումը 
գրականության մեջ: Թեմա 3` Սփյուռքահայ գրական ուղղություններն ու հո-
սանքները: Թեմա 4` Հ. Մնձուրի, Համաստեղ, Վ. Շուշանյան, Կ. Զարյան, Վ. Թե-
քեյան և այլն: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B70. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  
(2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռուս-հայերեն գե-

ղարվեստական թարգմանության ոճական խնդիրներին և դրանց հաղթահարման 
միջոցներին ու եղանակներին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գեղարվեստական թարգմանության ընթացքում առաջացող ո-ճա-
կան խնդիրները. 

2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները. 
3. կկարողանա կատարել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություն-ներ։ 
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Բովանդակությունը 
Թեմա 1` Գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկու-

թյունները։ Թեմա 2` Գեղարվեստական ոճի առանձնահատկություններից բխող 
թարգմանական խոչընդոտներ։ Թեմա 3`Բառապաշարի թարգմանության ոճա-
կան համարժեքության պահպանում։ Թեմա 4` Ձևաբանական զուգաձևություննե-
րի ընտրություն։ Թեմա 5`Շարահյուսական իրողությունների թարգմանական 
համարժեքություն։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական 

հասկացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հըմ-
տություններ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսություն-
ների հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահետազոտական աշ-
խատանքի կատարմանը և օգնում ինքնուրույն անալիտիկ մտածողությանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օ-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-
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գիրը։ Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ։ Թեմա 8` Փաստարկման տրամա-
բանական հիմունքներ։ Թեմա 9` Տրամաբանական սխալներ։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B11. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատ-

մությանը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսություններին, հայերենի ձևաբա-
նական և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացմանը:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, ձևաբանա-
կան և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացումը,  

2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների 
ծագումը և պատմական զարգացումը, 

3. կկարողանա պարզաբանել ձևաբանական և շարահյուսական շատ իրողութ-
յունների ծագումնաբանությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական զարգացումը: 

Թեմա 2` Հոլովման համակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 3` Բայ. հայե-
րենի դերբայները և նրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 4` Խոնարհման հա-
մակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Շարահյուսական համակարգի 
պատմական զարգացումը. կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնու-
թյուն. կառավարում /խնդրառություն/. առդրություն. շարադասություն: Թեմա 6` 
Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ. պարզ և բարդ նախա-
դասություններ: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B25. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ  ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 8– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի 

հայ գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:  
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, 

2. կհասկանա գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը, 
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-

սիրություններ: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հայ նորագույն գրականությունը և 20-րդ դարի 30-ական թթ. հա-

սարակական-քաղաքական իրադարձությունները: Գ. Մահարի, Վ. Թոթովենց, Մ. 
Արմեն: Թեմա 2` Գրականությունը 1940–50-ական թթ.: Ն. Զարյան, Հ. Շիրազ: 
Թեմա 3` Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը: Գաղթօջախները և գրա-
կան ուժերը: Թեմա 4` Կարոտի գրականություն. Համաստեղ և Հ. Մնձուրի: Թեմա 
5` Նահանջի թեման. Շ. Շահնուր: Թեմա 6` Կ. Զարյան:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0302/B71. ‹‹ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ››  (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խմբագրական աշ-

խատանքի առանձնահատկություններին: 
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Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա խմբագրական աշխատանքի առանձնահատկությունները. 
2. կհասկանա խմբագրական աշխատանքի նրբերանգները. 
3. կկարողանա կատարել խմբագրական աշխատանք: 
 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Համառոտ ակնարկ խմբագրական աշխատանքի հիմնական ա-

ռանձնահատկությունների մասին: Թեմա 2` Խմբագրական աշխատանքը մամու-
լում: Թեմա 3` Գեղարվեստական տեքստերի խմբագրումը: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B52. ‹‹ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի ուղղագ-

րության պատմությանը և ուղղագրական փոփոխություններին։ 
 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայերենի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և նրանց փո-
փոխությունները ժամանակի ընթացքում. 

2. կհասկանա լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում ուղղագրության 
փոփոխությունների անխուսափելիությունը. 

3. կկարողանա կատարել բնագրերի ուղղագրական վերլուծություններ։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մ. Մաշտոցը և հայոց գրերի ստեղծումը. ուղղագրական առաջին 

սկզբունքները։ Թեմա 2` Հայերենի ուղղագրության վիճակը միջնադարում. փո-
փոխություններ այբուբենում. ուղղագրական փոփոխություններ։ Թեմա 3` 1922 և 
1940 թթ. ուղղագրական բարեփոխումները։ Թեմա 4` Մեծատառեր և փոքրատա-
ռեր. տողադարձ. համառոտագրություններ և հապավումներ. դրանց գրության 
ձևերը պատմական տարբեր շրջաններում։ Թեմա 5` Ուղղագրության վերաբեր-
յալ արդի բանավեճերը։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
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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: 
 
 

4.3. ‹‹Մանկավարժություն և հոգեբանություն›› մասնագիտություն 
 

0303/B01. ‹‹ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է իրազեկել ուսանողին ուսումնական գործունեու-

թյան առանձնահատկությունների մասին, նպաստել հոգեբանության և մանկա-
վարժության բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մասնագիտական գործունեության բովանդակության, առանձնա-
հատկությունների մասին և կկողմնորոշվի հոգեբանության և մանկավար-
ժության տարբեր բնագավառներում գիտելիքների ձեռք բերման ուղիներում, 

2.  կհասկանա ուսումնական գործունեության տրամաբանությունը, 
3. կկարողանա կազմակերպել իր ուսումնական գործունեությունը ինչպես լսա-

րանային պայմաններում, այնպես էլ ինքնուրույն ուսումնական և հետազո-
տական աշխատանքներում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա1` Հոգեբանության զարգացման պատմական ակնարկ: Թեմա 2` Հո-

գեբանույան առարկան, խնդիրները: Թեմա 3` Հոգեբանության սկզբունքները: 
Թեմա 4` Հոգեբանության բնագավառները: Թեմա 5` Հոգեբանության միջառար-
կայական կապերը: Թեմա 6` Հոգեբանության մեթոդները: Թեմա 7` Հոգեբանու-
թյան ուղղությունները: Թեմա 8` Հոգեբանի գործունեության էթիկական նորմերի 
հիմունքները: Թեմա 9` Մանկավարժ-հոգեբան մասնագիտության առանձնա-
հատկությունները, նշանակությունը արդի կրթական համակարգում: Թեմա 10` 
Մանկավարժ-հոգեբանի գործունեությունը կրթական համակարգում: ՈՒսուցիչ-
մանկավարժի մասնագիտության նախապատրաստումը ՀՀ-ում: Թեմա 11` 
Կրթական համակարգի բարեփոխումները: Թեմա 12` Արդի կրթական համա-
կարգի կառավարումը: Թեմա 13` ՈՒսուցման արդյունքների գնահատումը եվրո-
պական չափորոշիչներով, կրեդիտային համակարգի նեդրումը: 

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

առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք(ռեֆերատ):Միավորների 
քայլը 0.5 է: 

 
0303/B02. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան ե-

րևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, անձի հո-
գեկան զարգացմանն ու անհատական առանձնահատկություններին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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

2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը իր հետագա գործունեու-
թյան 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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B22. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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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, 

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

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

յան ծագումն ու զարգացումը:  Մանկավարժության հիմնական հասկացություն-
ները: Մանկավարժական գիտության համակարգը: Մանկավարժության կապը 
այլ գիտությունների հետ:  Գիտամանկավարժական մեթոդները: Մանկավարժա-
կան մտքի պատմության զարգացումը: Անձի ձևավորումը և զարգացումը: Անձի 
համակողմանի և ներդաշնակ զարգացումը: Թեմա 2` Դիդակտիկայի հիմունք-
ներ: ՈՒսուցման նպատակը, խնդիրները: Կրթական բովանդակությունը, ուսուց-
ման մեթոդաբանական  և հոգեբանական հիմունքները: ՈՒսուցման գործընթացի 
կառուցվածքը, սկզբունքները և կանոնները: ՈՒսուցման մեթոդները և հնարները, 
ինտերակտիվ մեթոդները: Ուսուցման եղանակները և միջոցները: Դաս-դասա-
րանային համակարգ: Դասը որպես ուսուցման կազմակերպման ձև: Աշակերտ-
ների գիտելիքների վերահսկումը, ստուգումն ու գնահատումը: ՈՒսուցիչը և 
նրան ներկայացվող պահանջները:  

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B40. ‹‹ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈ-
ԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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Նպատակը. 
Բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիա առարկայի նպա-

տակն է ուսումնասիրել ԲՆԳ-ն տարբեր ֆիզիոլոգիական պրոցեսների հետազո-
տությունների ժամանակ, միաժամանակ տալով տարբեր ֆիզիոլոգիական պրո-
ցեսների գիտական բացատրությունը, անատոմո-մորֆոլոգիական կառուցվածքը, 
ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և տարբեր օրգան–համակարգերի 
գործունեության ժամանակ բարձրագույն նյարդային գործունեության (ԲՆԳ-ի) 
դերը:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ԲՆԳ ֆիզիոլոգիայի ազդեցությունը օրգանիզմի տարբեր օրգան–հա-
մակարգերի ֆունկցիաների վրա, 

2. կհասկանա օրգանների անատոմիական–մորֆոլոգիական կառուցվածքը, 
3. կյուրացնի օրգանիզմի և նրան շրջապատող միջավայրի միջև եղած փոխհա-

րաբերությունը, կկարողանա իր գիտելքները հաջողությամբ կիրառել օրգան-
համակարգի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները բացատրելու` ել-
նելով մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպոլոգիական ա-
ռանձնահատկություններից: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածություն, ԲՆԳ-ի ֆիզիոլոգիայի զարգացման պատմու-

թյունը, առարկայի խնդիրները, նպատակը և ուսումնասիրման մեթոդները: 
Թեմա 2` Գլխուղեղի աշխատանքի ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 3` Պայ-
մանական և ոչ պայմանական ռեֆլեքսները և նրանց կենսաբանական նշանա-
կությունը: Թեմա 4` Նյարդային կենտրոնի ֆունկցիաները: Թեմա 5` Քնի, հիպնո-
զի, երազատեսության ֆիզիոլոգիան: Թեմա 6` Նյարդային համակարգի, արյան, 
ավիշի ինտեգրատիվ ֆունկցիան: Թեմա 7` Ֆունկցիաների լոկալիզացիան մեծ 
կիսագնդերում: Թեմա 8` Մարդու և կենդանիների նյարդային գործունեության 
ֆիլոգենեզը: Թեմա 9` Ժամանակավոր կապերի ձևավորման ու պահպանման 
քիմիական և ֆիզիկական մեխանիզմները: Թեմա 10` Բարձրագույն նյարդային 
գործունեության վրա արտակեղևային գործոնների ազդեցությունը: Թեմա 11` 
Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության սպեցիֆիկ առանձնահատկու-
թյունները: Թեմա 12` Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպա-
բանական առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Հիշողության ֆիզիոլոգիան: 
Թեմա 14` Հույզերի և մոտիվացիաների ֆիզիոլոգիան: Թեմա 15` Գըլխուղեղի 
էլեկտրական ակտիվությունը և ժամանակավոր կապերը: Թեմա 16` Երեխաների 
բարձրագույն նյարդային գործունեության զարգացման առանձնահատկություն-
ները: Թեմա 17` Արտաքին գործոնների ազդեցությունը բարձրագույն 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 4 միավոր:  
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Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0303/B05. ‹‹ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հոգեկանի առա-

ջացման էվոլյուցիային, տալ տեղեկություններ զոոհոգեբանական և էտոլոգիա-
կան հետազոտությունների ժամանակակից նվաճումների վերլուծությունների և 
ընդհանրացումների վերաբերյալ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆիլոգենեզում և օնտոգենեզում կենդանիների հոգեկան գործունե-
ության զարգացման փուլերը, 

2. կհասկանա կենդանիների հոգեկանի զարգացման և գործառնության օրի-
նաչափությունները, 

3. կկարողանա վերլուծել, համակարգել և ընդհանրացնել կենդանիների հոգե-
կանի գործունեությանը վերաբերող փաստացի նյութը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարդաբանությունը որպես գիտություն, խնդիրները: Թեմա 2` 

