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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Սիրելի՛ ուսանողներ 
 
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի 

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

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

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

Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբող-
ջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրո-
պական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձ-
րագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության 
(ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատ-
վածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր 
աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման 
դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և 
մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու 
հնարավորությունները: 
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Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնար-
կած լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարե-
փոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթա-
ցի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրա-
յին բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման 
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտնե-
րի մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսա-
րանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակար-
գի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդ-
լայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով: 

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

Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։ 
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1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմա-

նում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առ-

կա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

կանոնները։ 

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համա-

կարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։ 

1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբու-

հական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ 

կանոնադրությանը համապատասխան: 

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրա-

գրերի աշխատածավալը 

2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսա-

նողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման 

համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS 

կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համար-

ժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 

ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) 

ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական 

ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, 

որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ 

է, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 

2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 

տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 

տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար 

սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ 

հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 

շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապ-

մունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 

շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

2.4.  Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 

5 տարի է (10 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար 

սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ 

հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 

                                            
1 Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային 

պարապմունքները, տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական 

մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող են իրականացվել 

նաև այլ գրաֆիկով։ 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 

3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևո-

ղությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի 

համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է 

հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապ-

մունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ 

ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար 

համապատասխան մասնագիտությունների ուսանողները 

լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի 

պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին 

մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի: 

2.7.  Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային 

քննաշրջանում նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, 

բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը  

չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ 

քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական 

պլանի: 

2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը 

գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում 

ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի 

պատրաստման և գնահատման կարգերի:  

 

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը 

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները 
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական 

ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կի-

րարկման հիմնական նպատակներն են՝ 

ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել 

ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,  

բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդ-

յունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դա-

սավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման մի-

ջոց օգտագործելու համար:  

3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը. 

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յու-

րացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում 

(ընթացիկ քննություններ),  
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բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնա-

հատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ 

կրթական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնար-

դյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում, 

գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ 

գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) 

արդյունարար գնահատականի ձևավորում։ 

3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պա-

րապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 

դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական 

գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 

ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝ 

ա)  եզրափակիչ գնահատումով,  
բ)   առանց եզրափակիչ գնահատման, 
գ)   առանց ընթացիկ գնահատման, 
դ)   ստուգարքային: 

 

3.2. Դասընթացների գնահատումը 
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի 

ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախա-

տեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։ 

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր 

կամ բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնա-

ռության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնար-

դյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր 

կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։   

3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից  (ուսումնական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը 

/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հե-

տևյալ բաղադրամասերի՝ 

ա)  ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի 

ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների ար-

դյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է 

առավելագույնը 5 միավոր, 

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է  գնահատվել 

առավելագույնը 10 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատակա-

նը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին բաղադրա-

մասերով վաստակած միավորների գումար. 

Գարդ. =  Քընթ. + Քեզր.: 

Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն 

իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են 
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գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված 

հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնա-

հատվում են ամբողջ միավորներով2). 

Աղյուսակ 1. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 5 5 10 20 
 

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է 

կիսամյակի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստի-

ճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։ 

3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մո-

դուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահա-

տականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ 

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի 

ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների 

արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է 

առավելագույնը 10 միավոր,  

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատակա-

նը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ 

քննություններից վաստակած միավորների գումար. 

Գարդ.= Քընթ.:  

Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի 

գնահատումն իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված 

են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված 

հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնա-

հատվում են ամբողջ միավորներով3). 

Աղյուսակ 2. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ 1 Քընթ 2 Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 10 10 20 

 

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա 

ուսուցման համար:  

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ 

քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է նա-

խորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր 

աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի 

կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին 

                                            
2 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատ-

ման քայլը՝ 0,5: Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական 

արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:  
3 Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:  
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չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական 

տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։ 

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն 

դեպքում, եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային 

բեռնվածություն: 

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և 

առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում 

փոքրածավալ մասնագիտական դասընթացները: 

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր 

կրթական կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի 

ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի 

«Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական 

դասընթացը: 

 

3.3.Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանող-

ներին տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցա-

շարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու 

չափանիշների մասին։ 

3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցնե-

րը, որոնք հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրո-

ռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը 

հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանող-

ներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային 

փոստի միջոցով: 

3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպ-

քում՝ ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ 

հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ 

շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):   

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում 

են կիսամյակային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ 

հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 1316-րդ շաբաթներում: 

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը 

տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է 

դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սքա-

նավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության 

ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահա-

տականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն 

բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ 

քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնու-

թյան դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակեր-
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պող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլ-

տետի դեկանին: 

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամա-

դրված սահմանված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը 

պետք է պահպանեն քննական տետրում ներկայացված  պահանջ-

ները։ 

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի ան-

վան դիմաց յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի 

ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատու-

մով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո, 

եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսա-

նողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, 

հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալ, և այդ 

դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում 

կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ 

բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու 

դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:   

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսա-

նողը համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է 

հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

թույլտվությամբ: 

3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննու-

թյունները հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն 

ռեկտորի հրամանով: 

 
 

3.4. Գնահատման սանդղակը  
3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 

համար կիրառվում է  20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայաց-

ված է ստորև. 

Աղյուսակ 3. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

13-17 «Լավ» 

8-12 «Բավարար» 

0-7 «Անբավարար» 
 

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը  
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջա-

դիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի 

կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր 
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ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ 

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսում-

նասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրե-

դիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթա-

կան մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսա-

նողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական 

ձեռքբերումների որակը։ 

3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ 

շրջանում գրանցվում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկա-

գրում։ 

3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունք-

ները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամ-

յակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև 

ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմու-

թյունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են 

հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտներ, 

 գնահատված կրեդիտներ, 

 վարկանիշային միավորներ, 

 միջին որակական գնահատական։ 

3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պա-

հանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած 

կրեդիտների գումարն է։ 

3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը 

գնահատված է թվային միավորներով. 

 iÎñ»¹ÇïÎ¶
 ։ 

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված 

դասընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար 

գնահատականների արտադրյալների գումարն է. 

  ii ³ñ¹¶Îñ»¹ÇïìØ
, 

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար 

գնահատականն է: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից  
ստացել է  համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասըն-
թացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է` 
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 
20)։ 

 

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով 

կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է 
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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 

= 87,15
15

238
 ` 20 հնարավորից: 

 

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կի-
սամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և 

արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վար-

կանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։  
 

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը 

4.1.  Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր 

ստացած ուսանողին տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլա-

տրվում։  

4.2.  Ընթացիկ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն 

այն դեպքում, եթե չներկայանալու պատճառի մասին ուսանողը 

(կամ որևէ մեկը նրա անունից) նախօրոք կամ քննության օրը գրա-

վոր իրազեկում է դեկանատին: Դիմումը վավերացնում է 

ֆակուլտետի դեկանը կամ դեկանի տեղակալը, և նույն օրը 

դեկանատի աշխատակիցը սքանավորման եղանակով այն 

ամրագրում է ԵՊՀ SuperVision ծրագրում: Հիվանդության պատ-

ճառով բացակայած ուսանողը բժշկական տեղեկանքը բուժման 

շրջանի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը ներառյալ (ԵՊՀ 

հատուկ պոլիկլինիկայի կողմից վավերացնելուց հետո) 

ներկայացնում է դեկանատ: Այլ պատճառներով բացակայելու 

դեպքում ուսանողը ներկայացնում է բացակայության հարգելիու-

թյունը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթ։ 

4.3.  Ընթացիկ քննությանը հարգելի պատճառով չներկայացած ուսա-

նողը կարող է այն հանձնել դասերին հաճախման օրվանից սկսած 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, դեկանատի կողմից 

հաստատված ժամանակացույցով: 

4.4.  Ստուգարքին և/կամ քննությանը հարգելի պատճառով չներկա-

յացած ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում 

կարող է հանձնել համապատասխան ստուգարքը և/կամ 

քննությունը, որը չի  համարվի լուծարք, եթե բավարարվել են 4.2 

ենթակետի բոլոր պահանջները: Այդ մասին ֆակուլտետի դեկանը 
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համապատսխան զեկուցագիր է ներկայացնում ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորին: 

4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ 

ռեկտորատի կողմից, և այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ 

քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն 

քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի 

հրամանով։ 

4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման 

արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը 

չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 

շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վեր-

ջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավո-

րությամբ: 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 
ընթացիկ քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 
3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ 
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, 
որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում 
պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած միավորները, 
այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը 
վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 
միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի 
մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, 
ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ 
անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7: 

 

4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման 

արդյունարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված 

ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ 

քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր 

ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի 

միավոր: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 
ընթացիկ քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 
3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ 
Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պա-
հանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը 
կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե 
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական 
նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, 
ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը: 
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4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյու-

նարար դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսա-

նողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է  վե-

րահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի 

միավոր: 

4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա 

ուսուցման համակարգին: 

4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մար-

ման շրջանից հետո, եթե առաջացած առարկայական պարտքերի 

կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահ-

մանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվո-

րական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված-

ների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել մինչև 

ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով 

առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով այդ առարկաների դաս-

ընթացները: 

4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի 

կրթական ծրագրում թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ 

առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի գնահատման 

արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր 

արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է 

համալսարանից: 

4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո 

ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանող-

ների` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայաց-

վում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:  

4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատ-

րաստման կատարողականը ատեստավորվում է համապատաս-

խան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում 

մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պա-

հանջների:  

4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հե-

ռացվում է համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջա-

դիմության պատճառով: Հեռացված ուսանողը վերականգնումից հե-

տո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով 

մագիստրոսական թեզը:  

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը 

5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթաց-

քում դեկանատում պահվող հիմնական փաստաթղթերից է: 

5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծա-

ռայում դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված 
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փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ), ընդունելու-

թյան դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և 

ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքե-

րը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատաս-

խան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում դե-

կանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը 

պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների 

ուսման վարձի վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարա-

նական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները, 

- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին 

վկայականը, որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում 

է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում: 

5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են 

ծառայում դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված 

փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-

հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի 

անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը 

պետք է համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների 

ուսման վարձի վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարա-

նական ու ֆակուլտետային բոլոր հրամանները: 

5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն 

ամբողջությամբ՝ ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, 

դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և ավարտման հրամանը, 

հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթաց-

քում, ուսումնական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանա-

տի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի անձնական տվյալները, 

նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսա-

նկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո 

ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոս-

տի հասցեին: 

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը 

6.1.  Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում 

է ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսա-

րանի կայքէջում։  
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6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում 

իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական 

կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու հա-

մար և պարունակում է. 

ա)առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժա-

մանակացույցը և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ը, 

բ)տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.  

- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի 

շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված 

կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարա-

վորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակու-

թյունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ 

ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատ-

վությունը և այլն, 

- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը 

և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին 

հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային 

ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպա-

տակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական 

մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություն-

ներով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ 

բովանդակությունը/թեմաները), դասավանդման, ուսումնառության 

և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:  

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը 

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների 

գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել 

առցանց եղանակով: 

7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթաց-

ների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական 

վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը: 

7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը 

պատրաստում է իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում 

ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն 

ստանալու համար: 

7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական 

ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական 

(այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի 

սպասարկման և զարգացման վարչությունը: 
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7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրա-

կանացնող ամբիոնը ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց 

անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի 

հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է  առցանց միջավայր: 

7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսա-

նողների մասնակցությունը, տրամադրում և շարունակաբար 

թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, առցանց 

կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննար-

կումներ և սեմինարներ: 

7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրո-

նային փոստով կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: 
 

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը 

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և 

անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսում-

նառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրա-

ռության հմտությունների զարգացմանը: 

8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագի-

տությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտի-

կաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, 

էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական (արտա-

դրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժա-

կան), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանող-

ները` միայն մասնագիտական  պրակտիկա:  

8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի   

1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամ-

րապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գի-

տելիքները:  

8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանող-

ների նեղ մասնագիտական հմտությունները: 

8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում 

են  համապատասխան կրթական ծրագրով: 

8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթո-

դական վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակա-

ցույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական 

ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) 

պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրա-

գրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատու-

թյան պատասխանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և 

բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:   
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8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագի-

տական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով հա-

մապատասխան տեղեկանք: 

8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի 

ղեկավարը «Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը 

մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:  

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը 

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված  է դասընթացի կամ 

դասընթացների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի 

ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների 

ձևավորմանը և զարգացմանը:  

9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամ-

բիոնը կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղե-

կացնում ուսանողներին: 

9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային 

աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը 

և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը: 

9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվու-

թյունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկաց-

նում ուսանողներին: 

9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտ-

րոնային) ամբիոն է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 

օր առաջ: 

9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է 

առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխա-

տանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում: 

9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպ-

քում աշխատանքը գնահատվում է անբավարար:  

9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսա-

նողը նույն օրը գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:  

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը 

10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են 

նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառու-

ցամասերում:  

10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթաց-

ների ցանկից ուսանողն ընտրում է երեքը: 

10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները 

նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամա-

սում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը: 
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10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆա-

կուլտետում, և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայաց-

վում են ուսումնամեթոդական վարչություն: 

10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կա-

տարվում է  նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահման-

ված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում: 

10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դաս-

ընթացի իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար 

թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի: 
 

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը 

11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադի-

տարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական 

ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:  

11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի 

մշակման հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և 

հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպատա-

կահարմարությունը: 

11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային 

խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունք-

ները՝ որակավորումների ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի 

պահանջներին համապատասխան: 

11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստա-

թղթային փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձ-

նում նաև գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների: 

11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարա-

կայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման 

աշխատանքները: 

11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտ-

րոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախա-

պատրաստում է հավատարմագրման: 

11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն 

կրթական մակարդակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր: 
 

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը) 

12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում 

օժանդակելու նպատակով նշանակվում են ուսումնական խորհր-

դատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։ 

12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 

30 ուսանողի համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու: 

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց 

իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում 
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գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգե-

րին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրա-

գրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին 

կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի 

ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն: 

12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-

կենցաղային պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական 

առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում 

ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապ-

ված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմակերպում 

խորհրդատվություններ: 

12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գի-

տական խորհուրդը լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդա-

տուների հաշվետվությունները: 

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

13.1. Ուսանողն իրավունք ունի` 

- սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհա-

տելու կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը, 

- սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական 

իրավունքները ԵՊՀ-ում, 

- մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և 

գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության 

արդյունավետությունը, 

- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ 

յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրա-

գրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի, 

- հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ 

մասնագիտական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ 

որակավորման աստիճան, 

- օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվա-

կան պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզա-

կան, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբա-

ժանումների ծառայություններից, 

- ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող 

ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինար-

ներին և գիտաժողովներին, 

- լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպ-

քում, ստանալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի 

ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպ-

քերի, 
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- սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտար-

երկրյա պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտու-

թյունը, 

- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունու-

թյան ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան 

(կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` 

օտարերկրյա), 

- ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության 

տվյալ կամ ամբողջ ժամանակահատվածի համար, 

- ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստա-

նալու համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը: 

13.2. Ուսանողը պարտավոր է`  

- ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին, 

- կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված 

պահանջները, 

- հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթաց-

ներին, 

- սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առա-

ջադրանքները, 

- վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամա-

նակին վճարել ուսման վարձավճարը, 

- հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին, 

- կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին 

իրավական այլ ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականու-

թյունները:    
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– 31 – 

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 ընդ-

հանուր կառուցվածքը բերված է ստորև. 
 

§Պատմություն¦  կրթական ծրագիր 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր կրթական 

կառուցամաս 

պարտադիր 
կամընտրական 

36 

 
28 
8 

18 

 
14 
4 

Ընդհանուր կրթական 

կառուցամաս 

(կամընտրական 4) 

4 

 

 

10 

 

 

Մասնագիտական 

կառուցամաս 

(պարտադիր) 

168 

 

 

46 

 

 

Կրթական այլ մոդուլներ 32 5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 79 

 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր հումանիտար և 

սոցիալ–տնտեսագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

32 

 

16 
16 

14 

 

8 
6 

Ընդհանուր 

մաթեմատիկական և 

բնագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

10 

 

8 
2 

4 

 

3 
1 

Ընդհանուր և հատուկ 

մասնագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

174 

 

154 
20 

44 

 

34 
10 

Կրթական այլ մոդուլներ 24 5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 67 
 

 

§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 
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ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր հումանիտար և 

սոցիալ–տնտեսագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

32 

6 

16 

14 

8 

 

6 

Ընդհանուր մաթեմատիկական 

և բնագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

10 
 

10 

0 

4 

 

4 

0 

Ընդհանուր մասնագիտական 

պարտադիր 
կամընտրական 

160 

152 

8 

54 

50 

4 

Կրթական այլ մոդուլներ 38 8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 70 

 

§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր կրթական 

կառուցամաս 

պարտադիր 
 

32 

 

 

16 

 

 

Ընդհանուր կրթական 

կառուցամաս 

(կամընտրական 4) 

4 10 

Մասնագիտական 

կառուցամաս 

(պարտադիր) 

174 

 

 

34 

 

 

Կրթական այլ մոդուլներ 30 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 74 

 
 

§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

ԿՐԹԱՄԱՍ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑ – 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

Ընդհանուր կրթական 

կառուցամաս 

պարտադիր 
 

32 

 

 

16 

 

 

Ընդհանուր կրթական 

կառուցամաս 

(կամընտրական 4) 

4 10 

Մասնագիտական 

կառուցամաս 

(պարտադիր) 

174 

 

 

34 

 

 

Կրթական այլ մոդուլներ 30 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240 74 
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Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ 

ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով. 
 

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

32 ժամ* 30ժամ* 28 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 կրթական կառուցամաս  

 

Ծրագրի ընդհանուր կրթական կառուցամասը ներառում է կրթական 

մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը 

ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր 

տեսական հենքի ձևավորմանը։ 

 
 
Ընդհանուր կրթական կառուցամասի պարտադիր դասընթացներ 
Ընդհանուր կրթական կառուցամասի պարտադիր դասընթացների ցանկը 

ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված 

կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ–դասընթացները. 

 
Պատմություն կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ)2 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Հայոց լեզու և խոսքի 
մշակույթ-1 

2 30(0/30/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և խոսքի 
մշակույթ-2 

2 30(0/30/0/0) 2 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-2 4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 

4 60(30/0/30/0) 4 ստուգարք 

Ֆիզդաստիարակություն - 30(0/30/0/0) 1,2,3,4 ստուգարք 

Կիրառական 
վիճակագրություն և 
տվյալների հետ 
աշխատանք 

2 30(15/15/0/0) 3 ստուգարք 

Իրավունքի հիմունքներ 2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և 2 30(30/0/0/0) 1 ստուգարք 
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բնապահպանության 
հիմունքներ 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
կիրառման հիմունքներ  

2 30(0/30/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտ-
պանություն և 
արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության առաջին 
բուժօգնություն 

4 60(30/30/0/0) 2 ստուգարք 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ 

առարկաներ 
    

Անգլերեն լեզու-1 

4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 
Ֆրանսերեն լեզու-1 

Անգլերեն լեզու-2 

4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 
Ֆրանսերեն լեզու-2 

 
 
 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Ռուսաց լեզու-1 4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 

2 30 (24/0/6/0) 1 ստուգարք 

Անգլերեն լեզու-1 

4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 
Ֆրանսերեն լեզու-1 

Ռուսաց լեզու-2 4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 

2 32(24/0/6/0) 2 հանրագում. 

Անգլերեն լեզու-2 

4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 
Ֆրանսերեն լեզու-2 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 

4 60 (45/0/15/0) 4 հանրագում. 

Ռուսաց լեզու-3 

4 60(0/60/0/0) 3 հանրագում. Անգլերեն լեզու-3 

Ֆրանսերեն լեզու-3 

Ֆիզդաստիարակություն - 120(0/120/0/0) 2,4 ստուգարք 

Էթիկա և վարվեցողության 
հիմունքներ 

- 30 (30/0/0) 2 ստուգարք 

 

§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Ռուսաց լեզու-1 4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 

2 30(24/0/6/0) 1 ստուգարք 

Անգլերեն լեզու-1 

4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 
Ֆրանսերեն լեզու-1 
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Ռուսաց լեզու-2 4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 

2 30(24/0/8/0) 2 հանրագում. 

Անգլերեն լեզու-2 

4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 
Ֆրանսերեն լեզու-2 

Ռուսաց լեզու-3 

4 60(0/60/0/0) 3 հանրագում. Անգլերեն լեզու-3 

Ֆրանսերեն լեզու-3 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 

4 48(37/0/11/0) 4 հանրագում. 

Ֆիզդաստիարակություն - 120(0/120/0/0) 2,4 ստուգարք 

 

§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Հայոց լեզու և խոսքի 
մշակույթ-1 

2 30(0/30/0/0) 1 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-1 4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 

2 30(30/0//0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և խոսքի 
մշակույթ-2 

2 30(0/30/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-2 4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 

2 30(30/0/0/0) 2 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և 
բնապահպանության 
հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 1 ստուգարք 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
կիրառման հիմունքներ 

2 30(0/30/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն  և 
արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության առաջին 
բուժօգնություն 

4 60(30/30/0/0) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 

4 60(30/0/30/0)  ստուգարք 

Կիրառական 
վիճակագրություն և 
տվյալների աշխատանք 

2 30(15/0/15/0) 3 ստուգարք 

Իրավունքի հիմունքներ 2  2 ստուգարք 

Ֆիզդաստիարակություն - 120(0/120/0/0) 1,2,3,4 ստուգարք 

 
§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Հայոց լեզու և խոսքի 
մշակույթ-1 

2 30(0/30/0/0) 1 ստուգարք 
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Ռուսաց լեզու-1 4 60(0/60/0/0) 1 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–1 

2 30(30/0//0) 1 ստուգարք 

Հայոց լեզու և խոսքի 
մշակույթ-2 

2 30(0/30/0/0) 2 ստուգարք 

Ռուսաց լեզու-2 4 60(0/60/0/0) 2 ստուգարք 

Հայոց պատմության հիմ-
նահարցեր–2 

2 30(30/0/0/0) 2 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և 
բնապահպանության 
հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 1 ստուգարք 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
կիրառման հիմունքներ 

2 30(0/30/0/0) 1 ստուգարք 

Քաղաքացիական 
պաշտպանություն  և 
արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության առաջին 
բուժօգնություն 

4 60(30/30/0/0) 2 ստուգարք 

Փիլիսոփայության հի-
մունքներ 

4 60(30/0/30/0)  ստուգարք 

Կիրառական 
վիճակագրություն և 
տվյալների աշխատանք 

2 30(15/0/15/0) 3 ստուգարք 

Իրավունքի հիմունքներ 2  2 ստուգարք 

Ֆիզդաստիարակություն - 120(0/120/0/0) 1,2,3,4 ստուգարք 

 
 
Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացներ 
Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների 

ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և 

հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը 

հնարավորություն ունի ընտրելու երկուսը.  

§Պատմություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Բարոյագիտության 
հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Կրոնագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Հոգեբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Գործարարության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Մշակութաբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Սոցիոլոգիայի 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Տնտեսագիտության 2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 
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հիմունքներ 

Տրամաբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Քաղաքագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Բնագիտության ժամա-
նակակից 
հայեցակարգեր 

2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 
Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 

Կիսամյակ Գնահատման 

ձևը 

Մշակութաբանություն 
2 30(30/0/0/0) 3 ստուգարք 

Կրոնների պատմություն 

Տնտեսագիտություն 

2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք Քաղաքագիտություն 

Իրավագիտություն 

 

§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Մշակութաբանություն 
2 24(24/0/0/0) 4 ստուգարք 

Կրոնների պատմություն 

Տնտեսագիտություն 

2 30(30/0/0/0) 3 ստուգարք Քաղաքագիտություն 

Իրավագիտություն 

 
§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Բարոյագիտության 
հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Կրոնագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Հոգեբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Գործարարության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Մշակութաբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Սոցիոլոգիայի 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Տնտեսագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Տրամաբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Քաղաքագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Բնագիտության ժամա-
նակակից 

2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 
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հայեցակարգեր 

 
§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Բարոյագիտության 
հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Կրոնագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Հոգեբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Գործարարության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Մշակութաբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Սոցիոլոգիայի 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Տնտեսագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Տրամաբանության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Քաղաքագիտության 
հիմունքներ 

2 
30(30/0/0/0) 4 ստուգարք 

Բնագիտության ժամա-
նակակից 
հայեցակարգեր 

2 30(30/0/0/0) 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 մո-

դուլները. 
 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 

2 30(6/24/0/0) 1 Ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահպա-
նության հիմունքներ  

2 30(30/0/0/0) 1 Ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն և արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

4 60(30/30/0/0) 5 Ստուգարք 
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§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Համակարգչից օգտվելու 
հմտություններ 

2 30(6/24/0/0) 2 ստուգարք 

Բնագիտության 
ժամանակակից 
կոնցեպցիաներ 

2 30(30/0/0/0) 2 ստուգարք 

Էկոլոգիայի և բնապահպանու-
թյան հիմունքներ  

2 30(30/0/0/0) 3 ստուգարք 

Քաղաքացիական պաշտպա-
նություն և արտակարգ 
իրավիճակներում 
բնակչության առաջին բուժօգ-
նություն 

4 48(24/24/0/0) 5 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. 
 

 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Մաթեմատիկայի հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 1 Ստուգարք Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

 

 

§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Մաթեմատիկայի հիմունքներ 

2 30(30/0/0/0) 3 ստուգարք Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

 
Բնագիտության ժամանակա-
կից կոնցեպցիաներ 

    

 

 

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս 
  

ԵՊՀ-ի ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետը բակալավրի կրթա-

կան ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գը-

ծով. 

1. Պատմություն 
2. Հայոց լեզու և գրականություն 
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3. Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
4. Հոգեբանություն 
5. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 
6. Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 
7. Անգլերեն լեզու և գրականություն 
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական կառուցամասը նըպա-

տակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականաց-

նելու գործառույթի կատարմանը: Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազ-

մը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար 

բերված են ստորև. 
 

§Պատմություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

 Հայաստանի պատմական աշ-
խարհագրություն 

3 45(30/0/15/0) 1 
առ. 

եզր.գնահ. 

Հին Արևելքի պատմություն 5 60(40/0/20/0) 1 եզր.գնահ. 

Նախնադարյան հասարակու-
թյան պատմություն 

3 45(30/0/15/0) 1 
առ. 

եզր.գնահ. 

Հայ գրականության պատմու-
թյուն 

2 30(30/0/0/0) 2 
Առ. ընթաց 

գն.  

Հայոց պատմություն-1 6 90(60/0/30/0) 1 եզր.գնահ. 

Հայոց պատմություն-2 6 75(55/0/20/0) 2 եզր.գնահ. 

Ազգագրության հիմունքներ և 
հայ ազգագրություն 

5 75(55/0/20/0) 3 
առ. 

եզր.գնահ. 

Հին Հունաստանի և Հռոմի 
պատմություն 

5 75(60/0/15/0) 2 եզր.գնահ. 

Ռուսաստանի պատմություն-1 4 60(40/0/20/0) 2 
առ. 

ընթ.գնահ. 

Հայոց պատմություն-3 5 75(55/0/20/0) 3 եզր.գնահ. 

Միջին դարերի պատմություն-1 5 75(55/0/20/0) 3 եզր.գնահ. 

Ռուսաստանի պատմություն-2 4 60(40/0/20/0) 3 առ.եզր.գն. 

Հնագիտության հիմունքներ և 
Հայաստանի հնագիտություն 

5 75(55/0/20/0) 3 եզր.գնահ. 

Գրաբար-1 3 45(0/45/0/0) 3 առ.եզր.գն. 

Գրաբար-2 4 45(0/45/0/0) 4 առ.եզր.գնահ. 

Հայոց պատմություն-4 5 75(55/0/20/0) 4 եզր.գնահ. 

Միջին դարերի պատմություն-2 4 60(40/0/20/0) 4 եզր.գնահ. 

Ռուսաստանի պատմություն-3 4 60(40/0/20/0) 4 առ.եզր.գնահ. 

Ուրբանիզմի պատմություն 2 30(24/0/6/0) 4 հնրգ. 

Հայոց պատմություն-5 6 90(60/0/30/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

Հայոց պատմություն-6 4 60(45/0/15/0) 6 եզր.գնահ. 

Նոր պատմություն -1 6 90(60/0/30/0) 5 եզր.գնահ 

Ռուսաստանի պատմություն-4 5 60(40/0/20/0) 5 եզր.գնահ. 

Պատմագիտության տեսություն 
և մեթոդաբանություն 

4 60(45/0/15/0) 5 եզր.գն. 

Նոր պատմություն-2 6 90(60/0/30/0) 6 եզր.գնահ. 

Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների 
պատմություն 

6 75(55/0/20/0) 6 եզր.գնահ. 

Հայոց պատմության աղբյուրա- 4 60(45/0/15/0) 6 եզր.գնահ. 
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գիտություն  

Թանգարանագիտության և 
արխիվագիտություն  

3 45(30/0/15/0) 7 առ.ընթ.գն. 

Հայկական հարցը և Հայոց ցե-
ղասպանության պատմություն 

4 60(45/0/15/0) 6 առ.եզր.գն. 

Նորագույն պատմություն 7 105(75/0/30/0) 7 եզր.գնահ. 

Հայոց պատմության պատմա-
գրություն 

4 60(45/0/15/0) 7 եզր.գնահ. 

Վրաստանի և Ադրբեջանի 
պատմություն 

4 60(30/0/15/0) 7 առ.եզր.գնահ. 

Համաշխարհային պատմու-
թյան աղբյուրագիտություն 

4 60(45/0/15/0) 5 առ.եզր.գն. 

     

Փիլիսոփայության 
պատմություն 

3 45(30/0/15/0) 7 առ.եզր.գն. 

Հայ և համաշխարհային ար-
վեստի պատմություն 

3 45(30/0/15/0) 7 առ.ընթ.գն. 

ԽՍՀՄ-ի և Ռուսաստանի 
հետխորհրդային շրջանի 
պատմություն 

5 60(40/20/0/0) 4 եզր.գնահ. 

Թուրքիայի և Իրանի 
պատմություն 

4 45(30/0/15/0) 4 առ.ընթ.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ առարկաներ     

Հայ քաղաքական կուսակցու-
թյունների պատմություն 

4 60(40/0/20/0) 5 առ.ընթ.գն. 

Պառլամենտարիզմի պատմու-
թյուն 

Դասական կամ արևելյան լեզու 
վրացերեն/ադրբեջաներեն 

Դեմոկրատիայի պատմություն -
1 

4 45(30/0/15/0) 6 առ.ընթ.գն. 

Հռոմեական ժառանգությունը և 
եվրոպական հանրույթը 

Հայ ռազմարվեստի 
պատմություն 

Աշխարհաքաղաքականություն 

Դեմոկրատիայի պատմություն 
-2 

4 60(45/0/15/0) 7 առ.ընթ.գն. 
Քաղաքակրթությունների 
տեսություն և պատմություն 

Նոր և նորագույն 
ժամանակների սոցիալ-
քաղաքական պատմություն 

 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 
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Ժամանակակից հայոց լեզվի 
հնչյունաբանություն և բառագի-
տություն-1 

4 60(15/45/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Հայ ժողովրդի բանահյուսու-
թյուն 

5 75 (45/0/30/0) 1 եզր.գնահ. 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 2 30(15/15/0/0) 1 հանրագ. 

Գրաբար-1 3 45(0/45/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Գրականագիտության 
ներածություն 

2 30(24/0/6/0) 2 հանրագ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
հնչյունաբանություն և բառագի-
տություն-2 

4 60(15/45/0/0) 2 եզր.գնահ. 

Գրաբար-2 3 45(0/45/0) 2 առ.եզր.գն. 

Լեզվաբանության հիմունքներ 4 60(45/15/0/0) 2 եզր.գնահ. 

Հայ հին և միջնադարյան գրա-
կանության պատմություն 

7 105(70/0/35/0) 2 եզր.գնահ. 

XIX դարի հայ գրականության 
պատմություն-1 

5 75(45/0/30/0) 3 առ.եզր.գն. 

Գրաբար-3 3 45(0/45/0) 3 առ.եզր.գն. 

Անտիկ և վերածննդի 
արտասահմանյան գրականու-
թյան պատմություն 

5 60(45/0/15/0) 3 առ.եզր.գն. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
ձևաբանություն-1 

5 75(30/45/0/0) 3 առ.եզր.գն. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
ձևաբանություն-2 

5 75(30/45/0/0) 4 եզր.գնահ. 

XIX դարի հայ գրականության 
պատմություն-2 

7 105(75/0/30/0) 4 եզր.գնահ. 

XVII- XIX դդ. արտասահմանյան 
գրականության պատմու-թյուն 

6 60(45/0/15/0) 4 առ.եզր.գն. 

Բարբառագիտության 
հիմունքներ 

2 30(22/8/0/0) 3 առ.եզր.գնահ. 

XIX – XX դդ. արտասահմանյան 
գրականության պատմու-թյուն 

4 60(45/0/15/0) 5 եզր.գնահ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
շարահյուսություն-1 

4 60(30/30/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

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

6 90(70/0/20/0) 5 եզր.գնահ. 

Ընդհանուր լեզվաբանություն 4 60(45/0/15/0) 5 եզր.գնահ. 

Գրականության տեսություն 5 60(45/0/15/0) 6 եզր.գնահ. 

Ժամանակակից հայոց լեզվի 
շարահյուսություն-2 

5 60(30/30/0/0) 6 եզր.գնահ. 

Ռուս գրականության պատմու-
թյուն 

4 60(45/0/15/0) 7 եզր.գնահ. 

XIX դարավերջի և XX դարա-
սկզբի հայ գրականության 
պատմություն-2 

6 90(60/0/30/0) 6 եզր.գնահ. 

Արևմտահայերեն 4 60(30/30/0/0) 6 առ.եզր.գն. 

Հայոց լեզվի ոճագիտություն  5 60(22/38/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Հայոց լեզվի պատմություն-1 4 60(60/0/0/0) 6 առ.եզր.գն. 
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Արդի հայ գրականության պատ-
մություն 

5 48(40/0/8/0) 8 հանրագ. 

Նորագույն շրջանի հայ գրակա-
նության պատմություն 

10 60(40/0/20/0) 7 եզր.գնահ. 

Հայ գրաքննադատության պատ-
մություն 

5 75(55/0/20/0) 7 եզր.գնահ. 

Հայոց լեզվի պատմություն-2 4 45(45/0/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Տրամաբանություն 3 32/32/0/0/0/ 8 հանրագ. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     

13-18-րդ դդ. հայ քնարերգու-
թյունը 

2 30(30/0/0/0) 
 

4 
 

հանրագ. 
Հայ և ընդհանուր 
դիցաբանություն 

Հայ գրականության «հեթանոս» 
ավանդները 

2 30(30/0/0/0) 5 հանրագ. 
Գեղարվեստական երկի 
վերլուծության սկզբունքները 

Հայկական տաղաչափություն 
2 30 (30/0/0/0) 5 հանրագ. 

Հայ մատենագրություն 

Քննադատության տեսություն 

2 30 (30/0/0/0) 7 հանրագ. 20-րդ դարասկզբի իրադար-
ձությունները հայ նորագույն 
գրականության մեջ 

Ֆրանսահայ գրականությունը 
1920-60-ական թվականներին 

2 16 (16/0/0/0) 8 հանրագ. 

Նորագույն շրջանի հայ պոեմը 2 16 (16/0/0/0) 8 հանրագ. 

Հայերենի իմաստափոխու-
թյունը 

2 30(30/0/0/0) 4 առ.եզր.գն. Գրաբարի և արդի արևելա-
հայերենի ընդհանրությունները և 
տարբերությունները 

Ժամանակակից հայերենի 
նորաբանությունները 2 30 (30/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Հայոց տեղանվանագիտություն 

Ռուս-հայերեն թարգմանության 
խնդիրներ 

2 30 (30/0/0) 6 առ.եզր.գն. 
Միջին հայերենի հոլովման և 
խոնարհման համակարգը  

Լեզվական վերլուծության 
հիմունքներ 2 16 (16/0/0) 8 հանրագ. 

Լեզվանշանագիտություն 

Հայերենի ուղղագրության 
պատմություն 

2 30 (30/0/0) 5 առ.եզր.գն. 
Ժամանակակից հայերենի 
կետադրության հիմունքներ 
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§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց Կրեդիտ 
Լսարանային 

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Մայրենի լեզու -1 3 45(30/15/0/0) 1 առ. եզր.գնահ. 

Մանկավարժական 
գործունեության հիմունքներ 

2 30(24/0/6/0) 1 հանրագումարային 

Ընդհանուր հոգեբանություն 4 60(45/15/0/0) 1 եզր.գնահ. 

Մաթեմատիկա-
C(Մաթեմատիկայի 
ներածություն՝բազմությունների 
տեսության տարրերով)-1 

6 90(15/75/0/0) 1 եզր.գն.. 

Առաջին բուժօգնություն և 
երեխայի առողջության 
պահպանման հիմունքներ 

3 45(25/20/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Տարիքային անատոմիա և 
ֆիզիոլոգիա 

2 30(24/6/0/0) 1 առ.եզր.գն. 

Մաթեմատիկա- B (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-2  

3 60(15/45/0/0) 2 եզր.գնահ. 

Մանկավարժության 
տեսություն 

4 60(45/0/15/0) 2 եզր.գնահ. 

Երաժշտություն և տարրական 
դպրոցում երաժշտության 
ուսուցման մեթոդիկա-1 

2 45(15/15/15/0) 2 առ. եզր.գնահ. 

Մայրենի լեզու-2 3 45(15/30/0/0) 2 առ.եզր.գնահ 

Տարիքային հոգեբանություն 2 30(24/0/6/0) 2 Առ.եզր.գնահ 

Շախմատի տեսություն և 
պրակտիկա-1 

2 30(15/15/0/0) 2 առ.եզր.գնահ. 

Մաթեմատիկա- B (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-3  
 

4 60(15/45/0/0) 3 եզր.գնահ. 

Տարրական կրթության 
մանկավարժություն 

4 60(45/0/15/0) 3 եզր.գնահ. 

Երաժշտություն և տարրական 
դպրոցում երաժշտության 
ուսուցման մեթոդիկա-2 

3 45(15/15/15/0) 3 Առ.եզր.գնահ. 

Կերպարվեստ և տարրական 
դպրոցում կերպարվեստի 
ուսուցման մեթոդիկա-1 

3 45(15/15/15/0) 3 առ.եզր.գն. 

Մայրենի լեզու-3 4 60(15/45/0/0) 3 եզր.գն. 

Մանկավարժական 
հոգեբանություն 

2 30(15/15/0/0) 3 Հնրգ. 

Շախմատի տեսություն և 
պրակտիկա-2 

2 30(0/15/15/0) 3 առ.եզր.գնահ. 

Մաթեմատիկա- B (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-4 

3 36(11/25/0/0) 4 Առ.եզր.գնահ. 
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Տարրական դպրոցում 
մաթեմատիկայի ուսուցման 
մեթոդիկա-1 

3 36(11/25/0/0) 4 առ.եզր.գնահ. 

Մանկավարժության 
պատմություն 

2 24(12/0/12/0) 4 Հնրգ. 

Տեխնոլոգիա և տարրական 
դպրոցում տեխնոլոգիայի 
ուսուցման մեթոդիկա-1 

4 48(12/24/12/0) 4 առ.եզր.գն. 

Կերպարվեստ և տարրական 
դպրոցում կերպարվեստի 
ուսուցման մեթոդիկա-2 

3 36(11/25/0/0) 4 Առ.եզր.գն. 

Մայրենի լեզու-4 3 36(11/25/0/0) 4 Հնրգ. 

Տարրական դպրոցում մայրենի 
լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-1 

3 36(11/25/0/0) 4 առ. եզր.գնահ. 

Մաթեմատիկա- B (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-5 

3 48(11/37/0/0) 5 առ.եզր.գն. 

Տարրական դպրոցում 
մաթեմատիկայի ուսուցման 
մեթոդիկա-2 

3 36(11/25/0/0) 5 Առ.եզր.գնահ. 

Տեխնոլոգիա և տարրական 
դպրոցում տեխնոլոգիայի 
ուսուցման մեթոդիկա-2 

3 36(11/25/0/0) 5 Առ.եզր.գն. 

 «Ես և շրջակա աշխարհը» 
ինտեգրված դասընթացի 
ուսուցման մեթոդիկա-1 

3 36(11/25/0/0) 5 Հնրգ. 

Մայրենի լեզու-5 3 36(11/25/0/0) 5 առ.եզր.գնահ. 

Տարրական դպրոցում մայրենի 
լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-2 

4 48(11/37/0/0) 5 Առ.եզր.գնահ. 

Կրտսեր դպրոցականի 
հոգեկանի զարգացման  
հիմնախնդիրները 

2 24(12/12/0/0) 6 Հնրգ. 

Կրտսեր դպրոցականի 
ֆիզիկական 
դաստիարակության մեթոդիկա 

2 18(9/9/0/0) 6 Հնրգ 

Մաթեմատիկա- B (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-6 

2 27(9/18/0/0) 6 Առ.եզր.գնահ. 

Տարրական դպրոցում 
մաթեմատիկայի ուսուցման 
մեթոդիկա-3 

2 18(9/9/0/0) 6 առ.եզր.գն. 

Ներառական կրթության 
տեսություն և պրակտիկա 

2 18(9/9/0/0) 6 Հնրգ. 

«Ես և շրջակա աշխարհը» 
ինտեգրված դասընթացի 
ուսուցման մեթոդիկա-2 

3 27(9/18/0/0) 6 Հնրգ. 

Գործնական 
մանկավարժություն 

2 27/18/9/0) 6 առ.եզր.գն. 

Մայրենի լեզու-6 3 36(9/27/0/0) 6 Առ.եզր.գն. 
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Տարրական դպրոցում մայրենի 
լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-3 

4 45(9/36/10/0) 6 առ.եզր.գն. 

Մանկական գրականություն և 
գրականագիտության 
հիմունքներ-1 

2 18(9/0/9/0) 6 Հնրգ. 

Մաթեմատիկա- B (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-7 

4 36(9/27/0/0) 7 Առ.եզր.գն. 

Տարրական դպրոցում 
մաթեմատիկայի ուսուցման 
մեթոդիկա-4 

3 27(9/18/0/0) 7 Առ.եզր.գն. 

Մայրենի լեզու-7 4 36(9/27/0/0) 7 առ.եզր.գն. 

Տարրական դպրոցում մայրենի 
լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-4 

3 27(9/18/0/0) 7 Առ.եզր.գն. 

Մանկական գրականություն և 
գրականագիտության 
հիմունքներ-2 

4 36(18/18/0/0) 7 Հնրգ.. 

Կայուն զարգացման 
հիմնախնդիրներ 

2 18(9/9/0/0) 7 Հնրգ.. 

Մաթեմատիկա- A (Տարրական 
դպրոցի մաթեմատիկայի 
բովանդակային ուղղության 
տեսական հիմունքները)-8 

5 64(12/52/0/0) 8 Հնրգ. 

Մայրենի լեզու-8 5 72(12/60/0/0) 8 Հնրգ. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     

Հոգեբանություն 
2 18(9/0/9/0) 7 Հնրգ. 

Մանկավարժություն 

Գլոբալիզացիայի 
հիմնախնդիրներ 

2 18(9/9/0/0) 7 Հնրգ. 
Երեխայի իրավունքները և 
երեխայի իրավունքների 
պաշտպանության 
սոցիալական ինստիտուտներ 

Մեդիակրթություն 

Մաթեմատիկա 
2 24(12/12/0/0) 8 Հնրգ. 

Մայրենի լեզու 

Էթիկա և էթիկետ 

2 24(12/0/12/0) 8 Հնրգ. 
Կիրառական սոցիոլոգիա 

Կրթության իրավունք 

Քաղաքացիական կրթություն 

 

 

 

§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց  Կրեդիտ 
Լսարանային  

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Լատիներեն 2 30(0/30/0/0) 1 Առ.եզր.գն. 

Լեզվաբանության հիմունքներ 2 30(30/0/0/0) 3 Առ.եզր.գն. 

Ռուս գրականության պատմու-
թյուն 

2 30(30/0/0/0) 3 Առ. ընթաց. 
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Հայ  գրականություն  2 30(30/0/0/0) 3 Առ. ընթաց. 
Համաշխարհային 
գրականություն 

4 45(45/0/0/0) 4 
Առ. ընթաց. 

Օտար լեզվի պատմություն 2 30(30/0/0/0) 5 Առ.եզր.գնահ. 

Տեսական հնչյունաբանություն 4 60(60/0/0/0) 5 Եզր.գն. 

Տեսական քերականություն 4 60(60/0/0/0) 5 Եզր.գնահ. 

Անգլո-ամերիկյան 
գրականություն 

4 45(45/0/0/0) 5 Առ. ընթաց. 

Բառագիտություն 4 60(60/0/0/0) 6 Եզր.գն. 