Կյանքի ծագումը երկրի վրա: Թեմա 3` Մարդու ծագումը և հոգեկանի էվոլյու-
ցիան: Թեմա 4` Ռասայաբանություն և Էթնիկական մարդաբանություն: Թեմա 5` 
Համեմատական հոգեբանություն: Թեմա 6` Մարդը որպես անհատ: Թեմա 7` 
Մարդը որպես սուբյեկտ: Թեմա 8` Մարդը որպես անձ և անհատականություն:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յու-րա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B07. ‹‹ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական և 8 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–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. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B23. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ››-2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար  պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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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, 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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B06. ‹‹ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵՃԱՆԱՉՈՒՄ››  
(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական և 8 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության մեջ 

փորձարարական հետազոտությունների տեսություններին, մեթոդաբանության 
հիմքերին, կողմնորոշել հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդների հա-
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մակարգում, ձևավորել գիտելիքներ հոգեբանական գիտափորձերի պլանավոր-
ման 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: Թեմա 2` Փորձարարական հոգեբանության 
մեթոդոլոգիայի հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` Հոգեբանական մեթոդների 
կիրառման պահանջները և դժվարությունները: Թեմա 4` Հոգեբանության հետա-
զոտության մեթոդիկաների դասակարգման սկզբունքները և տեսակները: Թեմա 
5` Ոչ էքսպերիմենտալ մեթոդներ: Փորձարարական հոգեբանության կազմա-
կերպչական մեթոդները: Թեմա 6` Ոչ էքսպերիմենտալ մեթոդներ: Թեմա 7` Հոգե-
բանական թեսթ: Թեմա 8` Տվյալների հիմնական տիպերը-LTQ: Թեմա 9` Վալի-
դություն, տեսակները, չափման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 10` Հոգե-բա-
նական էքսպերիմենտ: Թեմա 11` Էքսպերիմենտալ տվյալների ինտերպրետա-
ցիա: Թեմա 12` Չափման սանդղակները, տեսակները և կիրառման ոլորտները: 
Թեմա 13` Փոփոխականների միջև կապերի չափումը: Թեմա 14` Տվյալների բազ-
մաչափ վերլուծության մեթոդներ: Թեմա 15` Դիագնոստիկ մեթոդներով աշխա-
տող անձանց և նրանց մասնագիտական հմտություններին վերաբերող էթիկա-
կան պահանջները: Դիագնոստիկայի ենթարկվող անձանց իրավունքների պահ-
պանման հետ կապված էթիկական պահանջները:  

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B08. ‹‹ ՀՈԳԵՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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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 
ադապտացիոն համախտանիշ: Թեմա 5` Պահանջմունքների և մոտիվացիաների 
հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 6`  Հույզերի հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 7`  Ուշադրության 
հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 8`  Խոսքի հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 9`  Մտածողական 
գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա: Թեմա 10` Շարժողական ակտիվության հոգե-
ֆիզիոլոգիա: Թեմա 11`  Գիտակցությունը որպես հոգեֆիզիոլոգիական ֆենոմեն: 

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

առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 0.5 է: 
 

0303/B09. ‹‹ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ›› (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական և  16 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–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  
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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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0103/B38. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Տարիքային ֆիզիոլոգիա առարկայի նպատակն է ուսումնասիրել ֆիզիոլո-

գիական ֆունկցիաների զարգացման և դրսևորման առանձնահատկությունները 
օնտոգենեզի տարբեր փուլերում, այն է նորածնության, վաղմանկության, առա-
ջին և երկրորդ մանկության, դեռահասության, պատանեկության, հասունության 
և ծերության փուլերում:  

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մարդու օնտոգենեզի տարբեր փուլերում ընթացող ֆիզիոլոգիական-
անատոմիական զարգացման առանձնահատկությունները, 

2.  կհասկանա ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների, օրգան-համակարգերի դրսե-
վորման առանձնահատկությունները նորածնության, վաղմանկության, ա-
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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: Թեմա 11` Առալիզատոր-
ների (տեսողական, լսողական, համի, հոտառության, մաշկային) զարգացման 
տարիքային առանձնահատկությունների ֆիզիոլոգիան: Թեմա 12` Գլխուղեղի 
մեծ կիսագնդերի տարիքային ֆիզիոլոգիան: Թեմա 13` Առաջին և երկրորդ ազ-
դարային համակարգերի ընդհանուր և տարիքային ֆիզիոլոգիան: Թեմա 14` 
Բարձրագույն նյարդային գործունեության տիպերը և ձևավորման տարիքային 
առանձնահատկությունները:  

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
0303/B10. ‹‹ՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական և 16 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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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: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հուզակամային հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիր-

ները, դրվածքը: Թեմա 2` Հուզական երևույթների գործառույթները: Թեմա 3` Հու-
զական ոլորտի հիմնական տարրերը և նրանց ուսումնասիրությունը: Թեմա 4` 
Հուզական երևույթների դրսևորումները և դրանց ուսումնասիրման մեթոդները:  
Թեմա 5` Հուզական ոլորտի զարգացումը: Թեմա 6` Սոցիալական հուզական 
երևույթները: Թեմա 7` Զգացմունքներ և երջանկություն: Թեմա 8` Հույզերի սե-
ռային պայմանավորվածությունը: Թեմա 9` Հուզական ոլորտում մշակութային 
գործոնները: Թեմա 10` Կամքի տեսություններ: Թեմա 11` Վարքի և գործունեութ-
յան կամածին ղեկավարման հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: Թեմա 12` 
Կամային կարգավորում և կամային ճիգեր (ինքնամոբիլիզացում): 

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B14. ‹‹ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–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: 
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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: 
Թեմա 8` Ընդհանուր գաղափար սոցիալական խմբի վերաբերյալ: Սոցիալական 
խմբերի դասակարգումը: Սոցիալական մեծ խմբերի հոգեբանության ուսումնա-
սիրման սկզբունքները: Թեմա 9`  Փոքր խմբի սոցիալական հոգեբանությունը, 
կառուցվածքային բնութագրերը: Թեմա 10` Փոքր խմբի սոցիալական հոգեբա-
նությունը, դինամիկ բնութագրերը: Թեմա 11` Անձի սոցիալական հոգեբանութ-
յուն: Թեմա 12` Անձի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը: Թեմա 13` Մարդու 
վարքի սոցիալ-հոգեբանական կարգավորիչները: 

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

առավելագույնը 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

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

 
0303/B24. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական և 16 ժամ 
սեմինար 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, 
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2. կհասկանա երեխայի կյանքի զարգացման հոգեֆիզիոլոգիական բնութագի-
րը, դրան համապատասխան կազմակերպվող ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի էությունն ու առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա տարբեր տարիքային խմբերում երեխաների տարիքային ա-
ռանձնահատկությունների հաշվառման հիման վրա բացահայտել զարգաց-
ման և ձևավորման խնդիրները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ներածական մաս: Պատմական ակնարկ տարիքային մանկա-

վարժությունից: Տարիքային մանկավարժության առարկան, խնդիրները, մեթո-
դաբանական և հոգեբանական հիմունքերը, կապը այլ գիտությունների հետ: 
Անձը որպես դաստիարակության առարկա, նրա զարգացման հիմնական գոր-
ծոնները: Թեմա 2` Մանկիկային տարիքի առանձնահատկությունները: Նախա-
դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: Երեխաների զարգացման 
ճգնաժամային և սենզիտիվ փուլերի օրինաչափությունները, տարբեր տարիքա-
յին փուլերում զարգացման անհամաչափությունները, աքսելերացիայի մանկա-
վարժական իմաստը: Կրտսեր դպրոցականի տարիքային բնութագիրը, առանձ-
նահատկությունները: Միջին դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: 
Ժամանակակից դեռահասի առանձնահատկությունները: Ավագ դպրոցական 
տարիքի ընդհանուր  բնութագիրը:  

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B26. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏՔԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–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. 
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1. կիմանա մանկավարժական մտքի զարգացման պատմությունը արտասահ-
մանյան երկրներում, 

2. կհասկանա հայ մանկավարժական մտքի զարգացման պատմության առանձ-
նահատկությունները, 

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:  

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0301/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–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, 
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2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործա-
ռույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասի-
րությունների ժամանակ, 

3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով 
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հետազո-
տությունների արդյունավետությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Թեմա 2` Լեզվի 

տրամաբանական վերլուծությունը: Թեմա 3` Հասկացողությունը որպես տրամա-
բանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը: Թեմա 4` Դատո-
ղություն: Թեմա 5` Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օ-
րենքները: Թեմա 6` Դեդուկտիվ մտահանգում: Մտահանգման ընդհանուր բնու-
թագիրը: Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Թեմա 8` Փաստարկման տրա-
մաբանական հիմունքներ: Թեմա 9` Տրամաբանական սխալներ: 

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

առավելագույնը 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B28. ‹‹ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գիտական մանկա-

վարժության կրթական համակարգի ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներին 
և դրանց կառավարման առանձնահատկությունների հետ, ցույց տալ նրա գիտա-
կան հարացույցերը, տեղն ու դերը ժամանակակից մանկավարժության գիտու-
թյան համակարգում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կրթական համակարգի կառուցվածքը, զագացման փուլերը, հիմնա-
կան հասկացությունները, կառավարման դերը նոր հասարակական գիտութ-
յունների համակարգը, ՀՀ կրթության համակարգի արդի բարեփոխումները. 

2. կհասկանա կրթության համակարգի զարգացման հիմնական ուղղութ-
յունները, դպրոցավարման ժամանակակից եղանակները, ձևերը, մեթոդները. 

3. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական կոլեկտիվի արդյունավետ կա-
ռավարման մեխանիզմներին: 
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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 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր /թեստ/: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B11. ‹‹ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԻՊՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ››  
(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական և 16 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքներ անհատական տարբերու-

թյունների /խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ/ հոգեբանության 
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 
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9` Մասնագիտական անհատական առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Հա-
ղորդակցման անհատական տիպաբանական առանձնահատկությունները: 
Թեմա 11` Գործունեության և վարքի անհատական տիպաբանական առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 12` Բարոյական գիտակցության անհատական տիպա-
բանության առանձնահատկությունները:  Թեմա 13` Անհատականության ոճային 
առանձնահատկությունները:     

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B16. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական և 8 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսումնական գործ-

ընթացի 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 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B19. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնելու արդի ուսուց-

ման հոգեբանության հիմունքներին, հիմնական տեսություններին, որոնք ընկած 
են դպրոցում և բուհում դասավանդման կազմակերպման հիմքում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ուսուցման հոգեբանության հիմնական տեսությունները, 
2. կհասկանա դպրոցում և բուհում ուսուցման կազմակերպման հիմնական ե-

ղանակները, դրանց հոգեբանական յուրահատկությունները, 
3. կտիրապետի հոգեբանության տարբեր բնագավառների դասավանդման պա-

հանջներին և հմտություններին: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա առարկան, նպա-

տակը, խնդիրները, մեթոդները: Թեմա 2` Ժամանակակից հոգեբանական կրթու-
թյունը: Թեմա 3` Հանրակրթական ծրագրեր և հոգեբանության դասավանդումը: 
Թեմա 4` ՈՒսուցման հոգեբանության հիմնական տեսությունները: Թեմա 5` Ակ-
տիվ դասավանդման մեթոդները: Թեմա 6` ՈՒսուցման կազմակերպումը և հոգե-
բանության ուսուցման տեսակները: Թեմա 7` Հոգեբանության առարկաների դա-
սավանդման իմացության ստուգումն ու գնահատումը:  Թեմա 8` ՈՒսուցիչը որ-
պես ուղղորդող: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B25. ‹‹ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԹԻԿԱ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ,առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսուցչի մանկա-

վարժական վարպետությանը անձնային և մասնագիտական որակներին, ման-
կավարժական կուլտուրային, տակտին, հեղինակությանը, էթիկային, բարոյա-
կանությանը, էթիկայի չափորոշիչներին: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ուսուցչի մանկավարժական վարպետության էությունը, տեխնիկան, 
տակտը և հեղինակությունը, էթիկան, 

2. կհասկանա վարպետության և էթիկայի տարբերությունները, առանձնահատ-
կությունները, 

3. կկարողանա գործնականում կիրառել դասի ընթացքում յուրացրած վարպե-
տությունը, տեխնիկան և հմտությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ուսուցչի մասնագիտական գործունեությունը: Նշանավոր ման-