Երկրագիտություն/անգլերեն/ 2 30(30/0/0/0) 6 Առ. ընթաց. 

Ֆրանսիական գրականություն 4 45(45/0/0/0) 6 Առ. ընթաց. 
Ոճագիտություն 2 30(30/0/0/0) 7 Առ.եզր.գնահ. 

Երկրագիտություն/ֆրանսերեն/ 2 30(30/0/0/0) 7 Առ. ընթաց. 
Անգլերեն -1 8 120(0/13200/0) 1 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -1 8 120(0/120/0/0) 1 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -2 10 135(0/135/0/0) 2 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 2 10 135(0/135/0/0) 2 Եզր.գն. 

Անգլերեն -3 10 135(0/135/0/0) 3 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -3 10 135(0/135/0/0) 3 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 4 10 135(0/135/0/0) 4 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -4 10 135(0/135/0/0) 4 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 5 6 95(0/95/0/0) 5 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -5 6 95(0/95/0/0) 5 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 6 6 95(0/95/0/0) 6 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -6 6 95(0/95/0/0) 6 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 7 10 150(0/150/0/0) 7 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -7 10 150(0/150/0/0) 7 Եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     

Բիզնես անգլերեն 2 30(8/22/0/0) 5 Առ. ընթաց. 
Բիզնես ֆրանսերեն 2 30(8/22/0/0) 5 Առ. ընթաց. 
Հաղորդակցական 
հմտություններ 

2 30(8/22/0/0) 5 
Առ. ընթաց. 

Զանգվածային լրատվության 
լեզուն անգլերենում 

2 30(24/6/0/0/) 5 
Առ. ընթաց. 

Տիպաբանություն 2 30(24/6/0/0/) 5 Առ. ընթաց. 
Տնտեսագիտական և 
իրավագիտական տեքստերի 
թարգմանություն 

2 30(24/6/0/0/) 5 
Առ. ընթաց. 

Անգլերեն տուրիզմի ոլորտի 
համար 

2 30(24/6/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Գործաբանական 
լեզվաբանության 
ներածություն 

2 30(24/6/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Դիսկուրս և մշակույթ 2 30(24/6/0/0/) 6 Առ. ընթաց. 
Ֆրանսերեն տուրիզմի ոլորտի 
համար 

2 30(24/6/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Դիվանագիտական պրոտոկոլ 
և դիսկուրս 

2 30(8/22/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Եվրոպական ինտեգրում 2 30(8/22/0/0/) 6 Առ. ընթաց. 
Թեստավորման սկզբունքներն 
անգլերենում 

2 30(8/22/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 
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Գեղարվեստական տեքստերի 
թարգմանությունն անգլերենում 

2 30(8/22/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Գեղարվեստական տեքստերի 
թարգմանությունը ֆրանսենում 

2 30(8/22/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Թարգմանության տեսություն և 
պրակտիկա/անգլերեն/ 

2 30(8/22/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Գրաքննադատության 
ներածություն 

2 30(24/6/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Դասավանդման 
ժամանակակից մեթոդներն 
անգլերենում 

2 30(24/6/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Թարգմանության տեսություն և 
պրակտիկա/ֆրանսերեն/ 

2 30(24/6/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

 

§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ-դասընթաց  Կրեդիտ 
Լսարանային  

ժամ (դ/գ/ս/լ) 
Կիսամյակ 

Գնահատման 

ձևը 

Լատիներեն 2 30(0/30/0/0) 1 Առ.եզր.գն. 

Լեզվաբանության հիմունքներ 2 30(30/0/0/0) 3 Առ.եզր.գն. 

Ռուս գրականության պատմու-
թյուն 

2 30(30/0/0/0) 3 Առ. ընթաց. 

Հայ  գրականություն  2 30(30/0/0/0) 3 Առ. ընթաց. 
Համաշխարհային 
գրականություն 

4 45(45/0/0/0) 4 
Առ. ընթաց. 

Օտար լեզվի պատմություն 2 30(30/0/0/0) 5 Առ.եզր.գնահ. 

Տեսական հնչյունաբանություն 4 60(60/0/0/0) 5 Եզր.գն. 

Տեսական քերականություն 4 60(60/0/0/0) 5 Եզր.գնահ. 

Անգլո-ամերիկյան 
գրականություն 

4 45(45/0/0/0) 5 Առ. ընթաց. 

Բառագիտություն 4 60(60/0/0/0) 6 Եզր.գն. 

Երկրագիտություն/անգլերեն/ 2 30(30/0/0/0) 6 Առ. ընթաց. 

Ֆրանսիական գրականություն 4 45(45/0/0/0) 6 Առ. ընթաց. 
Ոճագիտություն 2 30(30/0/0/0) 7 Առ.եզր.գնահ. 

Երկրագիտություն/ֆրանսերեն/ 2 30(30/0/0/0) 7 Առ. ընթաց. 
Անգլերեն -1 8 120(0/13200/0) 1 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -1 8 120(0/120/0/0) 1 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -2 10 135(0/135/0/0) 2 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 2 10 135(0/135/0/0) 2 Եզր.գն. 

Անգլերեն -3 10 135(0/135/0/0) 3 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -3 10 135(0/135/0/0) 3 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 4 10 135(0/135/0/0) 4 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -4 10 135(0/135/0/0) 4 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 5 6 95(0/95/0/0) 5 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -5 6 95(0/95/0/0) 5 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 6 6 95(0/95/0/0) 6 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -6 6 95(0/95/0/0) 6 Եզր.գն. 

Անգլերեն - 7 10 150(0/150/0/0) 7 Եզր.գն. 

Ֆրանսերեն -7 10 150(0/150/0/0) 7 Եզր.գն. 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ     

Բիզնես անգլերեն 2 30(8/22/0/0) 5 Առ. ընթաց. 
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Բիզնես ֆրանսերեն 2 30(8/22/0/0) 5 Առ. ընթաց. 
Հաղորդակցական 
հմտություններ 

2 30(8/22/0/0) 5 
Առ. ընթաց. 

Զանգվածային լրատվության 
լեզուն անգլերենում 

2 30(24/6/0/0/) 5 
Առ. ընթաց. 

Տիպաբանություն 2 30(24/6/0/0/) 5 Առ. ընթաց. 
Տնտեսագիտական և 
իրավագիտական տեքստերի 
թարգմանություն 

2 30(24/6/0/0/) 5 
Առ. ընթաց. 

Անգլերեն տուրիզմի ոլորտի 
համար 

2 30(24/6/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Գործաբանական 
լեզվաբանության 
ներածություն 

2 30(24/6/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Դիսկուրս և մշակույթ 2 30(24/6/0/0/) 6 Առ. ընթաց. 
Ֆրանսերեն տուրիզմի ոլորտի 
համար 

2 30(24/6/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Դիվանագիտական պրոտոկոլ 
և դիսկուրս 

2 30(8/22/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Եվրոպական ինտեգրում 2 30(8/22/0/0/) 6 Առ. ընթաց. 
Թեստավորման սկզբունքներն 
անգլերենում 

2 30(8/22/0/0/) 6 
Առ. ընթաց. 

Գեղարվեստական տեքստերի 
թարգմանությունն անգլերենում 

2 30(8/22/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Գեղարվեստական տեքստերի 
թարգմանությունը ֆրանսենում 

2 30(8/22/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Թարգմանության տեսություն և 
պրակտիկա/անգլերեն/ 

2 30(8/22/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Գրաքննադատության 
ներածություն 

2 30(24/6/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Դասավանդման 
ժամանակակից մեթոդներն 
անգլերենում 

2 30(24/6/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

Թարգմանության տեսություն և 
պրակտիկա/ֆրանսերեն/ 

2 30(24/6/0/0/) 7 
Առ. ընթաց. 

 

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¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 
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  ՈՒսումնական պրակտիկա 2 3 ստուգարք 

Մասնագիտական  պրակտիկա 6 8 ստուգարք 

 Կուրսային աշխատանք-1 2 5 առ.ընթ.գն. 

 Կուրսային աշխատանք-2 2 7 առ.ընթ.գն. 

Ավարտական աշխատանք 20 8 առ.ընթ.գն. 

 

§Հայոց լեզու և գրականություն¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 

  ՈՒսումնական պրակտիկա 2 4 ստուգարք 

 Կուրսային աշխատանք-1 2 4 հանրագում. 

Արտադրական պրակտիկա 4 6 ստուգարք 

 Կուրսային աշխատանք-2 2 6 հանրագում. 

Ամփոփիչ ավարտական քննություն 4 8 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 
 

§Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա¦ կրթական ծրագիր 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 

Արտադրական /մանկավարժական/ 
պրակտիկա-1 

3 4 ստուգարք 

Կուրսային աշխատանք /մանկ. կամ 
հոգեբ./-1 

2 5 հանրագում. 

Արտադրական/Մանկավարժական/ 
պրակտիկա-2 

3 5 ստուգարք 

Կուրսային աշխատանք /հայոց լեզու 
կամ մաթեմատիկա/-2 

2 6 հանրագում. 

Արտադրական /մանկավարժական/ 
պրակտիկա-3 

6 6 ստուգարք 

Արտադրական /մանկավարժական/ 
պրակտիկա-4 

6 7 ստուգարք 

Ամփոփիչ  ավարտական 
քննություն 

4 8 հանրագում. 

Ավարտական աշխատանք 12 8 հանրագում. 

 

§Անգլերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 

 Կուրսային աշխատանք-1 2 6 Առ. ընթաց. 

 Կուրսային աշխատանք-2 2 7 Առ. ընթաց. 

Ավարտական աշխատանք 20 8 Առ. ընթաց. 

Մասնագիտական պրակտիկա 6 8 Ստ. 

 

§Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն¦  կրթական ծրագիր 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ 
Գնահատման 

ձևը 

 Կուրսային աշխատանք-1 2 6 Առ. ընթաց. 

 Կուրսային աշխատանք-2 2 7 Առ. ընթաց. 

Ավարտական աշխատանք 20 8 Առ. ընթաց. 

Մասնագիտական պրակտիկա 6 8 Ստ. 
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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 նկարագի-

րը` 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 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

2.1 Պարտադիր դասընթացներ 
 

0302/B01. ‹‹ Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ››-1( 2 ECTS կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, աշնանային,ստուգարք 

Նպատակը. 
54Ուսումնասիրել խոսքը, նրա դրսևորման ձևերը, ուղղախոսական ու 

արտասանական նորմերը, խոսքի բաղադրիչների կապակցման միջոցները, 

խոսքի մասերի գործածության յուրահատկությունները, գրագրության ձևերը և  

խոսքային էթիկան, կառուցել արտահայտիչ ու  ներգործուն գրավոր ու բանավոր 

խոսք:   

 դասընթացի խնդիրները 

1.Ուսուցանել խոսքի մշակույթի ընդհանուր օրինաչափությունները, 

լեզվական և գրական  նորմերը, հնչյունական, բառային և քերականական    

մակարդակներն ու նրանց կիրառության յուրահատկությունները, ձևավորել ու  

մշակել գրական խոսքի բարձր ճաշակ ու մշակույթ:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու խոսքի ընդհանուր հատկանիշները, դրսևորման ձևերը, 

սահմանելու և ճիշտ կիրառելու լեզվական և հնչյունական-արտասանական, 

ուղղախոսական նորմերը:   

2. Ձևավորելու բանավոր խոսքի կուլտուրա և գրավոր խոսքի բարձր 

մակարդակ՝ ճիշտ և տեղին կիրառելով լեզվական տարբեր իրողությունները 

(բառապաշարի շերտեր, ձևաիմաստային խմբեր, դարձվածքներ և այլն): 
3. Կունենա համակարգված և հիմնավոր պատկերացում գրական, լեզվական, 

ոճական նորմաների  վերաբերյալ, որոնք կիրառելի են ժամանակակից 

հայերենում: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Կառուցելու  հարուստ բառապաշարով, շարահյուսորեն  ճշգրիտ  

կապակցված  գրավոր և բանավոր խոսք: 

2. Գործառելու գրագրության ձևերը, ուղղախոսության և արտասանվածքի 

նորմերը բանավոր խոսքում:   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2. Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Քննարկում /բանավեճ: 

2. Համագործակցային աշխատանք: 

3. Էվրիստիկական մեթոդ:  

4. Մտագրոհ:  

5. Ինդուկտիվ մեթոդ: 

6. Դեդուկտիվ մեթոդ: 
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7. Վերլուծական մեթոդ: 

8. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ: 

9. Գրավոր մեթոդ: 

10. Բացատրական մեթոդ: 

11. Էլեկտրոնային ուսուցում: 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հի-

ման վրա: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Խոսքի մշակույթ առարկան, նպատակը և խնդիրները: Խոսքի 

դրսևորման ձևերը: Լեզվական նորմ: Թեմա 2. Հնչյունական /արտասանական/ 

մակարդակ: Գրագրության ձևեր: Թեմա 3. Բառային մակարդակ: Թեմա 4. 

Քերականական մակարդակ: Ձևաբանություն: Թեմա 5.  Շարահյուսություն: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավետիսյան Յուրի,   Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Գիրք Ա, ԵՊՀ, Եր., 2014:  

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (Հեղինակային խումբ), Գիրք Բ, ԵՊՀ,Եր, 2015: 

3. Ասատրյան  Մ. Ե. , Ժամանակակից հայոց լեզու/Ձևաբանություն/,Եր, 2002: 

4. Բադիկյան Խ.,   Դարձվածային ոճաբանությունԵր., 2003: 

5. Եզեկյան Լ.,  Հայոց լեզվի ոճաբանություն,  Եր, 2003:  

6.Մարգարյան Ա., ժամանակակից հայոց լեզու /Բառագիտություն/, Երևան, 1997: 

 

0302/B02. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››-2 (2 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, գարնանային, ստուգարք 

 
Դասընթացի նպատակն է՝ հարստացնել ու զարգացնել  լեզվի կիրառական և 

հաղորդակցական հնավորությունները  խոսքի պատկերավորման-

արտահայտչական միջոցների յուրացմամբ, գործառական բոլոր  ոճերի 

առանձնահատկությունների  իմացությամբ ու  անսխալ, գրագետ գործառմամբ, 

ձևավորել կարողություններ՝ գեղարվեստական խոսքի հնչյունական, բառային ու  

քերականական առանձնահատկությունները  ինքնուրույն  մեկնաբանելու և 

արժևորելու համար, ծանոթացնել  հրապարակային խոսքի ընդհանուր 

կառուցվածքին և հիմնական հատկանիշներին և կիրառելի դարձնել 

ուսումնական գործընթացներում: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Բացահայտել արտահայտչական և պատկերավորման միջոցների դերը 

խոսքում, խոսքի գործառական տարբերակների համակարգը /գիտական, 

պաշտոնական, խոսակցական/, գեղարվեստական և հրապարակային խոսքի  

խնդիրները, կառուցվածքը, լեզվական առանձնահատկությունները:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու խոսքի արժանիքները:   

2. Կիրառելու արտահայտչական և պատկերավորման միջոցները: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Լուսաբանելու գործառական ոճերի դասակարգման հիմունքները և ոճերի          

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կառուցելու պատկերավոր և գրագետ խոսքարվեստ, վերացնելու  

խոսքային անճշտությունները, կունենա  խոսքային  բարձր էթիկետ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Քննարկում /բանավեճ: 

2. Համագործակցային աշխատանք: 

3. Էվրիստիկական մեթոդ:  

4. Մտագրոհ:  

5. Ինդուկտիվ մեթոդ: 

6. Դեդուկտիվ մեթոդ: 

7. Վերլուծական մեթոդ: 

8. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ: 

9. Գրավոր մեթոդ: 

10. Բացատրական մեթոդ: 

11. Էլեկտրոնային ուսուցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հի-

ման վրա: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Խոսքի արժանիքները: Թեմա 2. Խոսքի պատկերավորման-

արտահայտչական միջոցներ: Թեմա 3. Խոսքի գործառական տարբերակներ 

/գիտական, պաշտոնական, խոսակցական/: Թեմա 4. Գեղարվեստական ոճ:  

Հրապարակային խոսք: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավետիսյան Յուրի,   Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Գիրք Ա, ԵՊՀ, 

Եր.,2014:  

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (Հեղինակային խումբ), Գիրք Բ, ԵՊՀ,Եր., 

2015: 

3. Ասատրյան  Մ. Ե. , Ժամանակակից հայոց լեզու/Ձևաբանություն/,Եր, 

2002: 

4. Բադիկյան Խ.,   Դարձվածային ոճաբանություն,Եր., 2003: 

5. Եզեկյան Լ.,  Հայոց լեզվի ոճաբանություն,  Եր, 2003:  

6. Մարգարյան Ա., ժամանակակից հայոց լեզու /Բառագիտություն/, Երևան, 

1997: 

 

 

0305/B05. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–րդ,  աշնանային, ստուգարք 
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Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել բանավոր և գրավոր խոսքի 

և երկխոսության կառուցման    ունակություններ, ելնելով հաղորդակցման 

հիմնական պահանջմունքներից։  

Դասընթացի խնդիրներն են. 

1. Ձևավորել գիտելիքներ` հիմնված ժամանակակից պատկերացումների վրա: 

2. Վեր հանել թերություններն ու շտկել դրանք: 

3. Խորացնել ուսանողի լեզվական հմտությունները և հաղորդակցման 

կարողությունները: 

4.Հատուկ ուշադրություն դարձնել մասնագիտական բառապաշարին` 

ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու ծրագրով նախատեսված քերականական նյութը: 

2. Ներկայացնելու ծրագրով նախատեսված անհրաժեշտ բառապաշար:  

3. Կիրառելու ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Կարդալու, պատմելու, մեկնաբանելու և վերարտադրելու գեղարվեստական 

և ճանաչողական բնույթի տեքստեր գրքերից, թերթերից, ամսագրերից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Շարադրելու տեքստ (20 նախադասություն) առաջարկված որևէ թեմայով (իր, 

ընտանիքի, ուսման, ազատ ժամանակի, հայրենիքի, հայրենի քաղաքի, 

եղանակի, հետաքրքրությունների և այլնի մասին)։  

 2.Հասկանալու և կարողանալ սկսելու, շարունակելու և ավարտելու  

     երկխոսությունները: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Քննարկում /բանավեճ: 

2. Համագործակցային աշխատանք: 

3. Էվրիստիկական մեթոդ:  

4. Մտագրոհ:  

5. Ինդուկտիվ մեթոդ: 

6. Դեդուկտիվ մեթոդ: 

7. Վերլուծական մեթոդ: 

8. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ: 

9. Գրավոր մեթոդ: 

10. Բացատրական մեթոդ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Ստուգարքը անց է կացվում բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում 

տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Հնչյունաբանություն: Ձայնավորների և բաղաձայնների 

դասակարգումը: Արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Բաժին 
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2. Բառագիտություն. բառիմաստ, մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր: Բառի ուղիղ 

և փոխաբերական իմաստները: Հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ, 

հարանուններ: Դարձվածքներ: Բաժին 3. Բառակազմություն, բառի 

ձևաբանական  կազմը /արմատներ, ածանցներ, վերջավորություններ, նրանց 

ուղղագրությունը/: Բաժին 4. Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական 

միավորները /բառ, ձևույթ/: Խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց 

քերականական կարգերը: Գոյական անուն, քերականական կարգերը, գոյականի 

ուղղագրությունը: Ածական անուն, քերականական կարգերը, ուղղագրությունը: 

Թվական անուն, քերականական կարգերը, ուղղագրությունը: Դերանուն, 

քերականական կարգերը, ուղղագրությունը: Բայ, քերականական կարգերը, 

ուղղագրությունը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. Ер., изд-во ЕГУ, 2004 

2. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация Речь., П. Б. Балаян, 

.Л. А. Тер-Саркисян, Б. С. Ходжумян. Ереван, изд-во ЕГУ, 2015г. 

3.Учебные пособия по специальности. 

 

 

0305/B06. ‹‹ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ›› -2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, գարնանային, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ ապահովել և կատարելագործել  ուսանողի բանավոր 

և գրավոր խոսքի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տի-

րապետումը: 

Դասընթացի խնդիրներն են. 

1. Ձևավորել գիտելիքներ` հիմնված ժամանակակից պատկերացումների վրա: 

2. Վեր հանել թերություններն ու շտկել դրանք: 

3. Խորացնել ուսանողի լեզվական հմտությունները և հաղորդակցման 

կարողությունները: 

Հատուկ ուշադրություն դարձնել մասնագիտական բառապաշարին` 

ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում: 

 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Գործածելու տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը: 

2.Կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և 

գրավոր խոսք՝ վերլուծությունների, հաշվետվությունների, հետազոտությունների  

տեսքով:  

3.Գործածելու մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուց-

վածքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.   Ընտրելու, վերլուծելու և ադապտացնելու տնտեսագիտության, 

բնագիտության և հումանիտար ոլորտներից ձեռք բերած հիմնարար 

միջգիտակարգային գիտելիքները անկանխատեսելի իրավիճակներում 

արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցման և թարգմանություններ 

կատարելու նպատակով: 
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2. Կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում՝ միջմշակութային առնչություններին 

նպաստելու համատեքստում, ձևակերպելու խնդիրները և դրանց լուծման 

ուղիները: 

3. Վերարտադրելու մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնելու նրա բովան-

դակությունը սեղմ և ընդարձակ: 

4. Թարգմանելու մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն և հակառակը: 

5. Զանազանելու մասնագիտական հատուկ շարահյուսական կառուցվածքները: 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Գնահատելու, վերլուծելու և զուգադրելու լեզվական, մշակութային և 

հասարակական տեղեկատվությունը: 

2.Օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Քննարկում /բանավեճ: 

2. Համագործակցային աշխատանք: 

3. Էվրիստիկական մեթոդ:  

4. Մտագրոհ:  

5. Ինդուկտիվ մեթոդ: 

6. Դեդուկտիվ մեթոդ: 

7. Վերլուծական մեթոդ: 

8. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ: 

9. Գրավոր մեթոդ: 

10. Բացատրական մեթոդ: 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթաց-

քում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Ձևաբանություն: Դերբայ, դերբայական դարձված, 

ուղղագրությունը: Մակբայ, քերականական կարգերը, ուղղագրությունը: 

Կապեր, շաղկապներ, մասնիկներ, ձայնարկություններ, քերականական 

կարգերը, ուղղագրությունը: Բաժին 2. Շարահյուսություն. 

շարահյուսության հիմնական միավորները /բառակապակցություն, 

նախադասություն,  նախադասության անդամներ/: Պարզ նախադասություն, 

դասակարգումը,  նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամները: 

Բարդ նախադասություն, դասակարգումը, տեսակները: Բաժին 3. 

Մասնագիտական տեքստ, կառուցվածքը, տվյալ մասնագիտության 

տերմինային համակարգը,  մասնագիտական տեքստին բնորոշ 

շարահյուսական կառուցվածքները: Բաժին 4. Մասնագիտական տեքստի 

թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության 

հիմնական խնդիրները: Գիտական զեկույցների և մասնագիտական 

ռեֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ 
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1. Русский язык. Под общ. ред. Л. М. Мкртчяна. Ер., изд-во ЕГУ, 2004. 

2. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация. Речь. П. Б. Балаян, 

Л. А. Тер-Саркисян, Б. С. Ходжумян. Ереван, изд-во ЕГУ, 2015г. 

3. Учебные пособия по специальности. 

 

 

0305/B40. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին,աշնանային,  ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել ուսանողների լեզվական գիտելիքները 

անգլերեն լեզվից` լեզվի բոլոր մակարդակներում (կարդալ, գրել, ունկնդրել, 

խոսել), զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները՝ 

միջմշակութային հաղորդակցման:  

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել տվյալ մասնագիտության ոլորտում խիստ գործածական 

բառապաշար: 

2.Զարգացնել ձեռք բերված գիտելիքները համապատասխան խոսքային 

իրավիճակներում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Անգիր վերարտադրելու մասնագիտական բառապաշարը: 

2. Թվարկելու հնչյունական և ուղղախոսական կանոնները և 

բացառությունները: 

3. Թվարկելու նախադասության տիպերը և դրանց շարադասական 

հատկանիշները: 

4. Տարբերելու խոսքի մասերը և դրանց կիրառական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Կիրառելու մասնագիտական բառապաշարը և քերականական գիտելիքները՝ 

ճիշտ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելիս: 

2.Ընկալելու կարդացած և ունկնդրած նյութի հիմնական բովանդակությունը: 

3.Կատարելու A1 մակարդակի տեքստերի թարգմանություններ անգլերենից 

հայերեն և  հայերենից անգլերեն: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1.  Տարանջատելու հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից: 

2. Իրականացնելու համատեղ աշխատանք թիմում: 

Կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ներկայացնելու 

պրեզենտացիաներ: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. հաղորդակցական մեթոդ 

2. մտագրոհ 

3. ուսանողական պորտֆոլիո 

4. խմբային աշխատանք  
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5. գրավոր և բանավոր թարգմանություն 

6. աշխատանք տեղեկագրով 

7. ռեֆերատ 

8. ինքնուրույն աշխատանք 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը համարվում է ստուգված ուսանողի՝մոդուլի շրջանակներում 

ցուցաբերած կամ /և վերջում ներկայացրած աշխատանքների առկայության 

դեպքում. 

 գրավոր և բանավոր թարգմանություններ,  

 ռեֆերատ, 

 պրեզենտացիա,  

 խմբային աշխատանք,  

ուսանողական պորտֆոլիո (ընթերցանությունը և լսողական ընկալումը 

ստուգող, գրավոր շարադրանքի վարժություններ): 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Հնչյունաբանություն և ուղղախոսություն: Հնչյունների դասակարգումը 

և արտասանական հատկանիշները: Բաժին 2. Քերականություն: Խոսքի մասեր: 

Շարահյուսություն: Բաժին 3. Մասնագիտական բառապաշարի և տեքստերի 

ուսումնասիրություն: Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր: 

Թարգմանություններ անգլերենից հայերեն: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Mkhitaryan, Ye., (2004) Basic English for University Students, YSU Press, 

Yerevan. 

2. Cincotta, Howard (Ed.). (1994). An Outline of American History. United States 

Information Agency. 

3. Kirn, Elaine. (1989). About the U.S.A. United States Information Agency, 

Materials Branch of the English Language Programs Division. 

4. Myers, Sondra (Ed.). (1997). Democracy Is a Discussion: Civic Engagement in 

Old and New Democracies: The Handbook. New London, CT: Connecticut 

College. 

5.Short, Deborah J., Seufert-Bosco, Margaret, & Grognet, Allene Guss. (1995). By the 

People, for the People: U.S. Government and Citizenship. McHenry, IL: Delta 

Systems Co., Inc. 

 

 

0305/B41. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ,գարնանային, ստուգարք 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ հարստացնել մասնագիտական բառապաշարը, 

խորացնել ուսանողների գիտելիքները և հմտությունները հաղորդակցական 

բարդ իրավիճակներում: 

դասընթացի խնդիրները 
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1. Ներկայացնել պաշտոնական գրագրության ժամանակ անհրաժեշտ 

սկզբունքները և նմուշների հիման վրա ձևակերպել սեփականը: 

2. Հաղորդել գիտելիքներ մասնագիտական նորաբանությունների ոլորտից: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Թվարկելու պաշտոնական գրագրության ժամանակ անհրաժեշտ 

սկզբունքները և ներկայացնելու սեփական օրինակները: 

2. Կազմելու գրավոր և բանավոր շարադրանք՝ օգտագործելով A2 մակարդակին 

համապատասխան բառապաշար և քերականական կառույցներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Ընկալելու և վերարտադրելու կարդացած և ունկնդրած A2 մակարդակի 

տեքստերի և երկխոսությունների հիմնական բովանդակությունը: 

2. Շարադրելու խոսքային իրավիճակին համապատասխան գրավոր և 

բանավոր պատասխան: 

3. Կատարելու A2 մակարդակի տեքստերի թարգմանություններ անգլերենից 

հայերեն և  հայերենից անգլերեն: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1.Իրականացնելու համատեղ աշխատանք թիմում: 

2.Կիրառելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ներկայացնելու 

պրեզենտացիաներ: 

3.Ներգրավելու ձեռք բերված գիտելիքները և կարողությունները միջազգային 

ասպարեզում՝ անգլերենը օգտագործելով որպես հետագա մասնագիտական 

առաջընթացի միջոց: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. հաղորդակցական մեթոդ 

2. մտագրոհ 

3. ուսանողական պորտֆոլիո 

4. խմբային աշխատանք  

5. գրավոր և բանավոր թարգմանություն 

6. աշխատանք տեղեկագրով 

7. ռեֆերատ 

8. ինքնուրույն աշխատանք 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը համարվում է ստուգված ուսանողի՝մոդուլի շրջանակներում 

ցուցաբերած կամ/ և վերջում ներկայացրած աշխատանքների առկայության 

դեպքում. 

 գրավոր և բանավոր թարգմանություններ,  

 ռեֆերատ, 

 պրեզենտացիա,  

 խմբային աշխատանք,  

ուսանողական պորտֆոլիո (ընթերցանությունը և լսողական ընկալումը 

ստուգող, գրավոր շարադրանքի վարժություններ, CV, դիմում, մոտիվացիոն 

նամակ): 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Բաժին 1.Պաշտոնական գրագրություն: Ինքնակենսագրություն, մոտիվացիոն 

նամակ, դիմում: Բաժին 2. Մասնագիտական բառապաշարի և տեքստերի 

ուսումնասիրություն: Հայոց պատմությունը համաշխարհային համատեքստում: 

Թարգմանություններ հայերենից անգլերեն: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Mkhitaryan, Ye., (2004) Basic English for University Students, YSU Press, 

Yerevan. 

2. Cincotta, Howard (Ed.). (1994). An Outline of American History. United States 

Information Agency. 

3. Kirn, Elaine. (1989). About the U.S.A. United States Information Agency, 

Materials Branch of the English Language Programs Division. 

4. Myers, Sondra (Ed.). (1997). Democracy Is a Discussion: Civic Engagement in 

Old and New Democracies: The Handbook. New London, CT: Connecticut 

College. 

5. Short, Deborah J., Seufert-Bosco, Margaret, & Grognet, Allene Guss. (1995). By 

the People, for the People: U.S. Government and Citizenship. McHenry, IL: 

Delta Systems Co., Inc. 

 

 

0305/B01. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին,աշնանային, ստուգարք 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ հարստացնել դպրոցում ստացած գիտելիքները` 

շեշտը դնելով ֆրանսերենի հնչյունաբանության, քերականական և 

բառապաշարի հիմնական առանձնահատկությունների վրա: Այս փուլում 

ստացած գիտելիքները հիմք են հանդիսանում հետագա` առավել խորացված 

ուսումնասիրության համար: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Խորացնել դպրոցում ստացած գիտելիքները` շեշտը դնելով ֆրանսերենի 

հնչյունաբանության, քերականության և բառապաշարի հիմնական 

առանձնահատկությունների վրա: 

2. Ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի և բառապաշարի հիմնական 

շերտի յուրացման հիման վրա ձևավորել խոսքային հմտություններ և 

գրավոր տեքստերից օգտվելու ունակություններ: 

  3.Հանրագումարի բերել ստացված գիտելիքները` դրանք ուղղորդելով դեպի  

     համապատասխան մասնագիտական ոլորտները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ֆրանսերենի արտասանական նորմերի, հնչյունական համակարգի և 

հնչյունական յուրահատկությունների մասին: 

2. Ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծելու բառը և 

նախադասությունը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Ճիշտ արտասանելու ֆրանսերեն հնչյունները և դրանց տառադարձման 

նշանները: 
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2. Ճիշտ հնչերանգով ձևակերպելու հաստատական, հարցական, 

բացականչական և հրամայական նախադասությունները: 

3. Լսելով՝ հասկանալու և վերաշարադրելու տեքստը, որը պարունակում է 

յուրացրած բառապաշարը և քերականական նյութը (թույլատրվում է 2-3% 

անծանոթ բառ): 

4. Առանց բառարանի կարդալու և վերաշարադրելու միջին բարդության 

մասնագիտական տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. Ինքնուրույն կատարելու տեքստի ձևաբանական և շարահյուսական 

վերլուծություն: 

2.  Ընկալելու և մեկնաբանելու ֆրանսերենի արտասանական 

յուրահատկությունները, 

3.  Ազատորեն հաղորդակցվելու ֆրանսերենով, ընթերցելու միջին 

բարդության տեքստեր: 

4. Բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն և 

մասնագիտական տեքստեր: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները՝ 

1. Անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

2. ընթերցանություն 

3. թեստ 

4. ռեֆերատ 

5. դիագնոստիկ ստուգում 

6. շնորհանդես  

7. ինքնուրույն աշխատանք 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 

Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է բանավոր 

հարցում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

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. Ածական: Ածականի համաձայնությունը 

գոյականի հետ: Ածականի իմաստի փոփոխությունը` կախված նրա դիրքից: 

Թեմա 5. Ցուցական, ստացական, հարցական և բացականչական, անորոշ 

ածականներ: Թեմա 6. Թվական: Քանակական և դասական թվականներ և 

դրանց գործածությունը: Թեմա 7. Դերանուն: Անձնական անշեշտ դերանուններ, 

դրանց գործածությունը որպես ենթակա, ուղիղ և անուղղակի խնդիր: 

Անձնական շեշտված դերանուններ: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Попова И. Н., Казакова Ж. А., «Французский язык», Москва, 2008 
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2. M. Gregoire, Od. Thievenaz, «Grammaire progressive du francais» (Niveau 

intermediaire). 

3. Cl. Miquel, «Communication progressive du francais» (Niveau débutant), 

4.M. Djoulhakian, R. Meliksռtian, A. Mouradian, «Manuel de francais», Erevan – 2011. 

 

0305/B10. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ›› -2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին,աշնանային, ստուգարք 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ խորացնել և զարգացնել նախորդ փուլում ձեռք 

բերված գիտելիքները, ֆրանսերենի քերակականական կառուցվածքի և 

բառապաշարի հիմնական շերտի յուրացման հիման վրա ձևավորել խոսքային 

հմտություններ և գրավոր մասնագիտական տեքստերից օգտվելու 

ունակություններ: 

Դասընթացի խնդիրները 

1.Խորացնել նախորդ կիսամյակում ստացած գիտելիքները` շեշտը դնելով 

ֆրանսերենի հնչյունաբանության, քերականության և բառապաշարի հիմնական 

առանձնահատկությունների վրա, 

2.Ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի և բառապաշարի հիմնական 

շերտի յուրացման հիման վրա ձևավորել խոսքային հմտություններ և գրավոր 

տեքստերից օգտվելու ունակություններ,  

 3.Հանրագումարի բերել ստացված գիտելիքները` դրանք ուղղորդելով դեպի   

   համապատասխան մասնագիտական ոլորտները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.Ֆրանսերենի արտասանական նորմերի, հնչյունական համակարգի և 

հնչյունական յուրահատկությունների մասին: 

2.Ձևաբանորեն և շարահյուսորեն ճիշտ վերլուծելու բառը և նախադասությունը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Ճիշտ արտասանելու ֆրանսերեն հնչյունները և դրանց տառադարձման 

նշանները 

2. Ճիշտ հնչերանգով ձևակերպելու հաստատական, հարցական, 

բացականչական և հրամայական նախադասությունները, 

3. Լսելով՝ հասկանալու և վերաշարադրելու տեքստը, որը պարունակում է 

յուրացրած բառապաշարը և քերականական նյութը (թույլատրվում է 2-3% 

անծանոթ բառ): 

4. Առանց բառարանի կարդալու և վերաշարադրելու միջին բարդության 

մասնագիտական տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ(եթե այդպիսիք կան) 

1. Ինքնուրույն կատարելու տեքստի ձևաբանական և շարահյուսական 

վերլուծություն: 

2. Ընկալելու և մեկնաբանելու ֆրանսերենի արտասանական 

յուրահատկությունները: 

3. Ազատորեն հաղորդակցվելու ֆրանսերենով, ընթերցելու միջին բարդության 

տեքստեր: 

4.Բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն և  

   մասնագիտական տեքստեր: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները՝ 

1. անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

2. ընթերցանություն 

3. թեստ 

4. ռեֆերատ 

5. դիագնոստիկ ստուգում 

6. շնորհանդես  

 7.ինքնուրույն աշխատանք 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 

Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անց է կացվում  բանավոր 

հարցում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գոյականների իգական սեռի կազմության տարբեր միջոցների 

դասակարգում՝  քերականորեն, ձևաբանորեն, բառային: Երկու սեռ ունեցող 

գոյականներ: Թեմա 2. Միայն հոգնակի թվով գործածվող գոյականներ. 

Բաղադրյալ գոյականների հոգնակի թվի կազմությունը: Թեմա 3. Անորոշ 

դերանվանական ածականներ: Թեմա 4. Հարաբերական դերանուններ. դրանց 

ձևերը և գործածությունը նախադասության մեջ  Թեմա 5. Բայ: Եղանակավորման 

քերականական արտահայտությունը:  Թեմա 6. Ֆրանսերեն լեզվի խոնարհման 

բնութագիրը: Եղանակների կազմությունը և գործածությունը 

նախադասություններում:  Թեմա 7. Նախդիրների համակարգային 

դասակարգում: Տարբեր հարաբերություններ արտահայտող նախդիրներ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Попова И. Н., Казакова Ж. А., «Французский язык», Москва, 2008 

2. M. Gregoire, Od. Thievenaz, «Grammaire progressive du francais» (Niveau 

intermediaire). 

3. Cl. Miquel, «Communication progressive du francais» (Niveau débutant), 

4.M. Djoulhakian, R. Meliksռtian, A. Mouradian, «Manuel de francais», Erevan – 2011. 

 

 

 

0304/B05. ‹‹ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ սեմինար 
պարապմունքներ) 
Կիսամյակները` 4–րդ,գարնանային, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել փիլիսոփայության հիմնական 

օրենքները, կատեգորիաներն ու սկզբունքները, կեցության և իմացության 

էությունը, հիմնական ձևերն ու նրանց զարգացման օրինաչափությունները, 

որոնք թույլ են տալիս կերտել ազգային նկարագրով և գիտական 

աշխարհայացքով զինված մարդ, ձևավորել փիլիսոփայական մտածողության 
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այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր կրթված և լավ մասնագետի 

համար:  

դասընթացի խնդիրները 

1.Բացահայտել փիլիսոփայության հիմնական օրենքները, կատեգորիաներն ու 

սկզբունքները: 

2.Բացատրել կեցության և իմացության էությունը, հիմնական ձևերն ու նրանց 

զարգացման օրինաչափությունները: 

3.Հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական 

մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված 

աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների, արդի միտումներին և այդ 

համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին պատկերացումների 

ձևավորմանը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Սահմանելու կեցության համընդհանուր օրենքները, կատեգորիաները, 

հիմնական ձևերն ու առանձնահատկությունները: 

2. Բացահայտելու ճանաչողության, գիտության էության 

առանձնահատկությունները: 

3. Ներկայացնելու աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի 

փիլիսոփայական հայեցակարգի ընդհանուր և տարբերակիչ 

առանձնահատկությունները, ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքների և 

հավատի, ռացիոնալ և իռացիոնալ սահմանազատման փիլիսոփայական 

մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.   Տարբերելու  գիտականը ոչ գիտականից, ճշմարիտը կեղծից, էականը ոչ 

էականից: 

2.   Վերլուծելու հասարակական կյանքում տեղի ունեցող գործընթացները և 

դրանց պատճառահետևանքային կապերը: 

3. Կողմնորոշվելու մարդ-մարդ և մարդ-բնություն 

փոխհարաբերություններում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Տեղին և ժամանակին գործածելու փիլիսոփայական մտածողության 

կոնցեպտուալ ապարատը: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Քննարկում 

4.Զեկուցում 

5.Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 
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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: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, Երևան, 1980: 

2. Բրուտյան Գ., Իմաստասիրական երկխոսություններ, Հ. 1, Երևան, 1987: 

3.Բրուտյան Գ., Իմաստասիրական երկխոսություններ, Հ. 2, Երևան, 1987: 

4.Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլսոփայության պատմություն, Երևան, 1980: 

5.Կյուրեղյան Է., Փիլիսոփայություն, Երևան, 2004: 

6.Փիլիսոփայության բառարան, Երևան, 1975: 

 

 

1. ‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ›› (0  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակները` 1–ին, 2-րդ,  ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է ` հաշվի առնելով հասարակության և անհատի 

զարգացման հետաքրքրություններն ու շահերը, մարզի բնակլիմայական 

պայմանները և ուսանողների ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական 

ընդունակությունների առանձնահատկությունները` ուսանողների մոտ 

ձևավորել սոցիալապես անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների ծավալը 

լիարժեք ֆիզիկական պատրաստություն ստանալու, ամենօրյա կյանքի ու 

կրթության պահանջները ապահովելու և շարունակելու վերաբերյալ: 

Կարևորելով ուսանողների գիտակցական մակարդակի բարձրացումը՝ 

դասընթացը նպատակ ունի. 

 ապահովել երիտասարդ սերնդի կրթադաստիարակչական գործընթացը,  

 նպաստել ուսումնառողների առողջական վիճակի բարելավմանը, 

 բարձրացնել ֆիզիկական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը, 

պարապմունքները դարձնել ակտիվ հանգստի, մտավոր լարվածության 

վերացման և ուժերի վերականգնման միջոց, կենսաձևում արմատավորել 

ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը որպես առողջ ապրելակերպի միջոց, 

 նպաստել սովորողների մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական 

ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմանը, 

բարձրացնել նրանց մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակությունը և 

պատրաստվածությունը,  

 զարգացնել ուսանողների ֆունկցիոնալ և շարժողական 

ընդունակությունները, ձևավորել նրանց մոտ արագաշարժություն, ուժ, 

ճկունություն, դիմացկունություն, ճարպկություն, կոորդինացիա և այլն: 

Դասընթացի խնդիրներն են. 

 հասնել նրան, որ ուսանողները կարևորեն ֆիզիական 

դաստիարակության սոցիալական դերն ու նշանակությունը անձի 

զարգացման և նրա մասնագիտական գործունեության պատրաստման 

հարցում,  

 ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ առողջ կենսաձևի 

գիտակենսաբանական և գործնական հիմունքների վերաբերյալ, 
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 ուսանողների մոտ ձևավորել համամարդկային գաղափարներ, 

բարոյական և կամային հատկանիշներ, կարգապահություն, 

աշխատասիրություն, սոցիալական ակտիվ դիրքորոշում, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական ինքնակատարելագործման և 

ինքնադաստիարակման արժեքային համակարգ, սերմանել ֆիզիկական 

կուլտուրայով և սպորտով կանոնավոր պարապելու պահանջմունք, 

ուսանողների մոտ ձևավորել առողջությունը պահպանելու և ամրապնդելու, 

հոգեկան կայունությունը զարգացնելու, հոգեֆիզիկական ընդունակություններն 

ու անձի յուրահատկությունները մշակելու գործնական կարողություններ ու 

հմտություններ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Սահմանելու անձնական հիգիենայի և ֆիզիկական վարժություններով 

պարապմունքների հիգիենիկ կանոնները: 

2. Թվարկելու կոփման կանոնները և բացատրել դրանց նշանակությունը: 

3. Ներկայացնելու ֆիզիկական դաստիարակության պարապմունքների 

ժամանակ անվտանգության պահպանման կանոնները: 

4. Ներկայացնելու առողջ կենսաձևի գիտակենսաբանական և գործնական 

հիմունքները: 

5. Առանձնացնելու վնասակար սովորությունները և բացատրելու դրանց 

կործանարար ազդեցությունը անձի մտավոր և ֆիզիկական զարգացման 

վրա: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Կատարելու նորմատիվներին համապատասխան ֆիզիկական 

վարժություններ (ակրոբատիկ վարժություններ, վազք, հեռացատկ ): 

2. Ցուցաբերելու շարժողական ընդունակություններ ու ֆունկցիոնալ 

կարողություններ ուսուցանվող մարզաձևերում: 

3. Ցուցաբերելու տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների հստակ 

կատարում մարզախաղերի ժամանակ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աջակցելու կուրսում, ֆակուլտետում, բուհում և նրա շրջանակներից դուրս 

անցկացվող մասսայական և առողջարարական ֆիզկուլտուրայի  ու 

սպորտային միջոցառումների կազմակերպմանը: 

2. Դասընթացի ժամանակ կազմակերպելու թիմային մրցախաղեր տարբեր 

սպորտաձևերից: 

   3.Կազմելու իր և ընկերների առողջ կենսակերպի ապահովման  

       ուսումնամարզական պարապմունքների պլան:   

 

.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Վերահսկողական ուսումնական պարապմունքներ . 

 տեսական դասեր դասախոսությունների ձևով (խոսքային մեթոդ), 

 մեթոդական-գործնական պարապմունքներ (ինտերակտիվ մեթոդ), 

 ուսումնամարզական պարապմունքներ (ինտերակտիվ մեթոդ), 

 անհատական և խմբակային լրացուցիչ պարապմունքներ (խմբային 

մեթոդ), 
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 ինքնուրույն պարապմունքներ դասախոսի հանձնարարությամբ և 

հսկողությամբ (խմբային մեթոդ),  

2.արտաուսումնական պարապմունքներ. 