կավարժները ուսուցչի մասին: Ուսուցչի մասնագիտական զարգացման փուլերը, 
նրան ներկայացվող մանկավարժական պահանջները: Ուսուցչի մանկավարժա-
կան վարպետության էությունը, մասնագիտական առանձնահատկություններն 
ու ընդունակությունները: Ուսուցչի պրոֆեսիոգրաման և պսիխոգրաման: Նրա 
անձնային որակները: ՈՒսուցչի տեխնիկան, տակտը և վարպետությունը: Թեմա 
2` Բարոյագիտությունը որպես մանկավարժական էթիկայի հիմք: Մանկավար-
ժական էթիկայի հասկացությունները: Բարոյականությունը որպես հասարա-
կական գիտակցության ձև: Թեմա 3` Բարոյականության ազգային և համա-
մարդկային արժեհամակարգերը: ՈՒսուցչի էթիկայի հիմնական բաղադրիչները: 
Մանկավարժական էթիկայի բովանդակություն, արդի չափորոշիչներ: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Փոքրածավալ գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միա-

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

0303/B27. ‹‹ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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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: 
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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B12. ‹‹ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–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 հո-
գեբանական կերպարը: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխատանքային և կառավարման հոգեբանության առարկայի 
խնդրացանկը, 

2. ծանոթ կլինի աշխատանքի ընթացքում մարդու հոգեբանական առանձնա-
հատկություններին և դրանց ազդեցությանը աշխատանքի իրականացման 
վրա, ծանոթ կլինի կառավարման ոճերին և ռազմավարություններին, 

3. կկարողանա կազմել պսիխոգրամաներ և պրոֆեսիոգրամաներ:  
  
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Աշխատանքի հոգեբանության առարկան, խնդիրները, տեսութ-

յունները, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 2` Մասնագիտական գործունեու-
թյուն: Թեմա 3` Անձի իմացական, անհատական հոգեբանական  առանձնա-
հատկությունների հաշվառումը աշխատանքային գործունեության մեջ: Թեմա 4` 
Բացասական հոգեվիճակները և անձի ադապտացիայի ոճերը աշխատանքային 
գործունեության մեջ: Թեմա 5` Մասնագիտության ընտրություն,  մասնագիտա-
կան կողմնորոշում: Թեմա 6` Սոցիալ-աշխատանքային վերականգնման հոգե-
բանական խնդիրները: Թեմա 7` Կառավարման հոգեբանության առարկան, խըն-
դիրները, տեսությունները, ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 8` Կառա-
վարման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմները: Թեմա 9` Կառավարման ոճերը, 
իշխանության տեսակները: Թեմա 10` Մարդկային փոխհարաբերությունները 
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 4 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/: Միավորների քայլը 

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

0303/B15. ‹‹ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել մարդու նկատմամբ անալիտիկ մոտե-

ցում հոգեբանական տարիքի ըմբռնման տեսանկյունից, տարիքային ճգնաժամե-
րի ընթացքում հոգեբանական օգնության արդյունավետ ձևերի կազմակերպ-
մանը: 
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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-ռանձ-
նահատկությունները մինչծննդյան /պրենատալ/ և մանկիկության /նորա-ծնու-
թյուն, բուն մանկիկություն/ շրջաններում: Թեմա 5` Հոգեկան զարգացման ա-
ռանձնահատկությունները վաղ տարիքում: Անձնային ոլորտի զարգացում: 
Թեմա 6` Նախադպրոցականի հոգեկան զարգացումն ու անձնավորության ձևա-
վորումը: Թեմա 7` Դպրոցի նախապատրաստման հիմնախնդիրը: Թեմա 8` Հոգե-
կան զարգացումն ու անձնավորության ձևավորումը կրտսեր դպրոցական տարի-
քում: Թեմա 9` Անձնավորության ձևավորման ու զարգացման հոգեբանական ա-
ռանձնահատկությունները դեռահասության շրջանում: Թեմա 10` Անձնավորու-
թյան ձևավորման ու զարգացման հոգեբանական առանձնահատկությունները 
պատանեկան շրջանում:  

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B17. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ›› 
(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 36 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել հո-

գեբանի աշխատանքի հիմնական ուղղությունների մասին: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հոգեբանական ծառայության հաջողակ գործունեության ժամա-
նակակից մոդելներին, 

2. կկարողանա կատարել հոգեկարգավորիչ և կանխարգելիչ աշխատանքներ: 
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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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B31. ‹‹ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6–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: 
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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 փոխ-

ազդեցությունների առանձնահատկությունները, 
4. կհասկանա ընտանիքում ընթացող հոգեբանական գործընթացների տրամա-

բանությունը, 
5. կկարողանա ախտորոշել հակասություններ առաջացնող իրավիճակները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ազգային հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2` էթնի-

կական խմբերի ձևավորման նախադրյալները և հիմնական հատկանիշները: 
Թեմա 3` Էթնոսի մշակույթը և ինքնապաշտպանության խնդիրները: Թեմա 4` 
Էթնոպաշտպան հոգեբանական մեխանիզմները և բարդույթները: Թեմա 5` Միջ-
էթնիկ փոխհարաբերություններ և պաշտպանական բարդույթներ: Թեմա 6` Էթ-
նիկական /ազգային/ սիմվոլներ: Թեմա 7` Էթնիկական հոգեկերտվածք և մտա-
ծելակերպ: Թեմա 8` Ազգային /էթնիկական/ բնավորություն: Թեմա 9` Հոգևոր 
ճգնաժամ և էթնովարքագիծ: Թեմա 10` Էթնոհոգեբանական հարմարվողակա-
նություն և ձուլում:  

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B33. ‹‹ԽԱՂԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խաղի հոգեբանու-

թյան տեսական և գործնական դրույթներին, որը հետագայում կօգնի աշխատել 
մանկական և ընտանեկան հոգեթերապիայի և խորհրդատվության ոլորտում, 
դպրոցներում և այլ մանկական հիմնարկներում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի մանկական հիմնահարցի սոցիալական և հոգեբանական կող-
մերին, 
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2. կընդլայնի իր ուսուցման տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը, 
3. կկարողանա կիրառել խաղային թերապիայի տեխնիկաները հոգեթերապև-

տիկ, հոգեկորեկցիոն և հոգեկանխարգելիչ նպատակներով: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Խաղի հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 

2` Խաղային գործունեության վերաբերյալ տարբեր հոգեբանական դպրոցների 
մոտեցումները: Թեմա 3` Ֆունկցիոնալ խաղեր, հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 4` Սիմվոլային խաղերի հոգեբանական առանձնահատկու-
թյունները: Թեմա 5` Խաղային գործունեության ձևավորումը 2-4 տարեկան հա-
սակում: Թեմա 6` Դերա-սյուժետային խաղերի ձևավորման հոգեբանական ա-
ռանձնահատկությունները: Թեմա 7` Դիդակտիկ խաղերի ձևավորման հոգեբա-
նական առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Ստեղծագործական խաղեր, հոգե-
բանական առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Համակարգչային խաղերի տե-
սակները, հոգեբանական ազդեցությունը տարբեր տարիքային խմբերի վրա: 
Թեմա 10` Խաղային հոգեթերապիա: 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում.Անհատական առաջադրանք(ռեֆերատ): Միավորների քայ-

լը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B13. ‹‹ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–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: 
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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 
հիվանդությունների բժշկահոգեբանական ասպեկտները: Թեմա 16` Հոգեբանա-
կան գործոնների դերը վիրաբուժական պրակտիկայում: Թեմա 17` Օնկոլոգիա-
կան հիվանդի հոգեբանություն: Կանցերոֆոբիա: Թեմա 18`  Հղի կնոջ հոգեբա-
նություն: Թեմա 19` Հիվանդ երեխայի հոգեբանության առանձնահատկություն-
ները: Թեմա 20` Հիվանդի հոգեբանության առանձնահատկություններն ինֆեկ-
ցիոն հիվանդությունների ժամանակ: ՁԻԱՀ և հոգեբանություն: Թեմա 21` Զգայա-
րանների արատներով մարդկանց հոգեբանություն: Թեմա 22`  Անձի հոգեբանա-
կան ռեակցիաները դեմքի վնասվածքների ժամանակ: Թեմա 23` Հիվանդի հոգե-
բանական ռեակցիաները մաշկային ախտահարումների և մանկական ուղեղային 
կաթվածի ժամանակ: Թեմա 24` Օլիգոֆրենիայի բժշկահոգեբանական ասպեկտ-
ները: Թեմա 25` Հոգեկան առողջության հիմնախնդիրները: Թեմա 26` Ալ-կոհո-
լիզմ և  բժշկական հոգեբանություն: Թեմա 27` Ծերության հոգեբանական հիմնա-
խնդիրները: Թեմա 28` Շիզոֆրենիայի ժամանակ առաջացող հոգեբանական 
հիմնախնդիրները: Թեմա 29` Էպիլեպսիայի հոգեբանական հիմնախնդիրները: 
Թեմա 30` Հոգեբանական բաղադրիչի դերը բժշկական փորձաքննության կա-
ռուցվածքում: 

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B18. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ››  
(8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական և 16 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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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` Ժամա-
նակակից հոգեբանության հիմնախնդիրները` ըստ հոգեբանության հիմնական 
բնագավառների: Թեմա 5` Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնահար-
ցերը: Թեմա 6` Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից հիմնահարցերը: 
Թեմա 7` Հոգեբանական ներգործության և կառավարման հոգեբանության, ար-
տակարգ իրավիճակների հոգեբանության արդի հիմնահարցերը: Թեմա 8` 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 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0303/B30. ‹‹ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդուն` որպես 

սոցիալական միջավայրի արդյունք և մանրամասն ուսումնասիրել երեխային 
տարբեր սոցիալական միջավայրում, հետազոտել սոցիալականացման հասարա-
կական և մանկավարժական նշանակությունը: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա սոցիալական մանկավարժության գիտահետազոտական հիմունք-
ները, 

2. մարդու սոցիալականացման առանձնահատկությունները, 
3. սոցիալական շեղումների մանկավարժական վերլուծությունը, 
4. սոցիալական մանկավարժի գործունեության գործնական կիրառությունը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Սոցիալական մանկավարժության գիտատեսական հիմունքներ: 

Թեմա 2` Սոցիալական մանկավարժության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` 
Սոցիալ-մանկավարժական գործընթաց և նրա կատարելագործման ուղիները: 
Թեմա 4` Անձի սոցիալական զարգացումը: Թեմա 5` Երեխայի սոցիալական 
զարգացման մեխանիզմները և շարժիչ ուժերը: Թեմա 6`Գործունեությունը և  սո-
ցիալ-մանկավարժական հնարավորությունները: Թեմա 7` Մարդու ադապտա-
ցիան, դեզադապտացիան և ռեադապտացիան: Թեմա 8`  Սոցիալական դաս-
տիարակություն, էությունը և բովանդակությունը: Թեմա 9` Երեխաների զար-
գացման և դաստիարակության ընթացքում առաջացած սոցիալական շեղում-
ները: Թեմա 10` Սոցիալական շեղումներ, առաջացման պատճառները, հաղթա-
հարման ուղիները: 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 հաս-
տատությունների աշխատանքների դաստիարակչական խնդիրները: Թեմա 16` 
Սոցիալական աշխատակցի մասնագիտական գործունեությունը և անձի դեֆոր-
մացիա:  Թեմա 17` Սոցիալական աշխատակցի մանկավարժական վարպետութ-
յունը և աշխատանքի կազմակերպման ձևերը:  

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

առավելագույնը 8 միավոր: 
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /թեստ/: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B34. ‹‹ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեթերապիայի 

հիմնական նպատակներին և խնդիրներին, հիմնավորել տարբեր հոգեթերապև-
տիկ մոտեցումների նպատակահարմարությունը, տարբեր նպատակի հոգեբա-
նական կորեկցիաների ժամանակ, բացատրել նրա նշանակությունը սոմատիկ և 
նեյրոհոգեկան ախտահարումների բուժման համալիրում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հոգեթերապևտիկ մոտեցումների յուրահատկությունների, օգտա-
գործման բնագավառների, ակնկալիք արդյունքների մասին, 

2. կհասկանա հոգեթերապևտիկ միջոցառումների տրամաբանությունը և նպա-
տակահարմարությունը` կապված հիվանդի անձի յուրահատկությունների և 
հիվանդության բնույթի հետ, 

3. կկարողանա կիրառել հոգեթերապևտիկ տարբեր մեթոդներ տարբեր հիվան-
դագին պրոցեսների ժամանակ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեթերապիայի առարկան, տեսական հիմունքները, ուսումնա-

սիրության մեթոդները, դասակարգումը: Թեմա 2` Հոգեդինամիկական ուղղութ-
յունը հոգեթերապիայում: Թեմա 3` Վարքագծային հոգեթերապիա: Թեմա 4` Էկ-
զիստենցիալ հումանիստական հոգեթերապիա: Թեմա 5` Խմբային հոգեթերա-
պիա: Թեմա 6`  Անձնային-կողմնորոշված հոգեթերապիա: Թեմա 7`Ռացիոնալ 
հոգեթերապիա: Թեմա 8` Սուգեստիվ հոգեթերապիա: Հիպնոհոգեթերապիա: 
Թեմա 9`  Նարկոհոգեթերապիա: Հոգեթերապիա ստրեսի ֆոնի վրա: Թեմա 10`  
Ինքնաներշնչում: Աուտոտրենինգ: Թեմա 11` Վարքագծային հոգեթերապիայի 
մեթոդներ: Թեմա 12`  Խոսակցական հոգեթերապիա: Տրանսակտային անալիզ: 
Թեմա 13` Գեշտալտ-թերապիա: Թեմա 14` Հոգեթերապիայի կիրառումը մարմ-
նական հիվանդությունների բուժման համալիրում: Թեմա 15`Հոգեթերապիայի 
կիրառման սկզբունքները և ցուցումները մանկաբարձության և մանկաբուժութ-
յան մեջ: Թեմա 16` Հոգեթերապիայի կիրառումը նևրոզների ժամանակ: Թեմա 
17` Հոգեթերապիայի կիրառումը հոգեկան հիվանդությունների և ալկոհոլիզմի 
ժամանակ: 

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B20. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (34 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–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 հա-

մեմատական 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: 

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B29. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (34 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 8–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժու-

թյան գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտա-
կան հարացույցերի հիմքի վրա և ցույց տալ մանկավարժության գիտության տեղն 
ու դերը ժամանակակից գիտության ասպարեզում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, արդի ուղղու-
թյունները, ուսուցման և դաստիարակության դերը անձի ձևավորման և զար-
գացման գործընթացում, 

2. կհասկանա ուսուցման և դաստիարակության կազմակերպման նոր ձևերն ու 
մեթոդները, կրթության կառավարման հիմնահարցերը, 

3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ժամանակակից մանկավարժության առարկայի նպատակը, խըն-

դիրները, մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 2` Մանկավարժության գիտության 
զարգացման պատմությունը: Թեմա 3` Ժամանակակից մանկավարժության գի-
տության կոնցեպցիաները: Թեմա 4` Ժամանակակից կրթության փիլիսոփայութ-
յունը: Թեմա 5` Կրթության գլոբալացում և ինտեգրացում: Թեմա 6`  Ժամանակա-
կից համաշխարհային կրթական համակարգ, դաշտ, միջավայր: Թեմա 7` Կրթա-
կան որակի կառավարման և բարձրացման հիմնական դրույթները: Թեմա 8` 
Մանկավարժության գիտության մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 9` Դիդակ-
տիկայի ինովացիաները կրթության պատմության ասպարեզում: Թեմա 10` Դաս-
տիարակության խնդիրները, էությունը, տեխնոլոգիաները: Թեմա 11` Մանկա-
վարժական գիտության ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, խնդիր-
ները: Թեմա 12` Մանկավարժական կադրերին ներկայացվող արդի պահանջնե-
րը: Թեմա 13` Մանկավարժական հաղորդակցում, դպրոց-ընտանիք-հասարա-
կություն համագործակցությունը: 

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

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

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

խանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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0303/B32. ‹‹ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱ-
ՌԱՎԱՐՈՒՄ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական և 12 ժամ 
սեմինար 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: 

  
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. 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 
առավելագույնը 8 միավոր: 

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական առաջադրանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
 

4.3.1.  Կամընտրական դասընթացներ 
 

0303/B37. ‹‹ԿՈՆՖԼԻԿՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական և 8 ժամ 
սեմինար պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7–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 

8 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր (ստուգողական աշխատանք): Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 1 է: 
 

0303/B38. ‹‹ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական և 8 ժամ սե-
մինար պարապմունքներ) 



– 189 – 

Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել իրավաբանական 

հոգեբանության առարկան, խնդիրները, քննարկել իրավաբանական տարբեր 
կառույցների հոգեբանական յուրահատկությունները, տալ անչափահասների հո-
գեբանական բնութագիրը և հանցագործության դրդապատճառները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա իրավաբանական հոգեբանության հիմնական խնդրացանկը, 
2. կկարողանա վերլուծել հանցագործության կատարման դրդապատճառները, 

հիմնավորել դրանց հոգեբանական դետերմինացիան անչափահասների 
մոտ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Իրավաբանական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ու-

սումնասիրության մեթոդները: Թեմա 2` Իրավաբանական պրոֆեսիոգրամաներ 
և պսիխոգրամաներ: Թեմա 3` Հարցաքննության հոգեբանություն: Թեմա 4` Հան-
ցավորության հոգեբանություն: Թեմա 5` Հանցագործ անձի հոգեբանություն: 
Թեմա 6` Նորմերը որպես սոցիալական վարքի կարգավորիչներ: Թեմա 7` Ան-
չափահաս հանցագործ անձի հոգեբանություն: Թեմա 8` Հանցագործ խմբերի հո-
գեբանություն: Թեմա 9` Դատահոգեբանական փորձաքննություն: Թեմա 10` Բա-
ցասական հոգեկան վիճակների հոգեբանա-իրավական գնահատականը: 

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

8 միավոր առավելագույն արժեքով:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր (ստուգողական աշխատանք): Միավորների քայլը 

0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական առաջադրանք (ռեֆերատ): Միավորների 

քայլը 1 է: 
 
 

4.4. ‹‹Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 

0304/B10. ‹‹ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ ( 32 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: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

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 8 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/B13. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1-ին, եզրափակիչ գնահատումով  

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-
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րությունները. գրային համակարգեր: Թեմա 3` Լեզուների բառային համակար-
գերը: Թեմա 4` Լեզուների ձևաբանական համակարգերը: Թեմա 5` Լեզուների 
շարահյուսական համակարգերը: Թեմա 6` Լեզվի ծագումը: Թեմա 7` Աշխարհի 
լեզուների դասակարգումը: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B14. ‹‹ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ  ԼԵԶՈՒ››-1 (12 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 12 ժամ (192 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին, եզրափակիչ գնահատումով 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցու-

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

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել ֆրանսերենի հնչյունները, ընդհանուր պատ-
կերացում կունենա ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի մասին,  

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: Հոդերի 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` Դերանուն-
ների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր 
բնութագիրը: Թեմա 7` Թվականներ: Թվականների քերականական կարգերը: 
Թեմա 8` Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկզբունքները: 
Թեմա 9` Մակբայների տեսակները և քերականական կարգերը: Թեմա 10` Նա-
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խադասություն: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութա-
գիրը: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B40. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-րդ, 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: 
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 բառա-
յին 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: Թեմա 7` Գրական ուղղություններ: 
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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: 
 

0302/B61. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-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 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: 
 

0302/B55. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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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` Դե-
րանուն. դերանվանական հոլովում. մյուս խոսքի մասերը։ Թեմա 6` Գրաբարի շա-
րահյուսական հիմնական առանձնահատկությունները։ Գրաբարյան բնագրերի 
թարգմանություններ և վերլուծություններ: 

 
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/B93. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-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: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անտիկ գրականության հասկացությունը, պարբերացումը, «հու-

նական հրաշքի» քննադատությունը: Թեմա 2` Հոմերոսի «Իլիականը» և «Ոդիսա-
կանը». աստվածներ և մարդիկ, դիցաբանականը և բանաստեղծականը: Հեսիո-
դոսի «Աշխատանք և օրեր» բարոյախրատական պոեմը: Թեմա 3` Հունական 
քնարերգության ծագումն ու զարգացումը, թեմատիկան, բանաստեղծները: Թեմա 
4` Հունական թատրոն և դրամա, կատակերգություն և ողբերգություն. (Էսքիլես, 
Սոփոկ-լես, Եվրիպիդես, Արիստոփանես): Թեմա 5` Հելլենիստական գրականու-
թյան 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 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՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B82. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-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-
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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-
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/B15. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-2 (12 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 12 ժամ (192 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատումով 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել առաջին 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: Համեմատության աստիճանների կազ-

մության առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Դերանունների հիմնական տե-
սակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3` 
Թվականներ: Թվականների քերականական կարգերը: Թեմա 4` Բայ: Ընդհանուր 
բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկզբունքները: Թեմա 5` Մակբայների 
տեսակները և քերականական կարգերը: 

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

մի-ավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0302/B62. ‹‹ՀԱՅ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-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. 

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

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-
նահատկությունները, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնա-
սիրություններ։ 

 
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 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/B94. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2  ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 3-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 զարգա-
ցումների 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 ժա-
ռանգության ընդհանուր համապատկերի մեջ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Վերածնության առաջացումը, նրա առանձնահատկությունները: 

Վերածննդի գրականությունը Անգլիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Իսպա-
նիայում: Շեքսպիրի ողբերգությունները, Դանտեի «Աստվածային կատակերգութ-
յուն» պոեմը, Բոկաչչոյի «Դեկամերոնը», Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպը: 
Թեմա 2` Կլասիցիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը: Թեմա 3` Լուսա-
վորչական գրականության առաջացումը 18-րդ դարում: Անգլիական վեպի ա-
վանդույթները /Դ. Դեֆո, Ջ. Սվիֆտ, Հ. Ֆիլդինգ/: Թեմա 4` Գյոթեի «Երիտասարդ 
Վերթերի տառապանքները» վեպը, Շիլլերի «Դոն Կարլոս» դրաման: Թեմա 5` Ռո-
մանտիզմը և նրա գեղարվեստական առանձնահատկությունները: Ռոմանտիզմը 
Անգլիայում Գերմանիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում: 

 
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/B22. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-1/ անգլերեն  
(9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ծանոթացնել անգլերենի հնչյունական համակարգին, հաղորդել ընդհա-

նուր տարրական գիտելիքներ ձևաբանությունից և շարահյուսությունից, դասըն-
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թացի սահմաններում զարգացնել բառապաշարը, հաղորդակցական հմտություն-
ները (ընտանիք, աշխատանքային օր, ամենօրյա գործողություններ, եղանակ): 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի ընդհանուր գիտելիքներ անգլերենի քերականությունից, 
2. կյուրացնի հաղորդակցվելու հմտություններ, 
3. կիմանա անգլերենի ուղղագրության հիմնական կանոնները /թելադրութ-

յուն/: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անգլերենի հնչյունական համակարգը: Հնչյունների դասակար-

գումը: Բաց և փակ վանկեր: Թեմա 2` Բառակազմություն, պրոդուկտիվ ածանց-
ներ: Թեմա 3`Անձնական, ստացական, ցուցական դերանուններ: Թեմա 4` Գոյա-
կանի թիվը. ստացական հոլով: Թեմա 5` Ներկա և անցյալ անորոշ և շարունակա-
կան, ապառնի անորոշ ժամանակաձևեր: Թեմա 6` Ածականի համեմատության 
աստիճանները: Թեմա 7` Մակբայների համեմատության աստիճանները: Թեմա 
8` Ողջույնի և հրաժեշտի բանաձևեր: Թեմա 9` Ընտանիք, աշխատանք, կենցաղ: 
Թեմա 10` Կլիման և եղանակը Հայաստանում և Մեծ Բրիտանիայում: 

 
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 1 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/B16. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-3 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (96 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակ-

ներում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղոր-
դակցվելու և գրականությունից օգտվելու կարողություններ: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի ձևաբանության և 
շարահյուսության մասին, 

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

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

ծանց-ներն 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: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B17. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ  ԼԵԶՈՒ››-4 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-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 

աշխատամք` կուրսային աշխատանք, զեկուցում, թեզիս: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բայի անդեմ ձևերը: Դերբայների դասակարգման սկզբունքները 

ու չափանիշները: Թեմա 2` Հարակատար դերբայի գործածության առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 3` Դարձված և դարձվածաբաություն: Թեմա 4` Շեշտ և 
հնչերանգ: Թեմա 5` Հարցական նախադասությունների կազմության առանձնա-
հատկությունները: 

 
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` համապատասխանաբար 1, 1, 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/B30. ‹‹ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ ռոմանական բանասիրության հիմնախնդիրների և արդի փուլի առանձնա-
հատկությունների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավականաչափ տեղեկություններ կունենա ռոմանական բանասիրության 
հիմնախնդիրների, նորալատին լեզուների ընդհանուր գծերի և տարբերու-
թյունների մասին. 