 ֆիզիկական վարժությունների կատարում օրվա ընթացքում, 

 վերականգնողական միջոցառումների իրականացում, 

 մասնակցություն պարապմունքներ ըստ նախընտրած մարզաձևերի, 

 ինքնուրույն պարապմունքներ ֆիզիկական վարժություններով, 

սպորտով, տուրիզմով, 

 մասնակցություն մասսայական առողջարարական և սպորտային 

միջոցառումներ բուհում, 

 մարզաառողջարարական ճամբարների կազմակերպում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը համարվում է 

հանձնած, եթե ուսումնառողը ապահովում է ստուգիչ 

վարժությունների կատարումը և բավարարում է սահմանված 

նորմատիվների պահանջներին: 

 

13. Դասընթացի  բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

1-ին կիսամյակ 

Թեմա 1. Ֆիզիակական դաստիարակություն, նրա դերն ու նշանակությունը 

ընդհանուր կրթական համակարգում: Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի հիգիենիկ 

հիմունքները: Անձնական հիգիենայի և ֆիզիկական վարժություններով պարապ-

մունքների հիգիենիկ կանոնները: Շարային պատրաստություն, դարձումներ 

տեղում, շարային քայլք: Թեմա  2.  Մարմնի կոփման կանոնները և դրանց 

նշանակությունը: Վազք: Վազքի տեխնիկայի ուսուցում: Վազք. փոփոխական 

արագությամբ, արգելքների հաղթահարումով, 60 մ /ցածր մեկնարկից/, 500 մ 

/աղջիկներ/, 1000 մ /տղաներ/: Հեռացատկ: Հեռացատկի տեխնիկայի ուսուցում: 

Հեռացատկ տեղից: Թեմա 3. Սպորտային խաղերի դերն ու նշանակությունը 

ուսանողի մտավոր և ֆիզիկական դաստիարակության, ակտիվ հանգստի, 

մտավոր լարվածության վերացման և ուժերի վերականգնման գործում: Սպոր-

տային խաղ վոլեյբոլ. խաղի կանոնների ուսուցում, սկզբնահարվածի ուսուցում, 

գնդակի ընդունում և փոխանցում 2 ձեռքով: Սպորտային խաղ բասկետբոլ, խաղի 

կանոնների ուսուցում: Գնդակի վարում և փոխանցում 2 ձեռքով: Զամբյուղի մեջ 

գնդակի նետման տեխնիկայի ուսուցում: Թեմա 4. Ուսանողի առողջ 

կենցաղավարության հիմունքները, նրա արդյունավետության չափանիշները, 

պայքարը բացասական երևույթների դեմ: Երկկողմանի խաղ (վոլեյբոլ, 

բասկետբոլ):  

2-րդ կիսամյակ 

Թեմա 1.  Ընդհանուր ֆիզիկական և սպորտային պատրաստության դերը 

ֆիզիկական դաստիարակության գործում: Շարժողական ընդունակությունների 

կատարելագործման հիմունքները: Մարմնամարզություն: Ակրոբատիկ 

վարժություններ. գլուխկոնծի առաջ, ետ, «կամուրջ» պառկած դրությունից, կանգ 

թիակների վրա, կանգ գլխի վրա, գլորումներ, գլուխկոնծի երկարությամբ: Թեմա 

2. Ֆիզիկական բեռնվածության ծավալը ուսանողական տարիքում, նրա միջոցով 

ֆիզիկական զարգացման և մարմնակազմության հնարավորություններն ու 

շտկման պայմանները: Մարմնամարզություն: Մարզանստարանի վրա հենում 

պառկած դրությունից ձեռքերի ծալում և ուղղում: Թեմա 3.  Ինքնուրույն 
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պարապմունքների մեթոդական հիմունքները, նրանց ձևերը և տարիքային և 

սեռային առանձնահատկությունները: Սպորտային խաղ վոլեյբոլ. վերևից 

սկզբնահարվածի տեխնիկայի ուսուցում: Սպորտային խաղեր փետրագնդակ, 

սեղանի թենիս. տեխնիկական և տակտիկական տարրերի ուսուցում: 

Սպորտային խաղ բասկետբոլ. գնդակին տիրապետման տեխնիկայի ուսուցում, 

պաշտպանության տեխնիկայի ուսուցում, գնդակի նետում զամբյուղի մեջ: Թեմա 

4.  Սպորտային խաղ վոլեյբոլ: Հարձակողական հարվածի տիրապետման 

տեխնիկայի ուսուցում: Խաղի պաշտպանության  տեխնիկայի ուսուցում: 

Երկկողմանի խաղ: Թեմա 5. Ինքնուրույն պարապմունքների հիգիենան և 

ինքնահսկումը:  Վազք. ընթացքից, արագացումներով, ցածր մեկնարկից, 

փոփոխական վազք: Կարճ վազքի տեխնիկայի առանձնահատկությունները` 100 

մ, 200 մ, 300 մ: Վազք արգելքների հաղթահարումով (աղջիկներ` 200-300 մ, 

տղաներ` 500 մ): Երկար վազքի տեխնիկայի առանձնահատկությունները: Վազք 

500 մ (աղջիկներ), 1000 մ (տղաներ): Հեռացատկ: Հեռացատկ տեղից՝ զույգ 

ոտքերի հրումով:  Թեմա 6. Մասնակցությունը  սպորտային մրցումների, դրանց 

ֆիզիկական և հոգևոր դաստիարակչական նշանակությունը: Թեմա 8.  

Ստուգարքային ձևերի նախապատրաստում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Սամվելյան Լ.Ա.,Պետրոսյան Գ.Ա., Թումանյան Հ.Գ., Գրիգորյան Ա.Ա., 

Ֆիզիկական դաստիարակության ծրագիր (Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների համար), Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2007թ. 

2.Ազիզյան Գ.Ն., Վանեսյան Հ.Մ.,  Ֆիզիակական պատրաստություն, Եր., 2002: 

3.Ավագյան Է.Հ., Ֆիզիակական պատրաստություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 

1978: 

4.Բաբայան Հ. Ս., Ուսանողների գեղագիտական դաստիարակություն 

ֆիզդաստիարակության գործընթացում, Եր., 2000: 

5.Բաբասյան Մ.Ա., Մարմնամարզության հիմունքներ, Եր., 1989: 

6.Բոյախչյան Գ. Ե., Մարմնամարզության կիրառական վարժություններ 

ուսանողների համար,  Եր., 2005: 

7.Թումանյան Հ.Գ., Դիմացկունություն, տարիքային փոփոխությունները և նրա 

մշակման մեթոդիկան, Եր., 2002: 

8.Մելիքսեթյան Ռ. Տ., Տեսական գիտելիքների ուսուցումը ֆիզիկական 

կուլտուրայի դասերին, Եր., 1991: 

9.Մելքոնյան Հ., Կալաջյան Ե., Մարզախաղեր: Խաղերի կանոնները, Եր., 2007: 

10.Նահապետյան Ս. Ս., Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ, Եր., 1988: 

 

 

‹‹ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ›› (0  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 

Կիսամյակները` 3–րդ, 4-րդ,  ստուգարք 
 
Դասընթացի նպատակն է՝ հաշվի առնելով հասարակության և անհատի 

զարգացման հետաքրքրություններն ու շահերը, մարզի բնակլիմայական 

պայմանները և ուսանողների ֆիզիկական զարգացման ու շարժողական 

ընդունակությունների առանձնահատկությունները` ուսանողների մոտ 

ձևավորել սոցիալապես անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների ծավալը 



– 72 – 

լիարժեք ֆիզիկական պատրաստություն ստանալու, ամենօրյա կյանքի ու 

կրթության պահանջները ապահովելու և շարունակելու վերաբերյալ: 

Կարևորելով ուսանողների գիտակցական մակարդակի բարձրացումը՝ 

դասընթացը նպատակ ունի. 

 ապահովել երիտասարդ սերնդի կրթադաստիարակչական գործընթացը,  

 նպաստել ուսումնառողների առողջական վիճակի բարելավմանը, 

 բարձրացնել ֆիզիկական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը, 

պարապմունքները դարձնել ակտիվ հանգստի, մտավոր լարվածության 

վերացման և ուժերի վերականգնման միջոց, նպաստել սովորողների 

մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական ունակությունների համակողմանի ու 

ներդաշնակ զարգացմանը, բարձրացնել նրանց մտավոր և ֆիզիկական 

աշխատունակությունը և պատրաստվածությունը,  

 զարգացնել ուսանողների ֆունկցիոնալ և շարժողական 

ընդունակությունները, ձևավորել նրանց մոտ արագաշարժություն, ուժ, 

ճկունություն, դիմացկունություն, ճարպկություն, կոորդինացիա և այլն, 

 կենսաձևում արմատավորել ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը որպես 

առողջ ապրելակերպի միջոց: 

Դասընթացի խնդիրներն են. 

 հասնել նրան, որ ուսանողները կարևորեն ֆիզիական 

դաստիարակության սոցիալական դերն ու նշանակությունը անձի 

զարգացման և նրա մասնագիտական գործունեության պատրաստման 

հարցում,  

 ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ առողջ կենսաձևի 

գիտակենսաբանական և գործնական հիմունքների վերաբերյալ, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել համամարդկային գաղափարներ, 

բարոյական և կամային հատկանիշներ, կարգապահություն, 

աշխատասիրություն, սոցիալական ակտիվ դիրքորոշում, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ֆիզիկական ինքնակատարելագործման և 

ինքնադաստիարակման արժեքային համակարգ, սերմանել ֆիզիկական 

կուլտուրայով և սպորտով կանոնավոր պարապելու պահանջմունք, 

ուսանողների մոտ ձևավորել առողջությունը պահպանելու և ամրապնդելու, 

հոգեկան կայունությունը զարգացնելու, հոգեֆիզիկական ընդունակություններն 

ու անձի յուրահատկությունները մշակելու գործնական կարողություններ ու 

հմտություններ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու մասսայական սպորտի, բարձր նվաճումների սպորտի և 

ուսանողական սպորտի առանձնահատկությունները, թվարկել 

սպորտային պատրաստության կազմակերպման և պլանավորման 

փուլերը, 

2. Ներկայացնելու ուսանողական սպորտային մրցումների համակարգի 

կառուցվածքը, ունիվերսիադաների և օլիմպիական խաղերի 

տարբերությունները, թվարկել նրանց դաստիարակչական 

հատկությունները, ներկայացնել տեղեկություններ օլիմպիական 

խաղերի և անվանի մարզիկների վերաբերյալ:  
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3. Հիմնավորելու կոնկրետ սպորտաձևի ընտրումը կանոնավոր 

պարապմունքների համար,  թվարկելու հիմնական սպորտաձևերի և 

ֆիզիկական վարժությունների համակարգերի կիրառման բնութագրերը:   

4. Թվարկելու տարբեր մարզաձևերով պարապմունքների 

առանձնահատկությունները, մեկնաբանելու անհատի վրա դրանց 

ներգործության բնութագրերը: 

5. Ներկայացնելու արտադրական ֆիզիկական կուլտուրայի, 

արտադրական մարմնամարզության առանձնահատկությունները և 

մեկնաբանելու նրանց անհրաժեշտությունը մասնագիտական 

գործունեության մեջ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Պահպանելու ընտրած սպորտաձևի կամ ֆիզիկական վարժությունների 

համակարգերի կատարելագործման նորմաները:  

2. Սպորտով կանոնավոր պարապելու դեպքում իրականացնել օրգանիզմի 

վիճակի ինքնահսկողություն կիրառելով նրա հիմնական մեթոդները և 

ցուցանիշները, վարել ինքնավերահսկման օրագիր,   
3. Ցուցաբերելու տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների հստակ 

կատարում մարզախաղերի ժամանակ:  

4. Կատարելու շարժողական գործողություններ ֆիզիկական 

վարժությունների կատարման մատուցված մեթոդներով և ցուցաբերելու 

նորմատիվներին համապատասխան արդյունքներ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Դասախոսի անմիջական հսկողությամբ ուսանողների խմբում 

իրականացնելու թեմատիկ հանձնարակականի  փոխադարձ 

վերահսկողություն: 

2. Աջակցելու ընկերներին թեմատիկ շարժողական գործողությունների, 

հնարքների կատարման ժամանակ, ներկայացնելու իր կարծիքը ընկերների 

ֆիզիկական պատրաստվածության վերաբերյալ: 

3. Վերլուծելու դասախոսի կողմից իրեն և խմբին տրված անհատական և 

խմբային հանձնարարականների իրականացման  արդյունքները:    

4. Կազմակերպելու մասսայական և առողջարարական ֆիզկուլտուրայի 

պարապմունքներ, սպորտային միջոցառումներ կուրսում, ֆակուլտետում, 

բուհում և նրա շրջանակներից դուրս: 

   5.Կողմնորոշվելու տարբեր իրավիճակներում, ցուցաբերել առաջին  

        բուժօգնություն  վնասվածքների դեպքում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Վերահսկողական ուսումնական պարապմունքներ . 

 տեսական դասեր դասախոսությունների ձևով (խոսքային մեթոդ), 

 մեթոդական-գործնական պարապմունքներ (ինտերակտիվ մեթոդ), 

 ուսումնամարզական պարապմունքներ (ինտերակտիվ մեթոդ), 

 անհատական և խմբակային լրացուցիչ պարապմունքներ (խմբային 

մեթոդ), 

 ինքնուրույն պարապմունքներ դասախոսի հանձնարարությամբ և 

հսկողությամբ (խմբային մեթոդ),  

2.արտաուսումնական պարապմունքներ. 
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 ֆիզիկական վարժությունների կատարում օրվա ընթացքում, 

 վերականգնողական միջոցառումների իրականացում, 

 մասնակցություն պարապմունքներ ըստ նախընտրած մարզաձևերի, 

 ինքնուրույն պարապմունքներ ֆիզիկական վարժություններով, 

սպորտով, տուրիզմով, 

 մասնակցություն մասսայական առողջարարական և սպորտային 

միջոցառումներ բուհում, 

 մարզաառողջարարական ճամբարների կազմակերպում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ստուգարքը համարվում է հանձնած, 

եթե ուսումնառողը ապահովում է ստուգիչ վարժությունների կատարումը և 

բավարարում է սահմանված նորմատիվների պահանջներին: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

3-րդ կիսամյակ 

Թեմա 1. Ուսանողական սպորտը, բուհում սպորտային պատրաստության 

կազմակերպման և պլանավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 2. 

Շարային պատրաստություն, դարձումներ տեղում, շարային քայլք: Թեմա 3.  

Վազքի տեխնիկայի ուսուցում և ամրապնդում, վազք փոփոխական 

արագությամբ, վազք 60 մ, 100 մ /ցածր մեկնարկից/: Հեռացատկի տեխնիկայի 

ուսուցում և ամրապնդում: Հեռացատկ տեղից, տեխնիկայի ուսուցում և 

ամրապնդում: Վազք արգելքների հաղթահարումով: Վազք 500 մ /աղջիկներ/, 

1000 մ /տղաներ/: Թեմա 4. Ուսանողական սպորտային մրցումների համակարգը, 

ունիվերսիադաներ, օլիմպիական խաղեր: Օլիմպիզմը  և օլիմպիական 

դաստիարակությունը:  Թեմա 5. Սպորտային խաղ վոլեյբոլ, խաղի կանոնների 

ամրապնդում, սկզբնահարվածի ուսուցում և ամրապնդում: Գնդակի ընդունում և 

փոխանցում 2 ձեռքով: Թեմա 6. Սպորտային խաղ բասկետբոլ, խաղի կանոնների 

ամրապնդում: Թեմա 7. Կանոնավոր պարապմունքների համար սպորտաձևի 

ընտրման դրդապատճառները և հիմնավորումը: Հիմնական սպորտաձևերի և 

ֆիզիկական վարժությունների համամակարգերի համառոտ 

հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերը:  Թեմա 8. Սպորտային խաղ սեղանի թենիս, 

խաղի կանոնների ուսուցում, սկզբնահարվածի ուսուցում: Թեմա 9.  Ակրոբատիկ 

վարժություններ. գլուխկոնծի առաջ, ետ, «կամուրջ», կանգ թիակների վրա 

պառկած դրությունից: Թեմա 10.  Մարմնամարզություն: Ցատկ այծիկի վրայից` 

ոտքերը զատած եղանակով: 

4-րդ կիսամյակ 

Թեմա 1.  Տարբեր մարզաձևերով պարապմունքների 

առանձնահատկությունները: Անհատի ֆիզիկական, շարժողական և հոգեկան 

հատկությունների վրա դրանց ներգործության բնութագրերը: Թեմա 2. 

Ակրոբատիկ վարժություններ. գլուխկոնծի առաջ, ետ, «կամուրջ» պառկած 

դրությունից, կանգ թիակների վրա, կանգ գլխի վրա, գլորումներ, գլուխկոնծի 

երկարությամբ: Մարզանստարանի վրա հենում պառկած դրությունից ձեռքերի 

ծալում և ուղղում: Թեմա 3. Մարզապարապմունքների արդյունավետության 

հսկողությունը, ընտրած սպորտաձևի կամ ֆիզիկական վարժությունների 

համակարգերի կատարելագործման նորմաները:   Թեմա 4. Սպորտային խաղ 

վոլեյբոլ: Վերևից սկզբնահարվածի, հարձակողական հարվածի տիրապետման, 
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խաղի պաշտպանության տեխնիկաների ուսուցում և ամրապնդում: Թեմա 5.  

Սպորտային խաղեր փետրագնդակ, սեղանի թենիս, նրանց տեխնիկական և 

տակտիկական տարրերի ամրապնդում: Թեմա 6. Սպորտով կանոնավոր 

պարապելու դեպքում օրգանիզմի վիճակի ինքնահսկողությունը, նրա հիմնական 

մեթոդները, ցուցանիշները և ինքնավերահսկման օրագիրը:  Թեմա 7.  

Սպորտային խաղ բասկետբոլ, գնդակին տիրապետելու, պաշտպանության, 

զամբյուղի մեջ գնդակի նետման տեխնիկաների ամրապնդում: Թեմա 8.  

Սպորտային խաղեր վոլեյբոլ և բասկետբոլ: Երկկողմանի խաղ: Թեմա 9. Առաջին 

բուժօգնությունը վնասվածքների դեպքում: Թեմա 10.  Վազք. ընթացքից, 

արագացումներով, ցածր մեկնարկից, փոփոխական: Կարճ վազքի տեխնիկայի 

առանձնահատկությունները` 100 մ, 200 մ, 300 մ: Վազք արգելքների 

հաղթահարումով (աղջիկներ` 200-300 մ, տղաներ` 500 մ): Վազք 500 մ 

(աղջիկներ), 1000 մ (տղաներ): Թեմա 11.  Հեռացատկ տեղից զույգ ոտքերի 

հրումով: Թեմա 12. Արտադրական ֆիզիկական կուլտուրա, արտադրական 

մարմնամարզություն, նրանց նշանակությունը մասնագիտական 

գործունեության մեջ և նրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 13. 

Ստուգարքային ձևերի նախապատրաստում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Սամվելյան Լ. Ա.,Պետրոսյան Գ. Ա., Թումանյան Հ. Գ., Գրիգորյան Ա. Ա., 

Ֆիզիկական դաստիարակության ծրագիր (Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների համար), Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2007թ. 

2. Ազիզյան Գ. Ն., Վանեսյան Հ. Մ.,  Ֆիզիակական պատրաստություն, Եր., 

2002: 

3. Ավագյան Է. Հ., Ֆիզիակական պատրաստություն, Ուսումնական ձեռնարկ, 

Եր., 1978: 

4. Բաբայան Հ. Ս., Ուսանողների գեղագիտական դաստիարակություն   

ֆիզդաստիարակության գործընթացում, Եր., 2000: 

5. Բաբասյան Մ. Ա., Մարմնամարզության հիմունքներ, Եր., 1989: 

6. Բոյախչյան Գ. Ե., Մարմնամարզության կիրառական վարժություններ 

ուսանողների համար,  Եր., 2005: 

7. Թումանյան Հ. Գ., Դիմացկունություն, տարիքային փոփոխությունները և 

նրա մշակման մեթոդիկան, Եր., 2002: 

8. Մելիքսեթյան Ռ. Տ., Տեսական գիտելիքների ուսուցումը ֆիզիկական 

կուլտուրայի դասերին, Եր., 1991: 

9. Մելքոնյան Հ., Կալաջյան Ե., Մարզախաղեր: Խաղերի կանոնները, Եր., 

2007: 

  10.Նահապետյան Ս. Ս., Ընդհանուր զարգացնող վարժություններ, Եր., 1988: 

 

 

 

 

0304/B03. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› -1(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 դասախոսություն, 6 ժամ գործնական 
պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, ստուգարք 

Նպատակը. 
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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: 

 

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

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

 

0304/B04. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ›› -2(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 դասախոսություն, 6 ժամ գործնական 
պարապմունքներ) 
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. 
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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: 

 

 

0304/B01. ‹‹ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային,ստուգարք 

 
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին սովորեցնել հասարակական կյանքի 

տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքները, ստացած 

իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես 

նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ձևավորել կայուն գիտելիքներ իրավունքի տեսության և իրավունքի առանձին 

ճյուղերի վերաբերյալ: 

2.Ձևավորել մասնագիտական գործունեության մեջ նորմատիվ իրավական 

ակտերի, իրավաբանական փաստաթղթերի կիրառման կարողություններ   ու 

ունակություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Սահմանելու իրավագիտության հիմնական հասկացությունները, 

կատեգորիաները, ինստիտուտները և տերմինները: 

2. Ներկայացնելու հայկական իրավունքի և օրենսդրության համակարգի  

կառուցվածքը, իրավական նորմերի առանձնահատկությունները և նրանց 

տեսակները, նորմատիվ իրավական ակտերի համակարգը: 

3. Մեկնաբանելու իր մասնագիտական ոլորտում իրավաբանական 

տերմինաբանությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Կիրառելու իրավական ակտերը, իրավաբանական փաստաթղթերը իր 

մասնագիտական գործունեության մեջ: 

2. Վերլուծելու իրավական նորմը` այն կիրառելով կոնկրետ իրավիճակներում: 

3. Վերլուծելու  և համակարգելու իրավական տեղեկատվությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Ռեֆերատ 

3.Զեկուցում 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 

Նախապես տրված հարցաշարից  անց է կացվում բանավոր հարցում: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Պետության և իրավունքի տեսություն: Թեմա 2. Սահմանադրական 

իրավունք: Թեմա 3. Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 4. Քրեական իրավունք: 

Թեմա 5. Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 6. Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 7. 

Տեղական ինքնակառավարում: Թեմա 8. Վարչական իրավունք: Թեմա 9. 