2. կկարողանա տարբերակել ռոմանական լեզուների բնիկ և ենթաշերտային 
տարրերը. 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ռոմանական 
բանասիրության խնդիրների մասին ոչ մեծ աշխատանքներ` զեկուցում, թե-
զիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ռոմանական բանասիրության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2` 

Ռոմանական լեզուների առաջացման հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Նոր 
լատիներենը և ռոմանական լեզուների ձևավորումը: Թեմա 4` Ֆրանսերենի և ռո-
մանական լեզուների ժամանակագրումը, բարբառային բաժանումներն ու ա-
ռանձնահատկությունները: Թեմա 5` Ֆրանսերենի զարգացումը ֆրանսիական 
ժողովրդի պատմության լույսի ներքո: 

 
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: 
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0304/B95. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -3 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, 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` Գերմանա-
կան գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` 20-րդ դարի իսպանա-
կան պոեզիան և լատինամերիկյան արձակը: Թեմա 5` 20-րդ դարի անգլոամե-
րիկյան գրականությունը: Թեմա 6` 20-րդ դարի իտալական գրականության զար-
գացման ուղիները: 
 

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՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B23. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-2 / անգլերեն  
(10 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10 ժամ (160 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքը` ներմուծելով ստեղծագործական 

աշխատանքի տարրեր (փոխադրություն): Հաղորդել հիմնական գիտելիքներ քե-
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րականությունից: Հարստացնել բառապաշարը երկրագիտական, լեզվաբանա-
կան, պատմական, գեղարվեստական տեքստերի միջոցով: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի ընդհանուր գիտելիքներ անգլերենի քերականությունից, 
2. ձեռք կբերի հաղորդակցվելու հմտություններ, 
3. կիմանա անգլերենի ուղղագրության հիմնական կանոնները /թելադրու-

թյուն/: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Խոսքի մասերի դասակարգումը անգլերենում: Թեմա 2` Բայի հա-

մակարգը, տեսակները: Թեմա 3`Սահմանական եղանակի անորոշ ժամանակա-
ձևերը: Թեմա 4` Սահմանական եղանակի շարունակական ժամանակաձևերը: 
Թեմա 5` Սահմանական եղանակի վաղակատար ժամանակաձևերը: Թեմա 6` 
Սահմանական եղանակի վաղակատար շարունակական ժամանակաձևերը: 
Թեմա 7` Բայի սեռը: Թեմա 8` Մեծ Բրիտանիա և Լոնդոն: Թեմա 9` Դասական և 
ժամանակակից երաժշտություն: Թեմա 10` Գիտություն և կրթություն: Թեմա 11` 
Լեզուների ծագումը, արհեստական լեզուներ:  

 
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 1 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/B38. ‹‹ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /հիմնական օտար լեզու-Ֆրանսիա/›› 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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. 
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3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսիա-
կան քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` 
զեկուցում, թեզիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութա-

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

 
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: 
 

0303/B03. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-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. 

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

3. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և 
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյան-
քում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացու-

թյուն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` 
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հո-
գեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները 
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 5` 
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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 
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/B33. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի ձևավորման և արտասանական ա-
ռանձնահատկությունների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար տեղեկություններ կունենա ֆրանսերենի հնչյունների դասա-
կարգման սկզբունքների տեսակների և արտասանական առանձնահատկու-
թյունների մասին, 

2. կկարողանա տալ ֆրանսերենի հնչյունների ամբողջական նկարագրությունը, 
3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսերե-

նի հնչյունաբանությանը վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ հնչյունի մասին: Թեմա 2` Հնչյուն-

ների դասակարգման չափանիշներն ու սկզբունքները: Թեմա 3` Հնչյուն և հնչույթ, 
վանկ: Թեմա 4` Հնչյուն–բառ և բառ–նախադասություն փոխհարաբերություն-
ները: Թեմա 5` Հնչյունական իմաստի խնդիրը: 

 
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: 
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0303/B21. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-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, 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, բաղա-
դրիչները: Թեմա 4` Դիդակտիկայի հիմունքներ: Կրթության բովանդակությունը, 
ուսուցման գործընթացի էությունը, սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման 
ձևերը: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգումն ու գնա-
հատումը: Թեմա 5` Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության համակարգը, կա-
ռավարումը և բարեփոխումները: 

 
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. Թեստային աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B96. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -4 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Ուսանողներին ցույց տալ ֆրանսիական գրականության էվոլյուցիան 12-

15-րդ դարերում: 
 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆրանսիական գրականության զարգացման օրինաչափությունները, 
2. կհասկանա տվյալ ժամանակաշրջանի սոցիալ-մշակութային պրոբլեմատի-

կան, 
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել գեղարվեստական ստեղծագործութ-յուն-

ները: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսիական միջնադարյան գրականությունը ձևավորման շըր-

ջանում. Էպոսը, պոեզիան, ասպետական վեպերը («Տրիստանի և Իզոլդայի սի-
րավեպը»): Թեմա 2` Քաղաքային գրականությունը 14-15-րդ դդ.` Ֆրանսուա Վի-
յոն: Թեմա 3` Ֆրանսիական Վերածնունդը և Մարգարիտ Նավարացու խմբա-կը: 
Թեմա 4` Ֆրանսուա Ռաբլեն և նրա «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպը: 
Թեմա 5` Վերածննդի հումանիստական պոեզիան 16-րդ դարի երկրորդ կեսում. 
«Պլեադի» գեղագիտությունը. Պիեռ դե Ռոնսարը և Ժոաշեն դյու Բելեն: Թեմա 6` 
Կլասիցիզմի գեղագիտական և փիլիսոփայական հիմքերը (Ռենե Դեկարտը և Նի-
կոլա Բուալոն): Ֆրանսուա Մալերբի պոեզիան: Ուշ Վերածնունդը և Միշել Մոն-
տենի «Փորձերը»: Թեմա 7` Ֆրանսիական կլասիցիստական ողբերգությունները. 
Պիեռ Կոռնելի և Ժան Ռասինի ստեղծագործությունները: Թեմա 8` Ժան Բատիստ 
Մոլիերի կատակերգությունները: Ժան Լաֆոնտենի առակները, հեքիաթները, 
նովելները: Թեմա 9` 18-րդ դարի ֆրանսիական մորալիստները. Ֆրանսուա Լա-
րոշֆուկո և Ժան դը Լաբրյուեր: 

 
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/B24. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-3/ անգլերեն  
(8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Հարստացնել ուսանողների բառապաշարը (գնումներ, սպասարկում, երա-

ժշտություն, կրթություն), ներկայացնել անգլերենի հիմնական կառույցները, խո-
րացնել քերականական գիտելիքները ձևաբանությունից: 
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Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի լեզվի հիմնական կառույցներին, 
2. կիմանա խոսքի մասերը, 
3. կզարգացնի հաղորդակցվելու հմտությունները /ձևաբանություն, խոսքի մա-

սեր, հատուկ կառույցներ/: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մոդալ բայեր: Թեմա 2` ՈՒրիշի անուղղակի խոսք և ժամանակ-

ների համաձայնեցում: Թեմա 3` Գոյականի քերականական կարգերը: Թեմա 4` 
Հոդի կիրառությունը: Թեմա 5` Դերանվան տեսակները: Թեմա 6` Թվականի տե-
սակները: Թեմա 7` Ածական և մակբայ, համեմատության աստիճանները: Թեմա 
8` Սպասարկու խոսքի մասեր: Թեմա 9` Բիզնես և առևտուր: Թեմա 10` Նշանա-
վոր մարդկանց կյանքն ու գործունեությունը: 

 
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/B35. ‹‹ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ ֆրանսերենի բառապաշարի տարբեր շերտերի և զարգացման առանձնա-
հատկությունների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա ֆրանսերենի բառապաշարի 
տարբեր շերտերի և հարստացման ուղիների մասին, 

2. կկարողանա տարբերակել իմաստային–թեմատիկ խմբերը, 
3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսերե-

նի բառագիտությանը վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ բառի մասին: Թեմա 2` Բառը որ-

պես խոսքի նվազագույն տարր: Թեմա 3` Հնչյուն–բառ և բառ–նախադասություն 
փոխհարաբերությունները: Թեմա 4` Բառակազմություն: Թեմա 5` Հոմանիշներ: 
Հականիշներ: Իմաստային–թեմատիկ խմբեր: 

 



– 209 – 

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/B34. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

ֆրանսերենի պատմության հիմնական փուլերի և զարգացման առանձնահատ-
կությունների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ֆրանսերենի համառոտ պատմությունը, 
2. բավարար տեղեկություններ կունենա ֆրանսերենի ծագման, ցեղակցական 

կապերի և պատմական զարգացման առանձնահատկությունների մասին, 
3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ոչ մեծ աշ-

խատանքներ` զեկուցում, թեզիս: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսերենի զարգացման հիմնական փուլերը. Հին ֆրանսերեն, 

միջին ֆրանսերեն և ժամանակակից ֆրանսերեն: Թեմա 2` Գրական լեզուն և 
բարբառները: Թեմա 3` Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն: Թեմա 4` 
Հնչյունական համակարգի կրած փոփոխությունները: Թեմա 5` Ֆրանսերենի քե-
րականական համակարգի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկություն-
ները: 

 
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: 
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0304/B18. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-5 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակնե-

րում ձեռք բերված գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակց-
վելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից ազատորեն օգտ-
վելու 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 հնարավորություններ, փոխառություն և կաղապարում:Թեմա 
3` Հոմանիշություն և հականունություն: Հոմանիշության առանձնահատկութ-
յունները: Թեմա 4`Համանունության դրսևորման առանձնահատկությունները: 
Թեմա 5` Ֆրանսիական բառարանագրություն: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B98. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -5 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ներկայացնել 18-րդ դարի ֆրանսիական գրականության զարգացման 

խնդիրները, գաղափարա-գեղարվեստական ուղղությունները, ժանրային համա-
կարգերը, գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա 18-րդ դարի ֆրանսիական գրականության զարգացման առանձնա-

հատկությունները, ինքնատիպությունը և համաեվրոպական նշանակութ-
յունը, 

2. կհասկանա տվյալ ժամանակաշրջանի սոցիալ-մշակութային  պրոբլեմատի-
կան 

3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել 18-րդ դարի ֆրանսիական գրականութ-
յան նշանավոր ստեղծագործությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` 18-րդ դարի ֆրանսիական գրականության զարգացման հիմնա-

կան ուղղությունները. Ռենե Լըսաժ, Աբբա Պրևո: Թեմա 2` Դենի Դիդրոյի գեղա-
գիտական կոնցեպցիան, դրամատուրգիան և արձակ ստեղծագործությունները 
(«Միանձնուհին», «Ռամոյի ազգականը»): Թեմա 3` Վոլտերի փիլիսոփայական 
արձակը («Զադիգ», «Միկրոմեգաս», «Կանդիդ»): Ժան Ժակ Ռուսսո: Թեմա 4` Բո-
մարշեի թատրոնը. (եռերգությունը Ֆիգարոյի մասին): Թեմա 5` Ֆրանսիական 
ռոմանտիզմը. պոեզիան և արձակը: Վիկտոր Հյուգոյի պոեզիան, դրամատուր-
գիան և վեպերը («Փարիզի Աստվածամոր տաճարը», «Թշվառներ», «Իննսուն-
երեք»): Թեմա 6` Պրոսպեր Մերիմեի ռոմանտիզմը: 

 
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/B25. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-4/ անգլերեն  
(10 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10 ժամ (160 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Ակտիվացնել ստեղծագործական կարողությունները (շարադրություն և 

բանավեճեր` ընկերություն, գիտական նվաճումներ, պատերազմ և խաղաղութ-
յուն թեմաներով) և հաղորդել գիտելիքներ շարահյուսությունից: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կստանա քերականական խորը գիտելիքներ ձևաբանությունից և շարահյու-
սությունից, 

2. ձեռք կբերի տեքստը անգլերեն լեզվով վերարտադրելու հմտություններ, 
3. կկարողանա նախադասությունը վերլուծել ձևաբանորեն և շարահյուսորեն: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Բայի եղանակի քերականական կարգը: Թեմա 2`Դերբայներ: 

Թեմա 3` Նախադասության տեսակները, պարզ և բարդ նախադասություններ: 
Թեմա 4` Նախադասության գլխավոր անդամները: Թեմա 5` Նախադասության 
երկրորդական անդամները: Թեմա 6` Շարադասություն: Թեմա 7` Կետադրութ-
յուն: Թեմա 8` Ամուսնություն, ընտանեկան փոխհարաբերություններ: Թեմա 9` 
Կրթական համակարգ և քննություններ: Թեմա 10` Մարդկային արժեքներ: 

 
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 1 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/B19. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ  ԼԵԶՈՒ››-6 (11 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10 ժամ (160 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-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. 
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 



– 213 – 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B36. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի հիմնական առանձնահատկություն-
ների մասին, նրանց մոտ ձևավորել քերականական երևույթները ճիշտ հասկա-
նալու և մեկնաբանելու ունակություն: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի քերականական կա-
ռուցվածքի հիմնական առանձնահատկությունների մասին. 

2. կկարողանա տարբերակել և ինքնուրույն կերպով մեկնաբանել ֆրանսերե-
նին բնորոշ երևույթները. 

3. կկարողանա օգտվել տեսական գրականությունից և գրել ոչ մեծ աշխատանք-
ներ` զեկուցում, թեզիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները: Խոսքի մասերի 

փոխակերպումը: Թեմա 2` Գոյականի բառաքերականական ենթադասերը: Սեռի 
և թվի կարգերը: Թեմա 3` Առկայացուցիչների ընդհանուր բնութագիրը և իմաս-
տային դասակարգումը: Թեմա 4` Դերանունների փոխակերպիչ գործառությունը: 
Դե-րանունների բառաքերականական ենթախմբերը: Թեմա 5` Բայերի ընդհա-
նուր բնութագիրը: Ժամանակի կարգը և կերպաժամանակային ձևերի իմաստույ-
թային առանձնահատկությունները: 

 
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: 
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0304/B37. ‹‹ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ ֆրանսերենի ոճաբանության առանձնահատկությունների և արդի հիմնա-
խնդիրների մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի ոճաբանության առանձ-
նահատկությունների մասին. 

2. կտիրապետի ոճաբանության հիմնական ըմբռնումներին և հասկացութ-
յուններին. 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսե-
րենի ոճաբանությանը վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ ոճի մասին: Թեմա 2` Ոճաբանու-

թյան հիմնական ըմբռնումները և հասկացությունները: Թեմա 3` Ոճը որպես լեզ-
վի անհատական դրսևորում: Թեմա 4` Գրական ոճ, հասարակական–քաղաքա-
կան տերմինաբանություն: Թեմա 5` Ոճական կաղապարներ: 

 
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/B100. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -6  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել 19-րդ դարի ֆրանսիական գրակա-

նության զարգացման առանձնահատկությունները, ուղղությունները (ռոման-
տիզմ, ռեալիզմ, նատուրալիզմ, սիմվոլիզմ), վերլուծել դարաշրջանի նշանավոր 
գրողների ստեղծագործությունները, ցույց տալ նրանց նշանակությունը եվրոպա-
կան գրականության զարգացման հետագա ընթացքի համար: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 



– 215 – 

1. կիմանա 19-րդ դարի ֆրանսիական գրականության զարգացման օրինաչա-
փությունները, գրական հոսանքների, ուղղությունների առանձնահատկութ-
յունները, գեղարվեստական կոնցեպցիաները, 

2. կհասկանա գրական հոսանքների, ուղղությունների անցումների և ձևափո-
խությունների ներքին օրենքները և սկզբունքները, 

3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել դարաշրջանի մեծ գրողների ստեղծա-
գործությունները: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` 19-րդ դարի ֆրանսիական ռեալիզմը (Օնորե դը Բալզակ, Ստե-

նդալ, Գուստավ Ֆլոբեր, Գի դը Մոպասան): Թեմա 2` Ժորժ Սանդի հոգեբանա-
կան վեպերը: Պառնասականները. Տեոֆիլ Գոթիեի, Լըկոնտ դը Լիլի պոեզիան: 
Թեմա 3` Շառլ Բոդլերի «Չարի ծաղիկներ» ժողովածուի նորարարական նշանա-
կությունը և գեղարվեստական արժեքը. Բոդլերի գեղագիտական հայացքները: 
Թեմա 4` Նատուրալիզմի տեսությունը և Էմիլ Զոլայի փորձարարական վեպը 
(«Ռուգոն Մակկարներ» վիպաշարը): Թեմա 5` Ֆրանսիական սիմվոլիստական 
պոեզիան (Պոլ Վեռլեն, Արթյուր Ռեմբո, Ստեֆան Մալարմե): Թեմա 6` Անատոլ 
Ֆրանսի փիլիսոփայական ստեղծագործությունները («Թաիս»). Ռոմեն Ռոլանի 
վեպերը («Ժան Քրիստոֆ», «Հմայված հոգին»): 

 
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/B26. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-5/ անգլերեն  
(9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Ամրապնդել քերականական նյութը: Կրկնություն: Ծանոթացնել անգլիա-

կան և ամերիկյան գեղարվեստական գրականությանը, որը միտված է ուսանո-
ղին հաղորդակից դարձնել ուսումնասիրվող լեզվի մտածելակերպին և մշակու-
թային առանձնահատկություններին: Հասարակական–քաղաքական, գիտական 
և մշակութային հոդվածների վերարտադրություն և թարգմանություն:  

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի գրական ճաշակ, 
2. կտիրապետի հաղորդակցման հմտություններին, 
3. կիմանա ուսումնասիրվող լեզուն կրող մշակույթի առանձնահատկություն-

ները: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Անգլիական և ամերիկյան գրականության նմուշներ: Թեմա 2` 

Քաղաքական համակարգը Հայաստանում, ԱՄՆ–ում և Մեծ Բրիտանիայում, 
ընտրություններ և քաղաքական կուսակցություններ: Թեմա 3` Իրավունք, արդա-
րադատության համակարգը և օրենքը Հայաստանում, ԱՄՆ–ում և Մեծ Բրիտա-
նիայում, հանցագործություն և պատժամիջոցներ: Թեմա 4` Բժշկություն, ախտա-
նշաններ, հիվանդություններ, բուժական համակարգ:  

 
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/B31. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ֆրանսերենի դա-

սավանդման մասնագիտական հմտություններ, նրանց զինել դասավանդման 
արդի մեթոդներով: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավականաչափ տեղեկություններ կունենա ֆրանսերենի դասավանդման 
մեթոդիկայի առանձնահատկությունների մասին, 

2. կկարողանա գործնական աշխատանքում կիրառել դասավանդման նոր մե-
թոդներ, 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսերե-
նի դասավանդման մեթոդիկայի այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշ-
խատանք` զեկուցում, թեզիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվի դասավանդման մեթոդաբանությունը որպես գիտակարգ: 

Թեմա 2` Մեթոդիկայի հիմնական ըմբռնումներն ու հասկացությունները: Թեմա 
3` Կոլեկտիվ մոտեցում և անհատական մոտեցում: Թեմա 4` Մայրենի լեզվի ա-
ռանձնահատկությունների հաշվառումը ֆրանսերենի դասավանդման ժամա-
նակ: Թեմա 5` Ֆրանսերենի դասավանդման հաղորդակցական մեթոդը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 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/B20. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ  ԼԵԶՈՒ››-7 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (96 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել նախորդ կիսամյակներում ստաց-

ված գիտելիքները, ուսանողին հնարավորություն տալ դրանք օգտագործելու ա-
վարտական աշխատանքում: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա թարգմանել և մեկնաբանել ֆրանսերեն լեզվաբանական բնա-
գիր տեքստեր, 

2. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերեն լեզվի և ֆրանսիական 
քաղաքակրթության մասին,  

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով հաղորդակցվել և առանց բառարանի օգ-
նության շարադրել տարբեր թեմաներով տեքստեր: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի հիմնական առանձնա-

հատկությունները: Թեմա 2` Ֆրանսերենի քերականական համակարգի ընդհա-
նուր բնութագիր: Թեմա 3` Հոդ և հոդառություն: Առկայացման առանձնահատ-
կությունները: Թեմա 4` Գոյականների դասակարգման սկզբունքները ու չափա-
նիշները: Թեմա 5` Ածականի տեսակները: Ածական–դերանուն փոխհարաբերու-
թյան խնդիրը: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B102. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -7  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ցույց տալ 20-րդ դարի ֆրանսի-

ական գրականության զարգացման ուղիները, գաղափարաոճական բազմազա-
նությունը, առանձին հեղինակների փիլիսոփայական-գեղագիտական կոնցեպ-
ցիաները: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 20-րդ դարի ֆրանսիական գրականության զարգացման առանձ-
նահատկությունները, ինքնատիպությունը, ստեղծագործական սկզբունք-
ները, 

2. կհասկանա ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայական-գեղա-
գիտական հիմքերը 

3. կկարողանա վերլուծել հեղինակների գեղարվեստական երկերը: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Մարսել Պրուստի «Կորած ժամանակների որոնումները» վիպա-

շարը. Մարսել Պրուստը և իմպրեսիոնիզմը: Թեմա 2` Անդրե Ժիդի ստեղծագոր-
ծական կյանքը. «Դրամանենգները» վեպը: Թեմա 3` Գիյոմ Ապոլիների պոեզիան: 
Գիյոմ Ապոլիները և սյուրռեալիզմը: Թեմա 4` Տրիստան Ցարան և դադաիզմի 
առաջացումը: Թեմա 5` Ա. Բրետոնի սյուրռեալիստական մանիֆեստները. սյուր-
ռեալիզմի պոեզիան (Լուի Արագոն, Պոլ Էլյուար, Ժակ Պրևեր, Ռոբեր Դեսնոս): 
Թեմա 6` Էկզիստենցիալիստական գրականությունը: Ալբեր Կամյուի և Ժան-Պոլ 
Սարտրի ստեղծագործությունները (վեպերը, էսսեները, դրամաները): Թեմա 7` 
Սեն-Ժոն Պերսի պոեմները («Անաբասիս», «Ծովեզերքներ», «Անձրևներ»): Աբսուր-
դի թատրոնը. Արթյուր Ադամովի, Էժեն Իոնեսկոյի և Սամուել Բեքեթի պիեսները: 
Թեմա 8` «Նոր վեպը» և նրա տեսությունը (Միշել Բյութոր, Նատալի Սարրոտ, 
Ալեն-Ռոբ Գրիե): Ֆրանսիական վեպի հետագա ճակատագիրը: 

 
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/B27. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-6/ անգլերեն  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Բնագիր տեքստերի միջոցով հարստացնել ուսանողների բառապաշարը 

բանավոր քննարկումներով, վերարտադրությամբ, ոճական առանձնահատկութ-
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յունների լուսաբանմամբ: Զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքը` շեշտադրելով 
ոճական հանգուցային երևույթները: Մասնագիտական բառապաշարի հարըս-
տացում` բանասիրական տեքստերի վերլուծության միջոցով: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի գրական ճաշակ, 
2. կտիրապետի հաղորդակցման հմտություններին, 
3. կիմանա ուսումնասիրվող լեզուն կրող մշակույթի առանձնահատկություն-

ները: 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Շրջակա միջավայր, մթնոլորտի և միջավայրի աղտոտում, բնու-

թյան պահպանություն: Թեմա 2` Գիտություն, հայտնագործություններ, առեղծ-
վածներ, գիտական առաջընթաց: Թեմա 3` Սպորտ, մարզաձևեր, մարզական 
նվաճումներ: Թեմա 4` Արվեստ, նշանավոր արվեստագետներ, արվեստի պատ-
մություն, ժամանակակից արվեստ: Թեմա 5` Կրթությունը, մասնավոր և պետա-
կան դպրոցները և բուհական համակարգը Հայաստանում, ԱՄՆ–ում և Մեծ Բրի-
տանիայում: 

 
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 1 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/B21. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-8 (2 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 8 ժամ (32 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակ ունի հանրագումարի բերել նախորդ կիսամյակնե-

րում ստացած գիտելիքները` դրանք թարմացնելով նոր տվյալներով ու տեղեկու-
թյուններով: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. լիովին կտիրապետի ֆրանսերենի բանավոր և գրավոր խոսքին, 
2. կունենա մասնագիտական խորքային գիտելիքներ, 
3. կկարողանա ուսումնասիրել բնագիր մասնագիտական տեքստեր և գրել ա-

վարտական աշխատանք: 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Դերանունների հիմնական տեսակները: Շեշտված և անշեշտ դե-