Դատավարական իրավունք: Թեմա 10. Արդարադատություն, դատախազություն 

և նոտարիատ: Թեմա 11. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սոցիալական 

ոլորտի ՀՀ օրենսդրություն: Թեմա 12. Միջազգային իրավունք: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Այվազյան Վ., Մարդու իրավունքներ, Երևան, 2002: 

2. Առաքելյան Ս., Գաբուզյան Ա., ՀՀ քրեական իրավունք, Երևան, 2003,2006: 

3. Բարսեղյան Տ., ՀՀ Քաղաքացիական իրավունք, Երևան, 2000: 

4. Դիլբանյան Ա., ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները, 

Երևան, 1999: 

5. Ղարախանյան Գ., Ընտանեկան իրավունք, Երևան, 2001: 

6.Քոչարյան Վ., Միջազգային իրավունք, Երևան, 2002: 

 

0104/B. ‹‹ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› 
(2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակերը`1–ին ,աշնանային, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ 

համակարգիչների տեխնիկական և ծրագրային ապահովման մասին, զարգացնել 

համակարգչից օգտվելու հմտություններ, որոնք կկիրառվեն ուսումնառության 

ընթացքում, առօրյայում, շարունակական կրթության ընթացքում, ստեղծել 

անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ 

գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

դասընթացի խնդիրները 

1.  Ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքին, համակարգային և 

կիրառական ծրագրերին: 

2. Մեկնաբանել փաստաթղթերի գեղարվեստական ձևավորման ոճերը, 

շրիֆտատեսակները, խմբագրման հնարավորությունները: 

3. Բացահայտել ժամանակակից համակարգչի դերն ու կարևորությունը 

հումանիտար մասնագիտությունների մեջ: 

4. Կատարել տրամաբանական արտահայտություններ Excel համակարգով 

խնդիրներ լուծելու համար: 
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5. Ըստ կատարած հաշվարկների ստացված տվյալների կառուցել գրաֆիկներ, 

տեսակավորել: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Թվարկելու  համակարգչի կառուցվածքը և նշելու  աշխատանքի հիմնական 

սկզբունքները:  

2. Ընտրելու ոճեր, շրիֆտատեսակներ, շաբլոններ word տեքստային խմբագրով 

փաստաթղթեր ձևավորելու համար:  

3.  Վերարտադրելու  և ստեղծելու  էլեկտրոնային աղյուսակ: 

4.  Ուսանողը  ունակ կլինի  ընտրել և ներկայացնել Power Point համակարգի 

հնարավորությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Օգտագործելու օպերացիոն համակարգի հնարավորությունները:  

2.  Կատարելու իր թղթավարությունը Microsoft Word  տեքստային խմբագրիչով: 

3. էլեկտրոնային աղյուսակով կատարելու հաշվարկային աշխատանքներ՝ 

կիրառելով ստանդարտ ֆունկցիաներ և տրամաբանական գործողություններ: 

4. Կիրառելու Power Point ծրագիրը զեկուցումների, ռեֆերատների, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքների ցուցադրման համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական աշխատանք 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք.  

Թեստը, առաջադրանքը, խնդիրը կամ ռեֆերատը.  գնահատվում է 

«Բավարար»,եթե կատարել է 50% և ավելի: 

1. Ուսանողը շնորհանդեսի ուղեկցությամբ Power Point ծրագրով 

ներկայացնում է հանձնարարված ինքնուրույն աշխատանքները 

2. Ուսանողը հանձնում է ուսումնառության ողջ ընթացքում ստացած 

գիտելիքների վերաբերյալ ռեֆերատը 

Ուսանողը տեղում կատարում է առաջադրանք, որը բաղկացած է MS Word և 

Excel – ծրագրերի թեսթերից: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները.  

Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: ԷՀՄ-ի 

հիմնական հանգույցները. հիշասարք, պրոցեսոր, ներածման և արտածման 

սարքեր: ԷՀՄ-ի ծրագրային ապահովումը: Ֆայլ, ֆայլի անվանում. Ֆայլի 

ճանապարհ: Հիշողության չափման միավորները: 

Թեմա 2. Microsoft Word  փաստաթղթերի ստեղծում և ձևավորում. 

Փաստաթղթերի ստեղծում և ձևավորում: Տառի բնութագրերը: WordArt-ի 

տեղադրում: Նրա հետ աշխատելու գործիքներ: Formatting պանելի գործիքները: 

Աշխատանք Tab-երի հետ: Պարագրաֆ, նրա բնութագրերը: Էջի պարամետրերի 

տեղադրում: Եզրագծերի և ֆոնի տեղադրում, տեքստերի խմբագրում (բլոկների 
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պատճենում, տեղափոխում, տեղադրում): Փաստաթղթերի նախնական 

դիտարկում և տպում: Տեքստերի սխալների ուղղում, որոնում, փոխարինում: Էջի 

համարների տեղադրում:  Drawing ռեժիմ: Աշխատանք Autoshapesերի հետ: 

Աղյուսակների տեղադրում:: 

Թեմա 3. Microsoft  Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ 

Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակային համակարգի պատուհանի 

կառուցվածքը: Բջիջներ: Տվյալների ներմուծում, խմբագրում, ֆորմատավորում: 

Բջջի հասցեների տիպերը: Ներմուծման ավտոմատացում: Տրամաբանական 

գործողություններ, ֆունկցիաներ: Տվյակների տեսակավորում՝ Filter, Sort 

ռեժիմները:  

Թեմա 4. Microsoft PowerPoint  ներկայացման ստեղծում: 

Ներկայացումների ստեղծում: Անիմացիաների և ոճերի հաղորդում սահիկներին: 

Ձայնային, լուսային ոճերի հաղորդում սահիկներին: Դիզայնի ձևավորում: 

Ավտոմատացնել սահիկների միջև անցումը: Ներկայացումն ինտեգրել այլ  

թվայնացված միջոցների հետ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Ա.  Հովակիմյան., Ս.  Սարգսյան, Լ.  Խաչոյան Լ., Ն. Իսպիրյան, Ա. Մանուկյան, 

Ն. Մկրտչյան. Համակարգչային գրագիտություն,  Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 

2012թ.: 

2.А. Тихомиров, Прокди А. К. Колосков П.В., Клендрова И.А. и др. Microsoft Office 

2007, Наука и Техника, Эл. Книга, 2008. 

3.Բ. Ջանփոլադյան,  Քոմփյութերային  կիրառական տեխնոլոգիաների 

հիմունքները, ՀՊՃՀ, Երևան, 2000թ.: 

 

0001/B03. ‹‹ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻ-
ՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ › (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական 
պարապմունքներ) 
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:  

Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայ-

մաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոս-

կորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնաս-

վածքներ) մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում: 

 

  

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ստեղծված արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմական պայ-

մաններում ժամանակին և ճիշտ պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները: 
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2. կկարողանա էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճա-

ռագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, 

շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչբը-

ժըշկական օգնություն: 

 

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 օջախնե-

րը 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: 
Թեմա 8` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն արտակարգ ի-

րավիճակներում: Թեմա 9` Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական 

տեսակավորումը արտակարգ իրավիճակների պայմաններում: Թեմա 10` Սուր 

հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 11` Հակահամաճարակային միջո-

ցառումներն արտակարգ իրավիճակներում: Թեմա 12` Վնասվածքներ և սուր վի-

րաբուժական 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 (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակները` 1–ին, աշնանային, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել կենսոլորտի կառուցվածքի տեսական 

հիմնահարցերը և  «մարդ-կենսոլորտ»  համակարգում նրանց 

փոխազդեցությունը, ինչպես նաև պատրաստել որակյալ մասնագետներ, որոնք 

կարող են գնահատել շրջակա միջավայրի աղտոտման աստիճանը, որպես 

հասարակության գործունեության արդյունք և նախազգուշացնելու կամ 

կանխարգելելու անթրոպոգեն գործունեության ոչ ցանկալի հետևանքները: 

Նպաստել հասկանալու էկոլոգիական հիմնախնդիրների էությունը և զարգացնել 

այդ խնդիրները լուծելու ունակությունը: ույն ընտրության:  

դասընթացի խնդիրները 

1. Ուսանողների տալ  հիմնարար գիտելիքներ` էկոլոգիայի հիմնական 

հասկացությունների և օրենքների, էկոլոգիական համակարգերի և 

գործընթացների, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հնարավորությունների, 

բնական և տեխնոգեն միջավայրերի, ժամանակակից զարգացման 

տենդենցների, էկոլոգիական մշակույթի, որպես գործոնի ձևավորման, 

էկոլոգիական ճգնաժամերի, էկոլոգիայի բնագավառում միջազգային 
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իրավական նորմերի, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

էկոլոգիական օրենսդրության մասին:  

2. Ուսանողների մոտ զարգացնել հմտություններ բնագիտությունից, 

էկոլոգիայից, բնապահպանությունից` ձևավորելով դիտարկելու, 

ստեղծագործելու, հետազոտելու ունակությունները, տրամաբանական և 

գիտական լեզվամտածողությունները, եզրակացություն անելու 

կարողությունները:  

3.Դաստիարակել քաղաքացիական դիրքորոշում և պատասխանատվություն`  

   մարդկության և բնական միջավայրի նկատմամբ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Սահմանելու էկոլոգիայի հիմնական հասկացությունները, էկոլոգիական 

հիմնական և կարևոր օրենքները, սկզբունքները, օրինաչափությունները և 

կանոնները:  

2.Նշելու շրջակա միջավայրի զարգացման կոնցեպցիաները և թվարկելու 

մթնոլորտի, ջրոլորտի և հողոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցություն 

ունեցող աղտոտող նյութերը և ներկայացնելու նրանց վերլուծության մեթոդները: 

3.Բացատրելու, թե ի՞նչ ազդեցություն կարող է ունենալ բնակչության վրա 

շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.  Էկոլոգիական գնահատական տալու շրջակա միջավայրի հիմնական 

գործոններին: 

2.Նախազգուշական միջոցառումներ ներկայացնելու՝ զերծ պահելու շրջակա 

միջավայրը էկոլոգիական աղետներից: 

3.Անցկացնելու մոնիտորինգ և գնահատելու տարածաշրջանի էկոլոգիական 

իրավիճակը, համապատասխան եզրակացություն տալ այն նպաստող 

գործոնների մասին, որոնք կբարելավեն տարածաշրջանի էկոլոգիան:    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Ցուցաբերելու  ինքնուրույն ուսումնասիրելու ունակություն: 

2.Հետազոտություններ անելու, ստացած տեղեկությունը արհեստավարժ 

օգտագործելու խնդիրների լուծման նպատակով: 

3.Տիրապետելու կանխատեսման մեթոդին, թե այս կամ այն գործոնը, ինչպիսի 

ազդեցություն կարող է ունենալ տվյալ էկոհամակարգի վրա: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Պասիվ դաախոսություն 

2.  Ակտիվ դասախոսություն  

 հարց ու պատասխան 
 զրույց 
3.Ինտերակտիվ դասախոսություն 

 «Power Point» համակարգչային ծրագրով դրվագների ցուցադրում 
 հարց ու պատասխան 
 բանավեճ 
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զրույց 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.Բանավոր քննում  ըստ նախապես ներկայացված հարցաշարի կամ 

դասախոսի կողմից առաջադրված թեմայով ռեֆերատի զեկուցում: 

Այն ուսոնողները, որոնք ամբողջական դասընթացի մաս կազմող 5  և ավելի 

թեմաներից կամ ինքնուրույն աշխատանքների թեմաներից գնահատվել են 

«ստուգված», ապա ստանում են  «Ստուգված»: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

 Թեմա 1. Էկոլոգիայի համառոտ պատմությունը: Էկոլոգիայի կառուցվածքը, 

առարկան և օբյեկտը: Լիբիխի, մինիմումի, Վիլյամի գործոնների անկախության և 

Շելֆորդի տոլերանտության օրենքները: Թեմա 2. Էկոհամակարգի 

գործունեության սկզբունքները: Էկոհամակարգի կառուցվածքը: Պրոդուցենտներ, 

կոնսումենտներ, ռեդուցենտներ /ավտոտրոֆներ, հետերոտրոֆներ/: Թեմա 3. 

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմանները: Կենսական, ոչ 

կենսական, մարդածին, սահմանափակող գործոններ: Օրգանիզմների 

հարմարվելը միջավայրի պայմաններին: Թեմա 4. Էներգիայի և նյութերի հոսքը 

էկոհամակարգում: Էկոհամակարգերի էներգետիկական դասակարգումը: 

Էներգիայի և նյութերի փոխանցումը էկոհամակարգերում, էներգիայի 

կորուստները սննդային շղթաներում: Ազոտի, ֆոսֆորի, ծծմբի, ածխածնի 

շրջանառությունը: Թեմա 5. Մարդու առողջության էկոլոգիական ասպեկտները: 

Միջավայրի քիմիական, կենսաբանական աղտոտումը, միջավայրի աղտոտումը 

աղմուկով, սննդամթերքների աղտոտումը: Գյուղատնտեսական և 

ուրբանիստական համակարգեր: Թեմա 6. Անսպառ և սպառվող պաշարները: 

Մարդու ազդեցությունը կենսոլորտի վրա: Արդյունաբերության առաջընթացը և 

բնապահպանության հիմնախնդիրները: Արդյունաբերության էկոլոգիացման 

սկզբունքները: Թեմա 7. Քարոլորտի կառուցվածքը: Մթնոլորտի կառուցվածքը, 

նշանակությունը: Ջուրը երկրի վրա և նրա հատկությունները; Կենսոլորտի 

կառուցվածքը: Հողը, նրա կառուցվածքը և նշանակությունը բնության մեջ: Թեմա 

8. Պոպուլյացիայի բնութագիրը, ծնելիություն և մահացություն, պոպուլյացիայի 

սեռային կազմը, պոպուլյացիաիների միջև գոյություն ունեցող փոխազդեցության 

ձևերը, գիշատիչ-զոհ փոխհարաբերությունը: Թեմա 9. Մթնոլորտային օդի 

աղտոտման հիմնական աղբյուրները և դրա էկոլոգիական հետևանքները: 

Ջրոլորտի վրա մարդածին բացասական ազդեցությունները: Քարոլորտի և 

բնահողի վրա մարդածին բացասական ազդեցությունները: Երկրի կլիմայի 

փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գրիգորյան Կ., Եսայան Ա., Ժամհարյան Հ., Խոյեցյան Ա., Մովսեսյան Հ., 

Փիրումյան Գ., Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ, 2010: 

2. Գրիգորյան Ա., Աղասյան Ա., ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների համակարգի ներկա վիճակը,  Երևան, 2008:    

3. Մելքումյան Լ., Գալստյան Մ., Բնապահպանության հիմունքներ: 

Ուսումնական ձեռնարկ,Երևան, 2010: 

4. Շահինյան Մ., Թամրազյան Ն., Էկոլոգիա, Երևան, 2002: 
5. Валова В.Д. Основы экологии: Учебное пособие.-5-е изд., Москва, 2005. 
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1.2 Կամընտրական դասընթացներ 

 
0201/B01. ‹‹Գործարարության հիմունքներ››  (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, ստուգարք 
 

Դասընթացի նպատակն է հաղորդել ներկայիս տնտեսական պայմաններում 

գործարարոււթյուն կազմակերպելու և վարելու համար իրավական, 

տնտեսական և կազմակերպչական գիտելիքներ և հմտություններ: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Փոխանցել համակարգված գիտելիք գործարարության կազմակերպման 

վերաբերյալ: 

2. Մշակել կազմակերպա-կառավարչական հմտություններ գործարարությամբ 

զբաղվելու համար: 

3.Հաղորդել գիտելիքներ  գործունեության սուբյեկտների  

   պատասխանատվության վերաբերյալ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Բնութագրելու գործարարության միջավայրը և տեսակները:   

2. Տարբերելու  ձեռնարկության  կազմակերպա-իրավական ձևերը: 

3.Իմանալու ձեռնարկության պետական գրանցման փաստաթղթերի փաթեթը: 

4.Թվարկելու գործունեության տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման  

պահանջները: 

 

գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մշակելու բիզնես-գաղափարներ և վերլուծության միջոցով, ընտրել 

լավագույնը 

2. Կազմակերպելու սեփական գործ և որոշել դրա արդյունավետությունը: 

3. Գնահատելու ռիսկը և կողմնորոշվելու ստեղծվսծ ցանկացած իրավիճակում: 

4. Հայթայթելու, վերլուծելու և տեղին օգտագործելու գործունեության համար 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

2. Մոտիվացնելու:  

3. Առաջնորդելու: 

4.Աշխատելու տեղեկատվության հետ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Գործնական խաղ /թիմային աշխատանք/ 

2. Դասախոսություն, սեմինար 

3. Ինքնուրույն աշխատանք /զեկույց,ռեֆերատ,/ 

4. Ճանաչողական էքսկուրսիաներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու համար նախատեսված ստուգարքը  

անց կացվում  գրավոր:   

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ  հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ֆունկցիաները: Թեմա 2. 

Գործարարության միջավայրը և տեսակները: Թեմա 3. Գործարարության 

սուբյեկտները: Թեմա 4. Ձեռնարկության կազմակերպա-իրավական ձևերը: 

Թեմա 5. Բիզնես-գաղափարը և բիզնես հայեցակարգը,որպես գործարարության 

նախադրյալ: Թեմա 6. Մարքեթինգի պլան: Թեմա 7. Գործունեության կադրային 

ապահովումը: Թեմա 8. Գործունեության մեկնարկային կապիտալը և ընթացիկ 

գործունեության ֆինանսական ապահովումը: Թեմա 9. Արտադրական պլան 

Թեմա 10. Ինքնարժեքի կալկուլյացիա: Թեմա 11. Ձեռնարկատիրական ռիսկ: 

Թեմա 12. Ֆինանսական պլանավորում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина, Ю. С. Трефилова  «Бизнес-

планирование» учебное пособие, Ульяновск УлГТУ 2014/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf/   

2. В. Ю. Буров, «Основы предпринимательства»,учебное пособие, Чита – 

2011. 

3. В. А. Богомолова, Н. М. Белоусова, О.В. Кублашвили, Р.Ю. Ролдугина, 

«Бизнес-планирование»,  учебное пособие, Москва 2014 

http://storage.elib.mgup.ru/6/bogomolova_2014.pdf// 

4. С. И. Башаримова, М.В. Дасько, «Основы  предпринимательства» учебное 

пособие. 

5. Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева, Ж. Н. Зарубина, «Основы  

предпринимательской деятельности», учебное пособие, Санкт-Петербург  

2016 https://books.ifmo.ru/file/pdf/1909.pdf//. 

 

 
0201/B18. «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»  (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4 -րդ,  ստուգարք 

.Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողների մոտ ձևավորել համակարգված 

տրամաբանական մտածողություն և տալ տնտեսագիտական ընդհանուր 

գիտելիքներ: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ուսանողներին մեկնաբանել տնտեսագիտության հիմնարար օրենքները 

կատեգորիաները, ցուցանիշները:  

2.Ուսանողներին բացատրել շուկայական տնտեսության  սկզբունքները:  

3.Ուսուցանել ուսանողներին օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

օրենքներից: 

Ուսանողներին զինել միկրո և մակրո ցուցանիշները հասկանալու, վերլուծելու  

կարողություններով: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. Սահմանելու և մեկնաբանելու շուկայական տնտեսության 

առանձնահատկությունները, սկզբունքները, տնտեսական օրենքները: 

2. Ներկայացնելու շուկայի մոդելները, ռեսուրսների շուկաները և դրանց 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Ներկայացնելու միկրո, մակրո ցուցանիշները, ֆինանսաբանկային 

համակարգը: 

2. Վերլուծելու տնտեսական իրավիճակները: 

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

2.Տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ կառուցել բանավոր և գրավոր 

խոսքը, հմտորեն հաղորդակցվել  հանրության հետ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Դասախոսություններ 

2.Սեմինարներ, քնարկումներ և բանավեճեր 

3.Խմբային աշխատանքներ 

4. Ռեֆերատներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու համար ստուգարքն անցկացվում է 

բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է 4 հարց դասընթացի 

բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը 

համարվում է հանձնված: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

 Թեմա 1. Տնտեսագիտության տեսության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2. 

Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները: Թեմա 3. Տնտեսության 

շուկայական համակարգը և եկամտի շրջապտույտը: Թեմա 4. Անհատական 

շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 5. Սպառողի 

վարքի տեսություն: Թեմա 6. Արտադրության ծախքերի տնտեսություն: Թեմա 7. 

Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 8. 

Ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները: 

Թեմա 9. Ռեսուրսների գների ձևավորումը: Թեմա 10. Մակրոտնտեսական 

ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 11. 

Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: Թեմա 12. Փողը և 

բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: Թեմա 13. 

Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 14. Միջազգային 

առևտրի տեսություն: Թեմա 15. Վճարային հաշվեկշիռ և արժույթային կուրսեր: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Գորթնի Ջ. , Տնտեսագիտություն: ԵՊՏՀ հրատ., Երևան, 1999:  

2. Սամուելսոն Ս., Նորթհանուս Ու., Տնտեսագիտություն, Երևան, 1997: 

3. Макконнелл К.Р., Брью С.Л. Економика. 17-ое изд., Москва, 2009. 

 Економическая теория. Учебник под ред. В. Камаева, Москва, 1998 
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0304/B06. ‹‹ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`  4–րդ, գարնանային, ստուգարք 

 
.Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության 

ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգո-

րիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույ-

թին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության վերլուծության 

պրակտիկ հմտություններ: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական էտապները: 

2. Ներկայացնել քաղաքական վարչակարգ հասկացությունը, տեսակները: 

 3.Ներկայացնել ու մեկնաբանել քաղաքական տեխնոլոգիա և քաղաքական 

գաղափարախոսություն հասկացությունը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու  քաղաքագիտության ձևավորման նախապատմությունը և 

զարգացման էտապները: 

2. Ներկայացնելու իշխանության կառուցվածքը, ռեսուրսները և տեսակները: 

3. Թվարկելու ու մեկնաբանելու պետական կառավարման ձևերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Վերլուծելու քաղաքական վարչակարգ հասկացությունը, տեսակները:   

2. Մեկնաբանելու քաղաքական գաղափարախոսություն հասկացությունը: 

3. Մեկնաբանելու  քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակութ-

յան հիմնահարցերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Դասախոսություն 

2.Քննարկումներ 

3.Բանավեճեր 

Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է 4 

հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպ-

քում ստուգարքը համարվում է հանձնված: 

 

.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 
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Թեմա  1. Քաղաքագիտության ձևավորման նախապատմությունը: Թեմա 2. 
Քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական էտապները: Թեմա 3. Քաղաքական 

իշխանություն և իշխանական հարաբերություններ: Թեմա 4.  Քաղաքական 

ընտրանի /էլիտա/: Թեմա 5.  Քաղաքական լիդերություն: Թեմա  6.  Քաղաքական 

ռեժիմներ: Թեմա  7.  Հասարակության քաղաքական համակարգը: Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ: Պետության ծագումը, 

բնույթը, դերը և հիմնական ֆունկցիաները: Թեմա 8. Քաղաքական 

կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր: Թեմա 9. Քաղաքացիական 

հասարակություն: Թեմա 10. Քաղաքական սոցիալականացում և քաղաքական 

մասնակցություն: Թեմա 11.  Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 

12. Գաղափարախոսությունների տեսություն: Թեմա  13. Ազգեր և ազգային 

քաղաքականություն:  Թեմա  14.  Քաղաքականությունը և կրոնը: Թեմա  15.  
Քաղաքական  մշակույթ: 

.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Քաղաքագիտություն: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006: 

2. Буренко В.И., Журавлев В.В., Политология. Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 

Москва, 2004. 

3. Гаджиев К.С. Политология. Москва, 2005. 

4. Политология. Под ред. А.А. Радугина. Изд-во Центр, Москва, 1999. 

5. Пушкарева Г.В. Политология. Изд-во Айрис-пресс, Москва, 2002. 

6. Мальцев В.А. Основы политологии. Изд-во ИТРССПП, Москва, 1998. 

 

 

 

 

0202/B19. ‹‹ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակու-

թաբանության առարկայի և ‹‹մշակույթ›› հասկացության վերաբերյալ, արմատա-

վորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, 

գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել 

համաշխարհային ու հայ մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա գործ-

ընթացների վրա: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ձևավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, 

երևույթների, գործընթացների վերաբերյալ: 

2.Ուսումնասիրել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր 

բնութագրերը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու գիտության մեջ մշակույթ›› հասկացության 

ամենատարածված սահմանումները և տեսությունները: 

2. Սահմանելու մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, տիպաբանությունը, 

մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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1. Մեկնաբանելու մշակույթ, ենթամշակույթ, հակամշակույթ 

հասկացությունները: 

2. Վերլուծելու մշակութային գործընթացները և մշակույթի զարգացման 

դինամիկան: 

3. Մեկնաբանելու ժամանակակից մշակութային գործընթացների 

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկումներ 

3. Բանավեճեր 

4. Ռեֆերատներ 

5. Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք.   

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախա-

պես տրամադրված հարցաշարից: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: 

‹‹Մշակույթ›› հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և 

զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2. Մշակույթի մակարդակները: 

Ազգային և համամարդկային բնույթը: Զանգվածային և էլիտար մշակույթ: Թեմա 

3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը: Կրոն, գիտություն և արվեստ: 

Թեմա 4. Մշակույթ-բնություն-հասարակություն: Թեմա 5.Նախնադարյան 

մշակույթ: Հին Արևելյան քաղաքակրթություններ (միջագետքյան, եգիպտական, 

հին հնդկական և չինական): Թեմա 6. Անտիկ (հունահռոմեական) մշակույթ: 

Թեմա 7. Միջնադար` քրիստոնեական և իսլամական մշակույթներ:  Թեմա 8. 

Վերածնունդ և Ռեֆորմացիա: Թեմա 9. Նոր դարաշրջանի եվրոպական 

մշակույթը:  Թեմա 10. Մոդեռնիզմի և պոստմոդեռնիզմի դարաշրջանների 

մշակույթը: Թեմա 11.Հայկական մշակույթ: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Մելքումյան Գ., Մշակութաբանություն, Երևան, 2000: 

2.Սարգսյան Ս. Ա., Մշակութաբանություն, Երևան, 1997 

3.Սարգսյան Ս. Ա, Մշակույթի տեսություն և հայ մշակույթի պատմություն, 

Երևան, 2004: 

4.Арутюнов С. А., Рыжакова С. И., Культурная антропология, М., 2004. 

Розин В. М., Культурология, М., 1998. 

 

0304/B19. ‹‹ Կրոնագիտության հիմունքներ ›› (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
        Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, ստուգարք 
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Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու 

պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղ-

ղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատ-

կությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի 

կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից 

կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների վերաբերյալ: 

2. Ուսումնասիրել կրոնական տարատեսակ ուղղությունների դավանաբանական 

ու պաշտամունքային առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ 

դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական 

առանձնահատկություններ ունեն դրանք: 

2.Նկարագրելու Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մեկնաբանելու ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղ-

ղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն 

ու միտումները: 

2. Համեմատական վերլուծության ենթարկելու և իրարից տարբերելու հին աշ-

խարհի տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.դասախոսություն 

2.քննարկումներ 

3.բանավեճ 

4.զեկուցում 

5.ռեֆերատ 

  6.անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախա-

պես տրամադրված հարցաշարից: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2. Ժամանա-

կակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3. Բուդդայակա-

նություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թե-

մա 4. Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածա-

շունչ: Թեմա 5. Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա 6. Ք-

րիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7. Հայ Առաքելական եկե-
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ղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: 

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

լական եկեղեցին XIX-XX դարերում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Ալիշան Ղ., Հայոց հին հավատքը կամ հեթանոսական կրոնը, Երևան, 2002: 

2.Աստվածաշունչ: 

3.Գուրան, Սոֆիա, 1929: 

4.Երուանդ վրդ. Տէր- Մինասեանց, Ընդհանուր եկեղեցական պատմութիւն, հ. Ա., 

Էջմիածին, 1908. 

5. Владимирон Н., Овсиенко Ф., Мировые религии, М., 1998. 

6.История религии, т. 1-2, М., 2002. 

 

 

 

 

 

0303/B01. ‹‹ Բարոյագիտության հիմուքներ ›› (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
        Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային,ստուգարք 
 
Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել բարոյականության տեսության 

հիմնահարցերը, ամբողջացնել բարոյականության մասին սովորողի 

պատկերացումները, բարձրացնել բարոյական գիտակցությունը և 

համաշխարհայնացման արդի ժամանակաշրջանում նպաստել ուսանողի 

բարոյափիլիսոփայական աշխարհայացքի ձևավորմանը: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ծանոթացնել բարոյագիտության հիմնական հասկացություններին, 

բարոյական առաջընթացի էությանն ու չափանիշներին, բարոյականության 

էությանը, կառուցվածքային բաղադրիչներին, յուրահատկությանը, 

գործառույթներին,  բարոյականության և ազատության հարաբերությանը, 

ազգային ու համամարդկային բարոյամշակութային արժեքներին, 

բարոյական արժեհամակարգին: 

2. Ցույց տալ ճշմարտության, արդարության, ազատության, բարու և գեղեցիկի 

կապը կյանքի նպատակի և իմաստի հիմնահարցերին: 

3. Նպաստել անձի բարոյական մտահաղորդակցության ձևավորմանը: 

4. Բացահայտել բարոյական իդեալի էությունը ազգայինի և համամարդկային 

տեսանկյունից: 

5. Վերլուծել բարոյականություն հասկացության տարբեր սոցիալ-

մշակութային մեկնաբանությունները: 

6.Ընդլայնել սովորողների մտահորիզոնը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Սահմանելու բարոյագիտության հիմնական հասկացությունները, բարոյական 

առաջընթացի էությունը ու չափանիշները: 
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2.Արժևորելու ազգային և համամարդկային բարոյամշակութային արժեքները, 

բարոյական արժեհամակարգը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.1.Ցույց տալու ճշմարտության, արդարության, ազատության, բարու և 

գեղեցիկի կապը կյանքի նպատակի և իմաստի հիմնահարցերին: 

2. Բացահայտելու բարոյական իդեալի էությունը ազգայինի և համամարդկային 

տեսանկյունից: 

3. Վերլուծելու բարոյականություն հասկացության տարբեր սոցիալ-

մշակութային մեկնաբանությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկումներ  

3. Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախա-

պես տրամադրված հարցաշարից: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Բարոյագիտության հիմնական կատեգորիաները. Թեմա 1. 

Հասկացություն բարոյագիտության կատեգորիաների մասին: Թեմա 2. Բարին և 

չարը: Թեմա 3. Պարտք և պատասխանատվություն: Թեմա 4. Պատիվ և 

արժանապատվություն: Թեմա 5. Խիղճ: Բարոյական իդեալ: Թեմա 6. Կյանքի 

իմաստն ու նպատակը: Թեմա 7. Երջանկություն. Սեր: Բաժին 2. 

Բարոյականության էությունը, կառուցվածքային բաղադրիչները, 

յուրահատկությունը և գործառույթները: Թեմա 8. Բարոյականության էությունը, 

յուրահատկությունը և կառուցվածքային բաղադրիչները: Թեմա 9. 

Բարոյականության հիմնական սոցիալական գործառույթները: Բաժին 3. 

Բարոյականություն և ազատություն: Թեմա 10. Անձը և համակեցությունը: Թեմա 

11. Բարոյականության հասարակական խնդիրները: Բաժին 4. Անձի բարոյական 

գիտակցությունը: Թեմա 12. Անձի բարոյական գիտակցությունը: Թեմա 13. Անձի 

բարոյական գործունեությունը: Թեմա 14. Անձի բարոյական 

հարաբերությունները: Թեմա 15. Անձի բարոյական մշակույթը: Բաժին 5. 

Համամարդկային բարոյական արժեքներ և ազգային բարոյական նկարագիր: 

Թեմա 16. Ժողովրդավարության և մարդու իրավուքների վերաիմաստավորումը 

եվրոպական բարոյամշակութային արժեհամակարգի համատեքստում: Թեմա 

17. Ազգային-բարոյական նկարագիր: Բաժին 6. Բարոյագիտության կիրառական 

խնդիրներ: Թեմա 18. Կիրառական բարոյագիտություն: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.А. Разин, Этика, Москва, 2003.  

2.О. Дробницкий, Понятие морали, Москва, 2004. 
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3.Дж. Мур, Прунципы этики, Москва, 1984. 

4.Этика, Учебник под. Ред. А. Гусейнова и Е. Дубко, Москва, 2000. 

5.Словарь по этике. 

 
 

0303/B25. ‹‹ Հոգեբանության հիմունքներ ›› (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
        Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային,ստուգարք 
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողին ընդհանուր հոգեբանության 

և դրա հիմունքներին, տարբեր բաժինների կառուցվածքին ու զարգացմանը, 

հոգեկանի ակտիվության մակարդակներին, անձնավորությանը, նրա 

կառուցվածքին և դրսևորումներին, անձի պարզագույն, հոգեկան իմացական 

գործընթացներին, ուսումնասիրել ընկալման, ըմբռնման 

առանձնահատկությունները, հիշողության, մտածողության, երևակայության 

առանձնահատկությունները, պարզաբանել անձի հուզակամային կողմը, անձի 

հոգեբանական անհատական առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի խնդիրները 

1.Բացահայտել հոգեբանության սկզբունքներն ու հիմնական դրույթները, 

կրթական նոր տեխնոլոգիաները: 

2.Լուծել մասնագիտական խնդիրներ, պլանավորել և իրականացնել 

հետազոտություններ: 

3.Ցույց տալ ընդհանուր հոգեբանության առանցքային տեսությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ճանաչելու ընդհանուր հոգեբանության կառուցվածքը, տարբեր բաժինների 

զարգացումը և գործառույթները, մեթոդները:  

2. Տարբերակելու հոգեկանի ակտիվության մակարդակները: 

3. Պարզաբանելու հոգեկան պարզագույն իմացական գործընթացները և նրանց 

առանձնահատկությունները:  

4. Բացատրելու հոգեկան իմացական բարձրագույն գործընթացները և նրանց 

առանձնահատկություններին:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Պատկերացում ունենալու անձի հուզակամային ոլորտի մասին: 

2.Տարբերակելու անձի անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Զարգացնելու սեփական ընդունակությունները, կարողությունները: 

2.Վերլուծելու և գնահատելու սեփական մասնագիտական աճը, պլանավորել 

հետագա մասնագիտական զարգացումը նաև ինքնակրթության ճանապարհով: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Դասախոսություն 

2.Քննարկում 

3.Բանավեճ 

4.գործնական պարապմունք 
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5.ռեֆերատ/էսսե 

6.անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու համար անց է կացվում բանավոր 

հարցում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2. Հոգեբանական 

հիմնական մեթոդները, բնագավառները: Թեմա 3. Հոգեկանի ռեֆլեկտորային 

մեկնաբանությունը: Թեմա 4. Հոգեկանի ակտիվության մակարդակները: Թեմա 5. 

Հոգեկանի և գիտակցության զարգացումը: Թեմա 6. Անձի հոգեբանական 

բնութագիրը: Թեմա 7. Ուշադրություն, ֆիզիոլոգիական հիմքերը, տեսակները, 

զարգացումը: Թեմա 8. Անձի իմացական հոգեկան գործընթացները՝ 

զգայություններ: Թեմա 9. Զգայությունների դասակարգումը, զգայունակություն: 

Թեմա 10. Ընկալում, ըմբռնում, առանձնահատկությունները: Թեմա 11. 

Հիշողություն և անձ, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 12. Մտածողություն, 

տեսակները, գործընթացները: Թեմա 13. Երևակայության և պրոբլեմային 

իրադրություն, տեսակները: Թեմա 14. Անձի հուզակամային կողմը: Թեմա 15. 

Անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունները` խառնվածք, 

բնավորություն, ընդունակություններ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավանեսյան Հ., Հովհաննիսյան Հ., Ասրիյան Է. Հոգեբանություն, դեմքեր, 

փաստեր/ Ուսումնական ձեռնարկ/, Եր., ԵՊՀ հրատ. 2010: 

2. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Եր.1997: 

3. Психология. Учебное пособие под. Ред. Е. И. Рогова. М., 2005: 

4. Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2007: 

5. Немов, Р. С. "Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн." 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС (2003). 

6.Столяренко, Людмила Дмитриевна. Психологии.учебник для вузов.-СПб.: 

Питер, 2010. 
 
 

0105/B04. ‹‹ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐ-2››  (2 
կրեդիտ) 

Շաբաթական`  2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ , գարնանային, ստուգարք 
 

Դասընթացի նպատակն է՝ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական 

մասնագիտությունների ներկայացուցիչներին բնագիտական գրագիտության 

հիմունքներին 21-րդ դարի մակարդակով ծանոթացնելն է: Այն պիտի առաջին 

հերթին ապագա մտավորականին ուսանի բնագիտության, մաթեմատիկայի և 

հումանիտար գիտությունների ուսումնասիրման առարկաների ու 

մեթոդոլոգիայի ընդհանրություններին ու տարբերություններին, որ նման 

մտավորականն իր հետագա գործունեության ընթացքում հնարավորին չափ քիչ 

ենթարկվի զանազան մոլորություններին, նախապաշարմունքներին ու 
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սնահավատություններին: Դասընթացի ուսումնասիրման ընթացքում 

կներկայացվի ժամանակակից բնագիտությունը համապիտանի մեթոդների և 

օրենքների ամբողջության մեջ`  ցուցադրելով շրջապատող աշխարհի ճանաչման 

ռացիոնալ մեթոդի առանձնահատկությունը, բնագիտության 

տրամաբանությունը և կառուցվածքը: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝  

1. Ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք: 

2. Ծանոթացնել բնագիտության զարգացման պատմությանը: 

3. Բացատրել բնության համակարգերի կազմավորման, կառուցվածքի և զա-

րգացման օրինաչափությունները: 

4.Ուսանողներին ծանոթացնել բնագիտության զարգացման ներկա միտումն-

երին: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու բնագիտության զարգացման փուլերը:  

2. Ներկայացնելու բնագիտության հիմնական սկզբունքներին:  

3.  Մեկնաբանելու բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և է-

վոլյուցիայի կոնցեպցիաները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Կիրառելու բնության համակարգերի կառուցվածքի,  զարգացման   ընդհանուր 

սկզբունքների և օրինաչափությունների վերաբերյալ գիտելիքները տարբեր հ-

ետազոտություններում: 

2. Կատարելու հաշվարկներ որոշակի գործընթացների վերաբերյալ և տալ 

որակական ու քանակական գնահատական բնության երևույթների վերջնական 

արդյունքների մասին: 

3. Կատարելու համապատասխան եզրակացություններ բնության առավել ընդ-

հանուր համակարգերի վերաբերյալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.  Ներկայացնելու թիմային աշխատանքի ընթացքում  հստակ սեփական միտքը: 

2. Օգտվելով տարբեր աղբյուրներից կատարելու վերլուծություններ և 

դասակարգելու ստացած ինֆորմացիան: 

3. Ստեղծագործելու` պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը:    

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Խոսքային մեթոդները (դասախոսումը, բացատրումը, պատմումը, զեկուցումը), 

2.գործնական մեթոդները (վարժությունների և տնային առաջադրանքի 

կատարումը), 

3.տրամաբանական մեթոդները (ինդուկտիվ, դեդուկտիվ, անալոգիա), 

4.ճանաչողական-ստեղծագործական մեթոդները (բացատրական - 

ցուցադրական, պրոբլեմային - որոնողական), 

5.համագործակցային ուսուցման մեթոդները (թիմային և խմբային 

աշխատանքներ), 

6.քննադական մտածողության մեթոդները, 

7.խմբային աշխատանքի մեթոդները, 

8.ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները, 
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9.վերահսկողության մեթոդները (գրավոր և բանավոր, պլանավորված և ոչ 

պլանավորված վերահսկողություն): 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք.  

Ուսանողին տրվում է ինքնուրույն աշխատանք ռեֆերատի տեսքով՝ 

դասընթացին վերաբերվող: Տրվում է ռեֆերատը բանավոր և ժամանակակից 

մեթոդներով ներկայացնելու հնարավորություն, եթե ուսանողը ինքնուրույն 

աշխատանքը ներկայացնում է դրսևորելով անհրաժեշտ վերջնարդյունքի 50 

տոկոսից ավելին նա ստանում է ստուգված: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ առարկայի 

նպատակները, խնդիրները, ուսումնասիրության մեթոդները և զարգացման հիմ-

նական փուլերը: Թեմա 2. Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: Աշխարհ-

ի մեխանիկական, էլեկտրամագնիսական և ժամանակակից պատկերները: 

Թեմա 3. Նյութի կառուցվածքի կոնցեպցիաները: Միկրոաշխարհի կառուցվածք-

ների և փոխազդեցությունների կոնցեպցիաները: Տարրական մասնիկները: Հիմ-

նարար փոխազդեցությունները: Թեմա 4. Հարաբերականության հատուկ և ընդ-

հանուր սկզբունքները: Անորոշությունը աշխարհում: Անորոշությունների առնչո-

ւթյուն: Լրացման սկզբունք: Թեմա 5. Աստղերի, մոլորակների և տիեզերքի 

կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 6. Կենդանի 

նյութի ձևերը, հատկությունները և կազմավորման մակարդակները: Թեմա 7. 

Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ասլանյան  Լ.Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ,ԵՊՀ,Երևան, 

2007: 

2. Канке В.А.,Концепции современного естествознания,Логос.Москва, 2002. 

3.Концепции современного естествознания Питер 2008 , (Под. редакц. Л. А. 

Михайлова). 
 
 

0303/B54. ‹‹ Սոցիոլոգիայի հիմունքներ ›› (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
        Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, ստուգարք 
 
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին անհատների, 

սոցիալական խմբերի, դասակարգերի, մարդկային այլ խմբերի գործունեության 

մեջ հասարակական ընդհանուր օրինաչափությունների դրսևորման ձևերին և 

գործողության մեխանիզմներին տարբեր պատմական պայմաններում և 

իրադրություններում։ 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ձևավորել համակարգված պատկերացում կիրառական սոցիոլոգիայի 

ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ: 
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2.Ուսումնասիրել սոցիալական խմբերի ընդհանուր օրինաչափությունները, 

դրսևորման ձևերը և գործողության մեխանիզմները տարբեր պատմական 

պայմաններում և իրադրություններում։ 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու գիտության մեջ ‹‹սոցիոլոգիա›› հասկացության 

ամենատարածված սահմանումները և տեսությունները: 

2.Սահմանելու սոցիոլոգիայի կառուցվածքը, բաղադրիչները, տիպաբանութ-

յունը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մեկնաբանելու տեղեկատվություն հավաքելու մեթոդները: 

2. Վերլուծելու սոցիալական խմբերը, դասակարգերը: 

3. Մեկնաբանելու կիրառական սոցիոլոգիայի հետազոտության մեթոդների 

տեսակները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Աշխատելու թիմում: 

    2.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկումներ 

3. Բանավեճեր 

4. Ռեֆերատներ 

5. Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախա-

պես տրամադրված հարցաշարից: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Կիրառական սոցիոլոգիա առարկայի նպատակը, խնդիրները: Թեմա 2. 

Տեղեկատվություն հավաքելու մեթոդները: Թեմա 3. Դիտման մեթոդ, հարցման 

մեթոդ, հարցազրույցի մեթոդ, փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ, Ֆոկուս 

խումբ: Թեմա 4. Հարցաշարի կառուցվածքը, տեսակները: Թեմա 5. 

Սոցիոլոգիական հետազոտության փուլերը, ծրագիրը, ընտրանքը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Бабосов Е. М. Прикладная социология. Тетра Системс, 2001. ISBN 985-6577-74-8 

2.Горшков М. К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология. Методология и методы. 

Москва։ Альфа-М; Инфра-М, 2011.  

3.Горшков М. К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология. Методология и методы. 

Интерактивное уч. пособ. На CD-ROM. 2012 г.  

4.Долгоруков А. М. От замысла к действию. Стратегическое управление. 

ДИСКУРС, 2011. 
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5.Ельмеев В. Я., Овсянников В.Г. Прикладная социология։ Очерки методологии. 

СПб.։ СПбГУ, 1994 г. (1-е изд.)  

6.Кравченко А. И. Прикладная социология и менеджмент։ Хрестоматия. М.։ МГУ, 

1998. 

 

0304/B54. ‹‹ Սոցիոլոգիայի հիմունքներ ›› (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
        Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, ստուգարք 
 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել մտածողության օրենքները և 

կանոնները, սովորեցնել մտածել, կոռեկտ դատել, զերծ մնալ տրամաբանական 

այն սխալներից: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ցույց տալ հասկացության և բառի տարբերությունները: 

2. Ծանոթացնել հասկացության տեսակների, տրամաբանական հնարների 

հետ: 

3. Ծանոթացնել տրամաբանության և նախադասության կապին, 

անդրադառնալ դատողության տեսակներին, տրամաբանության 

օրենքներին: 

4.Ծանոթացնել մտահանգման տարբեր տեսակներին և նրանց կանոններին, 

պարզաբանել ապացուցման և հերքման էությունը, նրանց եղանակները, 

բացահայտել ապացուցման և հերքման ընթացքում հնարքները, 

տրամաբանական սխալները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Սահմանելու հասկացության, նրա տեսակների, հասկացության ծավալների 

միջև հիմնական հարաբերությունները, տրամաբանական հնարները: 

2. Մեկնաբանելու դատողության, նրա տեսակների, դատողությունների միջև 

հիմնական հարաբերությունների, տրամաբանական հիմնական օրենքները:  

3. Սահմանելու մտահանգումը, նրա տեսակները, անհրաժեշտ մտահանգման 

տեսակները, նրանց կանոնները, ապացուցումն ու հերքումը, նրանց 

տեսակները, վարկածը, տրամաբանական սխալները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Բաժանելու, դասակարգելու, տեսակավորելու հասկացությունները, դրանց 

տեսակները: 

2. Զանազանելու հասկացությունն ու դատողությունը, դատողությունները 

տեսակավորելու ըստ տարբեր հիմքերի, գործածելու տրամաբանության 

հիմնական օրենքները: 

3. Զանազանելու մտահանգման տարբեր տեսակները, անսխալ ապացուցել և 

հերքել: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կառուցելու և հիմնավորելու սեփական մտքերը առանց տրամաբանական 

սխալների: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Քննարկում 

3.Բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու համար անց է կացվում բանավոր 

հարցում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Տրամաբանություն առարկան և նրա դերն ու նշանակությունը: Թեմա  2. 