րանուններ: Թեմա 2` Թվականներ: Թվականների քսանորդական դրությունը և 
քերականական կարգերը: Թեմա 3` Բայ: Ֆրանսերեն բայի դիմա–թվա–ժամանա-
կային առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Մակբայների տեսակները: Տեղի 
մակբայների գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Նախադա-
սություն: Կրավորական կառույցների առանձնահատկությունները: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 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/B39. ‹‹ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-Անգլիա/›› 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է անգլերենն իբրև 2-րդ մասնագիտական օտար 

լեզու ուսումնասիրող ուսանողներին ներկայացնել ՄԹ/ԱՄՆ երկու հիմնական 
լեզվակիր երկրների պատմա–աշխարհագրական և էթնոլեզվամշակութային 
նկարագիրը` կարևորելով մեթալեզվի (առարկայի նկարագրության) դերն իբրև 
անգլերենի յուրացմանը նպաստող և խթանող հիմնական պայման: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի լեզվական հաղորդակցման հմտություն և հաղորդակցումը դյու-
րացնող իրազեկություն լեզու–մշակույթ անքակտելի բանաձևի համատեքս-
տում, 

2. կհասկանա և կկարողանա ընկալել անգլալեզու հեղինակների ստեղծագոր-
ծություններում արտացոլված իրողությունները, արժեքների համակարգը 
նյութական և հոգևոր մշակույթի ոլորտում, 

3. կտիրապետի և կհաղթահարի ինչպես հատուկ նպատակներով օգտագործ-
վող, այնպես էլ տարբեր ոլորտներում անգլերենի կենցաղավարման բառա-
պաշարի և դարձվածաբանության մակարդակը: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ ՄԹ/ԱՄՆ պետական, վարչատա-

րածքային, ազգային, լեզվական, կրոնական խճանկարի մասին: Թեմա 2` Կրթա-
կան համակարգ և մշակույթ, ավանդույթ/ժամանակակից մտակեցվածք, ազգային 
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և ժողովրդական տոները մշակութաբանական վերլուծության համատեքստում: 
Թեմա 3` Արդի լեզվական քաղաքականության գործընթացներում անգլերենի 
դերը այլ օտար լեզուների հետ համեմատության համակարգում:  

 
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: 
 
 

4.4.1. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0302/B17. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (3  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

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 բացասա-

կան կողմերը, լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
3. կկարողանա տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանական 

տարբեր ուսմունքներով կատարված ուսումնասիրությունները։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները. լեզ-

վաբանության բաժինները. լեզվի ուսումնասիրման հայեցակետերը։ Թեմա 2` Լե-
զու և մտածողություն. լեզու և խոսք։ Թեմա 3` Կառուցվածք. նորմա. Կիրառութ-
յուն։ 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։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0302/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (3  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական հաս-

կացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հըմտու-
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 եզրակացություն-ների 
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 հետազո-
տությունների 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-
ղոթյուն։ Թեմա 5`Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օրենք-
ները։ Թեմա 6` Դեդուկտիվ մտահանգում։ Մտահանգման ընդհանուր բնութա-
գիրը։ Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ։ Թեմա 8` Փաստարկման տրամա-
բանական հիմունքներ։ Թեմա 9` Տրամաբանական սխալներ։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0304/B41. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒ-
ԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է պարզաբանել տիպաբանական ուսումնասիրու-

թյան տեղն ու դերը լեզվաբանական գիտակարգերի շարքում, ձևավորել այն կա-
րևոր խնդիրները, որոնք հիմնարար նշանակություն են ձեռք բերում լեզուների 
տիպա-բանական քննության ասպարեզում, վեր հանել հայոց և օտար լեզուների 
տիպաբանական ընդհանուր և տարբեր եզրերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի լեզվի տիպաբանական դասակարգման սկզբունքները, տիպաբա-
նության մեթոդներն ու խնդիրները, 

2. կտիրապետի մայրենի և օտար լեզվի լեզվական ընդհանրություններին և 
տարբերություններին, հնչյունական, քերականական և իմաստաբանական 
ընդհանրույթներին, 

3. ձեռք կբերի գիտելիքներ ուսումնասիրվող լեզուների զուգորդական և տիպա-
բանական դասակարգման հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվական ընդհանրույթներ: Թեմա 2` Մայրենի և օտար լեզունե-

րի դասակարգումը կառուցվածքային և լեզվաբանական բաժինների: Թեմա 3` 
Հայոց լեզվի և օտար լեզվի լեզվական և արտալեզվական ընդհանրույթները և 
տարբերությունները:  

 
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/B32. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ստացած տեսական գիտելիքները 

ուղղորդել դեպի թարգմանություն, նրանց մեջ ձևավորել թարգմանական հմտու-
թյուններ: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա թարգմանագիտության հիմնական ընբռնումներն ու հասկացութ-
յունները. 

2. կկարողանա կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություն. 
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3. կկարողանա գրել թարգմանագիտության հետ կապված ոչ մեծ աշխատանք, 
զեկուցում, թեզիս: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցության 

կարևոր միջոց: Թեմա 2` Ֆրանսերենից հայերեն թարգմանության առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 3` Հայերենից ֆրանսերեն թարգմանության առանձնա-
հատկությունները: Թեմա 4` Հասարակական-քաղաքական տեքստերի թարգմա-
նության առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Համաժամանակյա թարգմանու-
թյուն: 

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

առավելագույնը 8 միավոր: Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը 
գնահատվում է առնվազն 1 միավոր:  

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

4.5.  ‹‹Անգլերեն լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 

0304/B10. ‹‹ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ ( 32 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. 

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-
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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 8 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/B13. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 1-ին, 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: 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-
խանաբար 2, 2, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0304/B43. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-1 (12 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 12 ժամ (192 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. 
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 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/B68. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 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: 
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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: 
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 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: 
 

0302/B61. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-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, 
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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 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: 
 

0302/B55. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 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 
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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/B93. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-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 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՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է: 
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0304/B82. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2-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-
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/B44. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-2 (12 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 12 ժամ (192 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
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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 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: 
 

0302/B62. ‹‹ՀԱՅ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-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. 

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

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-
նահատկությունները, 

3. 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, 
հոսանքներ։ Թեմա 2` Հայ գրականությունը 20-30-ական թթ.: Հասարակական-
քաղաքական 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 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/B94. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2  ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-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: 

 
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-
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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: 

 
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/B45. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-3 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (96 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: 

 
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 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: 
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0304/B51. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-1/ ֆրանսերեն  
(9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, 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. 

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: 

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

միա-վոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0303/B03. ‹‹ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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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. 

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

2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և 
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյան-
քում: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացու-

թյուն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` 
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հո-
գեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները 
հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 5` 
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Ման-
կավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խընդիրները: Տարի-
քային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբա-
նական առանձնահատկությունները: 

 
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/B58. ‹‹ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություն տալ գերմանական 

ցեղերի, նրանց տարածման, ինչպես նաև համապատասխան լեզուների պատմա-
կան զարգացման առանձնահատկությունների և նրանց միավորող ընդհանուր 
բնորոշ գծերի մասին: 

  
Կրթական արդյունքները  
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմանա` գերմանական նախալեզվի պատմական զարգացման նախադըր-

յալները, 
2. ձեռք կբերի գերմանական լեզուների հնչյունական, քերականական հա-

մակարգին բնորոշ առանձնահատկությունների վերաբերյալ տեսական գի-
տելիքներ, 

3. կկարողանա կատարել թարգմանություն գոթերենից ժամանակակից անգ-
լերեն: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ընդհանուր տեղեկություններ հնդեվրոպական լեզուների մասին: 

Թեմա 2` Վաղ գերմանական ցեղախմբերի և նրանց լեզուների դասակարգումը: 
Թեմա 3` Գերմանական լեզուների հնչյունական համակարգին բնորոշ առանձ-
նահատկությունները: Թեմա 4` Բառի կառուցվածքի զարգացումը գերմանական 
լեզուներում: Թեմա 5` Գերմանական լեզուների քերականական համակարգը: 

 
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/B95. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -3 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, 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 
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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` 
Գերմանական գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 5` 20-րդ դարի 
իսպանական պոեզիան և լատինամերիկյան արձակը: Թեմա 6` 20-րդ դարի 
իտալական գրականության զարգացման ուղիները: 
 

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՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր: 
Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B46. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -4 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 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-
սություն (երկրորդական նախադասության տիպերը): Թեմա 4` Գրավոր պրակ-
տիկա (շարադրություն, պարբերություն):  

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանա-
բար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 
0304/B52. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-2 / ֆրանսերեն  
(10 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10 ժամ (160 ժամ 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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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0304/B66. ‹‹ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /Անգլիա/-հիմնական օտար լեզու››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 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 
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 (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գործնական հա-

ղորդակցման հմտություններ տարբեր բնագավառներում, օտար երկրում կողմ-
նորոշում, նորությունների հաղորդում, հայտնի մարդկանց մասին տեղեկություն-
ների փոխանակում, ինչպես նաև գրավոր խոսքի զարգացում և ուղղագրական 
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:  

 
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/B61. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 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, 
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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 առոգաբա-
նական 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 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: 
 
0303/B21. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-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, 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: 
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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, բաղա-
դրիչները: Թեմա 4` Դիդակտիկայի հիմունքներ: Կրթության բովանդակությունը, 
ուսուցման գործընթացի էությունը, սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման 
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 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. Թեստային աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B97. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -4 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել անգլիական Վերածը-

նընդի յուրահատկությունները, նախաշեքսպիրյան անգլիական դրամատուր-
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 4` Վ. Շեքսպիրի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները 
(սոնետներ, քրոնիկներ, կատակերգություններ): Թեմա 5` Վ. Շեքսպիրի ողբեր-
գությունները («Համլետ», «Օթելլո», «Լիր Արքա», «Մակբեթ» և այլն/: Թեմա 6` 
Շեքսպիրը և անտիկ դրամայի ավանդույթները: Թեմա 7` Շեքսպիրի պիեսների 
փիլիսոփայական-հումանիստական բովանդակությունը: Թեմա 8` Կլասիցիզմը 
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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 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/B53. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-3 / ֆրանսերեն  
(8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 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  
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 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: 
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0304/B63. ‹‹ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (28 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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-
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 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/B62. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անգլերենի լեզվա-

կան համակարգի ակունքներին, լուսաբանել անգլերենի համակարգին բնորոշ 
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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. 
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/B99. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -5 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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, 
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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-
նության արտացոլումը Թ. Բ. Սմոլետի «Ռոդերիկ Ռենդոմի արկածները» վեպում: 
Թեմա 7` Ջ. Մաքֆերսոնի «Օսիանի երգերը» որպես լիրիկական էպոսի ստեղծ-
ման փորձ: Թեմա 8` 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 9` Բարձրաշխարհիկ հասարակության բարքերի պատ-
կերումը Ռ.Շերիդանի «Չարախոսության դպրոցը» պիեսում: Թեմա 10` Ռ.Բըրնսի 
լիրիկան: Ժողովրդական կյանքի և բնության թեմաները նրա պոեզիայում: 

 
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/B48. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-6 (11կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10 ժամ (160 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, 
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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-
ռանձնահատկությունները: Թեմա 4` Ոչ կաղապարային կառուցվածքի ներմու-
ծում և կիրառում:  

 
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/B54. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-4 / ֆրանսերեն  
(10 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 10 ժամ (160 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. 
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: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 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/B55. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-5/ ֆրանսերեն  
(9 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (128 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` 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: 
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0304/B64. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-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 հիմնախընդիր-
ներին, 

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` Ձևաբա-
նության հիմնահարցեր: Խոսքի մասեր և նրանց կարգերը: Հիմնական և երկրոր-
դական խոսքի մասեր: Թեմա 3` Շարահյուսության հիմնահարցեր: Բառակա-
պակցություններ: 

 
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/B65. ‹‹ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-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-
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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 
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/B101. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -6  (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-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 
ուղիները, 

3. ծանոթ կլինի 19-րդ դարի անգլո-ամերիկյան գրականության պատմահա-
սարակական հիմքերի, ինչպես նաև նրա գեղագիտական խնդիրների ու 
սկզբունքների հետ: 
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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 
էսթետիզմը: Արվեստի և իրականության թեման «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» 
վեպում: 

 
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/B49. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ››-7 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (96 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1, 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/B59. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-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 հիմնա-
կան 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: 
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0304/B103. ‹‹ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -7  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

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 

ունակությունները, 
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: 
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 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/B50. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› - 8 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (32 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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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:  
 
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/B56. ‹‹ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ››-6 / ֆրանսերեն  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (24 ժամ 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: 
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Բովանդակությունը. 
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 գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 

մի-ավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրա-
քանչյուրը` համապատասխանաբար 1, 1, 1, 1 միավոր:Միավորների քայլը 0,5 է: 

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

խանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
 

0304/B67. ‹‹ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /Ֆրանսիա /-երկրորդ մասնագիտական լեզու›› 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-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:  

 
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: 
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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: 
 
 

4.5.1. Կամընտրական դասընթացներ 
 

0302/B17. ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (3  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

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 բացասա-

կան կողմերը, լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
3. կկարողանա տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանական 

տարբեր ուսմունքներով կատարված ուսումնասիրությունները։ 
 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները. լեզ-

վաբանության բաժինները. լեզվի ուսումնասիրման հայեցակետերը։ Թեմա 2` Լե-
զու և մտածողություն. լեզու և խոսք։ Թեմա 3` Կառուցվածք. նորմա. Կիրառութ-
յուն։ 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։ 

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

առավելագույնը 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է 
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0302/B47. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (3  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական հաս-

կացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հմտութ-
յուններ, 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 օրենք-
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 հետա-
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 8 միավոր:  
Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է: 
 

0304/B41. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 
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Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է պարզաբանել տիպաբանական ուսումնասիրու-

թյան տեղն ու դերը լեզվաբանական գիտակարգերի շարքում, ձևավորել այն կա-
րևոր խնդիրները, որոնք հիմնարար նշանակություն են ձեռք բերում լեզուների 
տիպաբանական քննության ասպարեզում, վեր հանել հայոց և օտար լեզուների 
տիպաբանական ընդհանուր և տարբեր եզրերը: 

  
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի լեզվի տիպաբանական դասակարգման սկզբունքները, տիպաբա-
նության մեթոդներն ու խնդիրները, 

2. կտիրապետի մայրենի և օտար լեզվի լեզվական ընդհանրություններին և 
տարբերություններին, հնչյունական, քերականական և իմաստաբանական 
ընդհանրույթներին, 

3. ձեռք կբերի գիտելիքներ ուսումնասիրվող լեզուների զուգորդական և տիպա-
բանական դասակարգման հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Լեզվական ընդհանրույթներ: Թեմա 2` Մայրենի և օտար լեզունե-

րի դասակարգումը կառուցվածքային և լեզվաբանական բաժինների: Թեմա 3` 
Հայոց լեզվի և օտար լեզվի լեզվական և արտալեզվական ընդհանրույթները և 
տարբերությունները:  

 
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/B32. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-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 փոխակերպում-

ները, 
3. կիմանա թարգմանության սկզբունքները: 
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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 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: 
 

 
5. ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ 
5.1. ‹‹Պատմություն›› մասնագիտություն 

 
ՈՒսումնական (հնագիտական-ազգագրական) պրակտիկա (2 կրեդիտ) 
2 շաբաթ տևողությամբ, 4–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել նախնական գիտե-

լիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, 
պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճանաչել հնագիտական և ազգագրական հուշարձանների հիմ-
նական տեսականին. 

2. կընկալի հնագիտական և ազգագրական նյութը դաշտում ձեռք բերելու պար-
զագույն սկզբունքները. 

3. կկարողանա կատարել տարրական կարգի վերլուծական բնույթի հնագիտա-
կան և ազգագրական աշխատանք: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ 

(Շեն-գավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Դասախոսություն հին Երևանի ժողո-
վդական կենցաղից: Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ, Հացավան, Գառնի և 
Գեղարդ տանող ճանապարհին գտնվող պատմա-ճարտարապետական հուշար-
ձանները. ծանոթություն: Հացավանի և Գառնիի ազգագրությունը: Թեմա 3` Հին 
Արտաշատի, Դվինի հնագիտական հուշարձանները: Արարատի մարզում վերա-
բնակված պարսկահայերի ազգագրությունը: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայ-
քի վաղ և զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային հուշար-
ձանները: Քաղաքի ազգագրությունը համաձայն Աշտարակի տվյալների:Թեմա 5` 
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Արուճի և Մաստարայի հնությունները: Այցելություն Սարդարապատի ճակա-
տամարտի հուշահամալիր և Հայաստանի ազգագրության պետական թանգա-
րան: 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխա-

տանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա: 
 
ՈՒսումնական (թանգարանային-արխիվային) պրակտիկա (4 կրեդիտ) 
4 շաբաթ տևողությամբ, 6–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
 Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թանգարանային և 

արխիվային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկություննե-
րին և Հայաստանի տարբեր արխիվներին, թանգարաններին ու հնավայրերին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հարուստ գիտելիքներ արխիվային ֆոնդերի, թանգարանների գի-
տաֆոնդային, գիտահետազոտական, հաշվառման, ցուցադրության կազմա-
կերպման վերաբերյալ. 

2. կունենա պատկերացում արխիվային նյութերի և թանգարանային առարկա-
ների պահպանության, վերականգնման աշխատանքների մասին. 

3. տեղեկություններ կունենա Հայաստանի հնավայրերի և պեղումների ընթաց-
քի վերաբերյալ: 

 
Բովանդակություն. 
Թեմա 1` Ծանոթություն արխիվային գործի և թանգարանային (մշտական 

և ժամանակավոր) ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային 
աշխատանքներին, պահպանության ձևերին ու խնդիրներին, գիտահետազոտա-
կան աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական աշ-
խատանքների ձևերին ու մեթոդներին, գիտական արխիվի կազմակերպման 
խնդիրներին: Թեմա 2` Արխիվային և թանգարանային նյութերի բաժանումը 
խմբերի ըստ դրանց ֆունկցիաների: Թեմա 3` Հաշվառման փուլերը. նախնական 
հաշվառում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային ֆոնդի սխեմատիկ 
դասակարգում և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակ-
տավորում և գրանցում հիմնական ֆոնդի  գլխավոր գույքամատյանում և այլ 
մատյաններում, ծածկագրում: Թեմա 4` Արխիվային և թանգարանային ֆոնդի 
սխեմատիկ հաշվառումը: Թեմա 5` ՈՒսանողներին դաշտում ծանոթացնել հնա-
գիտական պեղումների և ուսումնասիրությունների մեթոդների հետ: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխա-

տանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա: 
 
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 7–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը. 
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական 

փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում Տավուշի մարզի տարբեր դպրոցնե-
րում: Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4 շաբաթյա ժա-
մանակահատվածում ուսումնասիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել 
կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառութ-
յան ընթացքում: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին, 
2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբեր-

յալ, 
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ: 

 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Նախապատրաստական սեմինար: Թեմա 2` Դպրոցի ընտրու-

թյուն: Թեմա 3` Պասիվ պրակտիկա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասա-
րանի հետ ծանոթացում: Թեմա 4` Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, ման-
կավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5` Դասաժամի ինքնուրույն կազմակեր-
պում: Թեմա 6` Դասալսումներ: Թեմա 7` Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխա-

տանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա: 
 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, քննություն 
 
 

5.2. ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 6–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ զարգացնել դասավանդելու 

հմտություն:  
  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. ծանոթ կլինի հանրակրթական դպրոցում “Հայոց լեզու” և “Հայ գրականութ-
յուն” առարկաների դասավանդման հիմնական մեթոդներին և սկզբունքնե-
րին. 

2. կիմանա հանրակրթական դպրոցում “Հայոց լեզու” և “Հայ գրականություն” 
առարկաների դասավանդման համար անհրաժեշտ ուսումնական պլանների 
ու ծրագրերի կազմության առանձնահատկությունները, դրանց գործնական 
կիրառությունը դասավանդման գործընթացում. 

3. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հանրակրթական դպրոցում “Հայոց լեզու” 
և “Հայ գրականություն” առարկաների դասավանդման համար: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Հանրակրթական դպրոցում “Հայոց լեզու” և “Հայ գրականություն” առար-

կաների դասավանդման համար տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիք-
ների գործնական ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավար-
ժական պրակտիկայի օրագիր և այլն) լրացման ստուգում: 

 
 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
 

5.3. ‹‹Մանկավարժություն և հոգեբանություն›› մասնագիտություն 
 
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 6–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ձեռք բերել ժամանակակից պահանջներին հա-

մապատասխան գործնական, մանկավարժական հմտություններ, ուսանողների 
մոտ ձևավորել հոգեբանության և մանկավարժության դասավանդման հմտութ-
յուններ, դասընթացի կազմակերպման ունակություն և դասախոսությունների 
կազմակերպում: 

  
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դասավանդման մեթոդիկայի սկզբունքներն ու առանձնահատկու-
թյունները, 

2. կհասկանա կրթության և դաստիարակության մանկավարժական, հոգեբա-
նական գործառույթների դերը ուսուցման գործընթացում, 

3. կկարողանա գործնականում կիրառել ձեռք բերած մանկավարժական հըմ-
տությունները: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Ստուգարքն նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխա-
տանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա: 

 
Արտադրական պրակտիկա (2 կրեդիտ)  
2 շաբաթ տևողությամբ, 8–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
 Նպատակը. 
 Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էքսպերիմենտալ 

հետազոտության կատարման հմտություններին, ծանոթացնել էքսպերիմենտալ 
աշխատանքի իրականացման սկզբունքներին և դրանց ներկայացվող պահանջ-
ներին: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի էքսպերիմենետալ հետազոտություն իրականացնելու հմտութ-
յուններ, 

2. կիմանա էքսպերիմենտալ աշխատանքի սկզբունքներն ու պահանջները, 
3. կկարողանա ընդհանրացնել և վերլուծել հետազոտության արդյունքները: 

 
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխա-

տանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա: 
 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
 

5.4. ‹‹Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 8–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Ձեռք բերել գործնական, մանկավարժական հմտություններ ժամանակա-

կից պահանջներին համապատասխան` ֆրանսերենը դասավանդելու համար: 
  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա իրականացնել մանկավարժի գործունեություն, 
2. կկարողանա դասավանդել ֆրանսերեն լեզու: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Հանրակրթական դպրոցում “Ֆրանսերեն” առարկայի դասավանդման հա-

մար տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիքների գործնական ստուգում 
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և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավարժական պրակտիկայի օրագիր 
և այլն) լրացման ստուգում: 

 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
 

5.5. ‹‹Անգլերեն լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 
Արտադրական (մանկավարժական)  պրակտիկա (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ, 8–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Ձեռք բերել գործնական, մանկավարժական հմտություններ ժամանակա-

կից պահանջներին համապատասխան` անգլերենը դասավանդելու համար: 
  
Կրթական արդյունքները.  
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա իրականացնել մանկավարժի գործունեություն, 
2. կկարողանա դասավանդել անգլերեն լեզու: 

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Հանրակրթական դպրոցում “Անգլերեն” առարկայի դասավանդման հա-

մար տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիքների գործնական ստուգում 
և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավարժական պրակտիկայի օրագիր 
և այլն) լրացման ստուգում: 

 
Պետական մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, քննություն 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնական օրացույցը 
 

2010 / 2011 ուսումնական տարի 

Աշնանային կիսամյակ 

01 սեպտեմբերի 2010թ.–29 հունվարի 2010թ. 
Ուսուցման սկիզբը 01 սեպտեմբերի 
1-ին փուլի ընթացիկ ստուգումներ 14-23 հոկտեմբերի 
1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ 14-23 հոկտեմբերի 
2-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 06-18 դեկտեմբերի 
2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ 06-18 դեկտեմբերի 
Ստուգարքների հանձնում 20-28 դեկտեմբերի 
Ուսուցման ավարտը 29 դեկտեմբերի 
Քննաշրջան 07 -28 հունվարի  
Ձմեռային արձակուրդներ 31 հունվարի-07 փետրվարի 

 

Գարնանային կիսամյակ 

07 փետրվարի 2011թ.–30 հունիսի 2011թ. 
Ուսուցման սկիզբը 07 փետրվարի 
1-ին փուլի ընթացիկ ստուգումներ 14-23 մարտի  
1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ 14-23 մարտի 
2-րդ փուլի ընթացիկ ստուգումներ 16-30 մայիսի 
2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ 16-30 մայիսի 
Կուրսային աշխատանքների և ստուգարքների 
հանձնում 30 մայիսի-04 հունիսի 

Ուսուցման ավարտը 04 հունիսի 
Քննաշրջան 06-25 հունիսի 
Պետական մասնագիտական քննություն և 
ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 25 ապրիլի-31 մայիսի 

Ամառային արձակուրդներ 01 հուլիսի-31 օգոստոսի 
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