Հասկացություն: Թեմա 3. Դատողություն: Թեմա 4. Տրամաբանության օրենքները: 

Թեմա 5. Մտահանգում: Թեմա 6. Ապացուցում և հերքում: Թեմա 7. Պարալոգիզմ, 

սոփեստություն, սրամտություն, Պարադոքս: Հիպոթեզ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Բրուտյան Գ., Տրամաբանության դասընթաց, Երևան, 1976: 

2.Кондаков Н., Логический словарь, Москва, 1975. 

3.Гетманов А., Логика, Москва, 1993. 

4.Маковелский А., История логики, Москва, 1967. 

5.Демидов И., Логика, Москва, 2004: 

 

 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
1.1 ‹‹Պատմություն››  մասնագիտություն 

 
0304/B18. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 30  ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել  Հայաստանի և հայ ժողովրդի 

պատմությունը` ծագումից մինչև Բագրատունյաց թագավորության ստեղծումը: 

Այդ նպատակով նախ տրվում է նախագիտելիք Հայկական լեռնաշխարհի 

պատմական աշխարհագրության, համապատասխան ժամանակաշրջանների 

պատմության սկզբնաղբյուրների վերաբերյալ, որից հետո ներկայացվում է 

պատմությունը` գիտության ամենավերջին ձեռքբերումների մակարդակով: 

Դասընթացում ոչ միայն ներկայացվում են փաստերն ու իրադարձությունները, 

այլև տրվում է դրանց վերլուծությունը, ինչն անհրաժեշտ է պատմությունից 

դասեր քաղելու և այն հանուն մեր ապագայի կառուցման գործածելու 

նպատակով: Առանձին թեմաներով ուսումնասիրվում են հայ հոգևոր և 

նյութական մշակույթը, Հայաստանի պետական կառավարման համակարգերը, 

տնտեսությունը, որոնք ևս ունեն թե՛ ճանաչողական, թե՛ կիրառական 

նշանակություն: Հայոց պատմությունը դիտարկվում է համաշխարհային 

պատմության համատեքստում: 
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դասընթացի խնդիրները 

1. Ձևավորել  հստակ պատկերացում հայոց միջնադարյան պետականության 

առանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի և փուլերի մասին: 

2. Ձևավորել  պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները համակողմանի 

գնհատելու կարողություն: 

3.Ապահովել գիտելիքներ և հիմք հետագա դասընթացների ուսումնասիրման, 

քննարկման և ներկայացման համար: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Վերարտադրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութը: 

2. Նկարագրելու հայոց պատմության համապատասխան ժամանակաշրջանների 

իրադարձությունները: 

3.  Ներկայացնելու  համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված հոգևոր 

և նյութական արժեքները, Հայաստանի պետական կառավարման 

համակարգերը, տնտեսության, ռազմական և այլ բնագավառների նվաճումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 1.Ներկայացնելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերը: 
 2.Արժևորելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի կարևոր 

իրադարձությունները` համաշխարհային պատմության համատեքստում: 

 3. Արժևորելու ինչպես նախաքրիստոնեական, այնպես էլ քրիստոնեական 

դարաշրջաններում ստեղծված մեր մշակութային արժեքները: 

4.   Վերլուծելու մասնագիտական խնդիրները, գտնել դրանց լուծման 

ճանապարհները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.    Աշխատելու թիմում: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3. Քննարկումներ 

4. Բանավեճ 

5. Զեկուցում 

6. Ռեֆերատ 

7. Անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: Առաջադրանքը պարունակում է 20 հարց, որոնցից 10 թեստային 

են, մյուս 10-ը՝ տեսական հարցեր՝ կարճ պատասխանով: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: Առաջադրանքը պարունակում է 20 հարց, որոնցից 10 թեստային 

են, մյուս 10-ը՝ տեսական հարցեր՝ կարճ պատասխանով: 
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Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2.5 առավելագույն արժեքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2. Վանի թագավորություն: 

Երվանդունիների թագավորությունը: Թեմա 3. Հայաստանն Առաջավոր Ասիայի 

հզոր տերություն: Թեմա 4. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը: Թեմա 5. 

Քրիստոնեության հռչակումը Հայաստանի պետական կրոն: Թեմա 6. Մեծ Հայքի 

թագավորությունը 4-5-րդ դարերում: Թեմա 7. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի 

գյուտը: Թեմա 8. Հայաստանը 5-9-րդ դարերում: Թեմա 9. Հայ ազատագրական 

պայքարը: Թեմա 10. Հայկական մշակույթը 5-9-րդ դարերում: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Հայ ժողովրդի պատմություն (Մելիք-Բախշյանի Ստ.  խմբ. ), Երևան, 1975: 

2.Հայ ժողովրդի պատմություն, ԳԱԱ, հ. 1, Երևան, 1971: 

3.Հայ ժողովրդի պատմություն, ԳԱԱ, Հ. 2, Երևան, 1984: 

4.Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, (Հովհաննիսյան Պ.,  

Մովսիսյան Ա.), Երևան, 2007: 

    5.Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 2, (Հովհաննիսյան Պ.,  

    Մովսիսյան Ա.), Երևան, 2012: 

 

0304/B19. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (55 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, գարնանային,  եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել  Հայաստանի և հայ ժողովրդի 

պատմությունը` Բագրատունյաց թագավորության հիմնադրումից մինչև 17-րդ 

դարը` նոր ժամանակների սկիզբը: Այդ նպատակով նախ տրվում է 

նախագիտելիք համապատասխան ժամանակաշրջանների պատմության 

սկզբնաղբյուրների վերաբերյալ, որից հետո ներկայացվում է պատմությունը` 

գիտության ամենավերջին ձեռքբերումների մակարդակով: Դասընթացում ոչ 

միայն ներկայացվում են փաստերն ու իրադարձությունները, այլև տրվում է 

դրանց վերլուծությունը, ինչն անհրաժեշտ է պատմությունից դասեր քաղելու և 

այն հանուն մեր ապագայի կառուցման գործածելու նպատակով: Առանձին 

թեմաներով ուսումնասիրվում են հայ հոգևոր և նյութական մշակույթը, 

Հայաստանի պետական կառավարման համակարգերը, տնտեսությունը, որոնք 

ևս ունեն թե՛ ճանաչողական, թե՛ կիրառական նշանակություն: Հայոց 

պատմությունը դիտարկվում է համաշխարհային պատմության համատեքստում: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ձևավորել  հստակ պատկերացում հայոց միջնադարյան պետականության 

առանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի և փուլերի մասին: 

2. Ձևավորել  պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները 

համակողմանի գնահատելու կարողություն: 

3.Ապահովել գիտելիքներ և հիմք հետագա դասընթացների ուսումնասիրման, 

քննարկման և ներկայացման համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. Վերարտադրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութը: 

2. Նկարագրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների իրադարձությունները: 

3. Ներկայացնելու  համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված 

հոգևոր և նյութական արժեքները, Հայաստանի պետական կառավարման 

համակարգերը, տնտեսության, ռազմական և այլ բնագավառների նվաճումնե 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 1. Բացահայտելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերը: 

 2.   Արժևորելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի կարևոր 

իրադարձությունները` համաշխարհային պատմության համատեքստում: 

 3.   Վերլուծելու մասնագիտական խնդիրները, գտնել դրանց լուծման 

ճանապարհները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.   Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4. Բանավեճ 

5. Զեկուցում 

6. Ռեֆերատ 

7. Անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: Առաջադրանքը պարունակում է 20 հարց, որոնցից 10 թեստային են, 

մյուս 10-ը՝ տեսական հարցեր՝ կարճ պատասխանով: 

2.2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: Առաջադրանքը պարունակում է 20 հարց, որոնցից 10 թեստային են, 

մյուս 10-ը՝ տեսական հարցեր՝ կարճ պատասխանով: 

3.Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2.5 առավելագույն արժեքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հայաստանի անկախության վերականգնումը, Բագրատունիների 

թագավորության հռչակումը և ամրապնդումը: Թեմա 2. Բագրատունիների 

թագավորությունը խաղաղ զարգացման և տնտեսական վերելքի 

ժամանակաշրջանում: Թեմա 3. Բագրատունիների թագավորության թուլացումն 

ու անկումը: Թեմա 4. Հասարակական-տնտեսական հարաբերությունները և 

պետական կարգը 9-11-րդ դարերում, թոնդրակյան շարժումը և գյուղացիական 

ելույթները Հայաստանում 9-11-րդ դդ: Թեմա 5. Հայ ժողովրդի պայքարը սելջուկ-

թուրքերի դեմ, Զաքարյանների իշխանությունը, տնտեսական կյանքը, հայկական 

իշխանական տները 13-14-րդ դդ. առաջին կեսին: Թեմա 6. Կիլիկյան Հայաստանը 

11-14-րդ դդ.: Թեմա 7. Հայկական մշակույթը 9-րդ դարում -14-րդ դարի առաջին 
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կեսին: Թեմա 8. Հայաստանը 14-րդ դարի երկրորդ կեսին-17-րդ դարի առաջին 

կեսին: Թեմա 9. Հայկական մշակույթը 14-րդ դարի երկրորդ կեսին-17-րդ դարի 

առաջին կեսին: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հայ ժողովրդի պատմություն, ԳԱԱ, հ. 3, 4, ԳԱԱ, Երևան, 1976, 1972: 

2. Հայոց պատմություն, ԳԱԱ, հ. 2, գ. 2, Երևան, 2015: 

3. Եղիազարյան Ա., Հայ Բագրատունիների տերություն (885-908թթ.), Երևան, 

2011: 

4. Հովհաննիսյան Պ., Մովսիսյան Ա., Հայ ժողովրդի պատմության 

քրեստոմատիա, հ. 2, Երևան, 2012: 

5.Հայ ժողովրդի պատմություն, (Մելիք-Բախշյան Ստ.), Երևան, 1975: 

 

 

0304/B20. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ,աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղորդել 17-

րդ դարի կեսերից մինչև 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմն ընդգրկող 

ժամանակաշրջանի հայոց պատմության առանձնահատկությունների, հայ ազ-

գային-ազատագրական պայքարի, ինչպես նաև Հայաստանի հասարակական-

տնտեսական ու մշակութային կյանքի վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ներկայացնել 17-րդ դարի առաջին կեսերից մինչև 1877-78թթ. ռուս-թուրքական 

պատերազմը ընդգրկող ժամանակահատվածի փաստական նյութը: 

2.Ներկայացնել ազգային ազատագրական պայքարի 

առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութը: 

2. Նկարագրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների իրադարձությունները: 

3. Ներկայացնելու  համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված 

հոգևոր և նյութական արժեքները: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Բացահայտելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերը: 

2.Արժևորելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի կարևոր 

իրադարձությունները` համաշխարհային պատմության համատեքստում: 

3.Վերլուծելու մասնագիտական խնդիրները, գտնել դրանց լուծման 

ճանապարհները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.  Աշխատելու թիմում: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3. Քննարկումներ 

4. Բանավեճ 

5. Զեկուցում 

6. Ռեֆերատ 

   7.Անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2.5 առավելագույն արժեքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1` Հայկական հարցի առաջացումը, բովանդակությունը: Թեմա 2` Ազա-

տագրական 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 

գաղթավայրերը (17-րդ դարի երկրորդ կես-19-րդ դարի առաջին կես): 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.   Հայ ժողովրդի պատմություն (հայ ժողովուրդը ֆեոդալիզմի վայրէջքի ժամա-

նակաշրջանում. XlV- XVlll դդ.), Երևան, 1972: 

2. Հայոց պատմություն, հատոր lll. Նոր ժամանակաշրջան (XVlll դարի երկրորդ 

կես-1918թ.), գիրք առաջին (XVlll դարի երկրորդ կես-XlX դարի վերջ), Երևան, 

2010: 

3. Հայոց պատմություն. Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 

2000: 

4. Հովհաննիսյան Ա.Գ., Դրվագներ հայ ազատագրական մտքի պատմության, 

գիրք 1-2, Երևան, 1957, 1959: 

5.Հովհաննիսյան Պ.Հ., Հայ ազատագրական շարժումները (XV դարի կես- XVlll 

դարի վերջ), Երևան, 2010: 

 

 

 

0304/B21. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -4 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (55 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ,գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 
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Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայոց պատմության նոր 

ժամանակաշրջանի` 1877-1878 թ. ռուս-թուրքական պատերազմից մինչև 1918թ. 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության շրջանն ընդգրկող հիմնախնդիրները, 

որը հնարավորություն կտա ձևավորել հայոց նոր պատմության իմացություն` 

բազմաթիվ նորահայտ նյութերի ներկայացման և մեկնաբանման միջոցով: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել հայոց պատմության նոր ժամանակաշրջանի 

հիմնախնդիրները: 

  2.Բացահայտել համապատասխան ժամանակաշրջանի իրադարձությունների 

պատճառահետևանքային կապերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութը: 

2. Նկարագրելու հայոց պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների իրադարձությունները: 

3. Ներկայացնելու  համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված 

հոգևոր և նյութական արժեքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Բացահայտելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի 

իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերը: 

2. Արժևորելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի կարևոր 

իրադարձությունները` համաշխարհային պատմության համատեքստում: 

3.   Վերլուծելու մասնագիտական խնդիրները, գտնել դրանց լուծման 

ճանապարհները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.  Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3. Քննարկումներ 

4. Բանավեճ 

5. Զեկուցում 

6. Ռեֆերատ 

7. Անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: 

2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր 

արժեքով: 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր հարցում, հարցատոմսը պարունակում է 4 

հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2.5 առավելագույն արժեքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 
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Թեմա 1` 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Հայկական հարցի մի-

ջազգայնացումը: Թեմա 2` Բեռլինի կոնգրեսի պատմական դասերը: Թեմա 3` Ա-

զատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Թեմա 4` Հայ քաղաքա-

կան կուսակցությունների ձևավորումը: Թեմա 5` Արևմտահայերի ցեղասպանու-

թյան թուրքական ծրագրի կենսագործման սկիզբը: Թեմա 6` Ազգային-ազատա-

գրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 7` Հայկական հարցը և մեծ տերություն-

ները 1890-ական թթ.: Թեմա 8` Հայաստանը 20-դ դարի սկզբին. Հայոց Մեծ եղեռ-

նը: Թեմա 9` Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Թե-

մա 10` Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, Երևան, 2003: 

2.Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ.VI, Երևան, 1981: 

3.Հայոց պատմություն, հատոր lll. Նոր ժամանակաշրջան (XVlll դարի երկրորդ 

կես-1918թ.), գիրք առաջին (XVlll դարի երկրորդ կես-XlX դարի վերջ), Երևան, 

2010: 

4.Հայոց պատմություն. Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 

2000: 

5. Պարսամյան Վ. Ա., Հայ ժողովրդի պատմություն (1801-1917 թթ.), հ. 3, Եր-

ևան,1967: 

 

0304/B22. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -5 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (55  ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝  ուսումնասիրել Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետության պետականության կայացման գործընթացը, կառավարման 

համակարգի ձևավորումը, ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը, 

դիվանագիտական կապերի հաստատումը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու 

հասարակական-քաղաքական կյանքը:  

Դասընթացի խնդիրները. 

1. Ներկայացնել Առաջին Հանրապետության ձևավորումը, արտաքին և ներքին 

քաղաքականությունը, ՀՀ անկման գործընթացը: 

2. Ձևավորել պատմական փաստերի նկատմամբ պատմահամեմատական և 

պատմաքննադատական մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն: 

 3.Ապահովել գիտելիք և հիմք հետագա դասընթացի՝ Խորհրդային Հայաստանի և 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմության ուսումնասիրության 

համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու  հայոց 1918-1920թթ. պատմության հիմնական փաստական 

նյութը: 

2. Ներկայացնելու Առաջին Հանրապետության արտաքին և ներքին 

քաղաքականության խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: 

3. Արժևորելու Հայաստանի Առաջին Հանրապետության դերն ու 

նշանակությունը հայ ժողովրդի պատմության մեջ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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1. Վերհանելու պատմական տարբեր իրադարձությունների միջև եղած 

պատճառահետանքային կապերը: 

2. Վերլուծելու Հայաստանի Առաջին Հանրապետության անկման 

պատճառները: 

3. Մատնանշելու կրթամշակութային ձեռքբերումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Կատարելու  հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Ռեֆերատ 

4.Քննարկումներ 

5.Բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք  

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք 

Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցում 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. ՀՀ հռչակումը: ՀՀ անկախ պետականության ստեղծումը: Թեմա 2. ՀՀ 

ներքին դրությունը: Թեմա 3. ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 4. 

Հայկական հարցը 1919-1920թթ.: Թեմա 5. ՀՀ անկումը: Թեմա 6. ՀՀ մշակութային 

կյանքը: 

 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Խուրշուդյան Լ., Հայաստանի բաժանումը 1920թ., Երևան, 2002: 

2. Կարապետյան Մ., Հայաստան 1912-1920թթ., Երևան, 2003:   

3. Հակոբյան Ա., Հայաստանի Խորհրդարանը և քաղաքական 

կուսակցությունները 1918-1920թթ., Երևան, 2005: 

4. Հակոբյան Ա., Հայաստանի Հանրապետությունը, Երևան, 1992: 

5. Հայոց պատմություն, ԳԱԱ, հ. 4, գիրք 1, Երևան, 2010: 

  6.Վիրաբյան Ա., Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն, Երևան, 2011: 

 

 

 

 

0304/B23. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -6 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ,գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Խորհրդային Հայաստանի, ԼՂԻՄ-ի, 

ԼՂՀ-ի և Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության քաղաքական, տնտեսական և 

մշակութային հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 
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1. Ներկայացնել հայ ժողովրդի պատմության նորագույն ժամանակաշրջանի 

առանձնահատկությունները, պետականությունների կայացման 

գործընթացը: 

   2. Ձևավորել պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները համակողմանի     

գնահատելու կարողություն: 

 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու  հայոց պատմության համապատասխան ժամանակաշրջանի 

պատմության հիմնական փաստական նյութը: 

2. Նկարագրելու հայոց պատմության համապատասխան ժամանակաշրջանի 

քաղաքական իրադարձությունները: 

3. Արժևորելու համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված սոցիալ-

տնտեսական և մշակութային բնագավառների ձեռքբերումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերլուծելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի քաղաքական 

իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերը: 

2.Քննադատելու Խորհրդային Հայաստանում իրականացված բռնաճնշումների 

քաղաքականությունը: 

3.Տարբերակելու ու գնահատելու մասնագիտական խնդիրները ու պատմական 

գործընթացները, գտնելու խնդիրների  լուծման ճանապարհները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

2.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. սեմինար  

3. զեկուցում 

4. ռեֆերատ 

5.քննարկում 

6. բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.     1-ին ընթացիկ քննություն .գրավոր աշխատանք 

2.     2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանք 

3. Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր հարցում 

 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Խորհրդային Հայաստանը 1920-22թթ.: Խորհրդային Հայաստանի ներքին 

և  միջազգային դրությունը: Թեմա 2. Անդրֆեդերացի և ԽՍՀՄ-ի ձևավորումը: 

Թեմա 3. Խորհրդային Հայաստանը 1922-41թթ.: Թեմա 4. Խորհրդային 

Հայաստանի մշակույթը: Թեմա 5. Հայկական Սփյուռքը 1920-40թթ: Թեմա 6. Հայ 

ժողովուրդը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին: Թեմա 7. Խորհրդային 
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Հայաստանը 1946-91թթ.: Թեմա 8. Հայկական Սփյուռքը 1941-91թթ.: Թեմա 9. 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության հռչակումը և պետականության 

կայացման գործընթացը: Թեմա 10. ՀՀ ներքին դրությունը: Թեմա 11. ՀՀ 

միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 12. ՀՀ 

հասարակական-քաղաքական կյանքը: Թեմա 13. ԼՂՀ: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991թթ., 

Երևան, 2007: 

2. Հայոց պատմություն, ԳԱԱ հրատ., հ. 4, գ. 1, գ.2, Երևան, 2010, 2016: 

3. Մինասյան Է., Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները ՀՀ-ում, Երևան, 2001: 

4. Մինասյան Է., Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, 

Երևան, 2013: 

5.Հայոց պատմություն, Հր. Սիմոնյանի խմբ., Երևան, 2012: 

 

 

0304/B10. ‹‹ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային,  հանրագումարային քննություն 

. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Թուրքիայի (13-րդ դարից սկսած)  և 

Իրանի (3-րդ դ-ից սկսած) պատմությունը, բացահայտել տարբեր ժամա-

նակաշրջաններում այդ երկրների զարգացման օրինաչափությունները, արտա-

քին և ներքին քաղաքականությունների միտումները: 

դասընթացի խնդիրները. 

1.Ներկայացնել Թուրքիայի և Իրանի պատմության հիմնական խնդիրները: 

2.Ներկայացնել տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ երկրների զարգացման 

օրինաչափությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու Թուրքիայի և Իրանի պատմության հիմնական խնդիրները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Մեկնաբանելու Թուրքիայի և Իրանի պատմական զարգացման 

օրինաչափությունները` տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին: 
2.Կողմնորոշվելու թուրքական և իրանական պետության զարգացման օրինաչա-

փությունների և առանձնահատկությունների մեջ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. 1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2. Աշխատելու թիմում: 

  3.Կատարելու հետազոտական աշխատանքներ: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3.Զեկուցում 



– 110 – 

4. Ռեֆերատ 

5. Քննարկումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու համար անց է կացվում 

առավելագույնը 20 միավոր արժեքով բանավոր քննություն: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Ժամանակակից ուրբանիզացման 

անտրոպոմշակութային պարադիգման: Թեմա 3. Ուրբանիզացման գլոբալ 

հիմունքները: Թեմա 4.  Ուրբանիզացված տարաբնակեցում: Թեմա 5. 

Ուրբանիզացիայի հետազոտությունը: Թեմա 6. Հետազոտության 

համակարգային մոտեցումը գեոուրբանիստիկայում: Թեմա 7. Քաղաքը որպես 

համակարգ մեծ քաղաքների համակարգում: Թեմա 8. Ագլոմերացիաներ: Թեմա 

9. Ուրբանիզացված շրջան և գոտի: Թեմա 10. Մեգապոլիս: Թեմա 11. 

Խոշորագույն քաղաքային համակարգերի փոփոխությունը հեռանկարում: Թեմա 

12. Քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը: Թեմա 13. Ուրբանիզացիայի 

տարածքային զարգացման օրինաչափությունները:  Թեմա 14. Խորհրդային 

Միության ուրբանիզացման առանձնահատկությունները: Թեմա 15. Նոր 

քաղաքներ. վերացական գաղափարներ և իրատեսական վիճակներ: Թեմա 16. 

Հայաստանի քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը և ուրբանիզացման 

գործընթացները: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մ. Մանասյան, Բնակչության աշխարհագրություն, Եր. 2010: 

2. Ю. Пивоваров, Основы геоурбанистики, М.1999,  

3. Ю. Бочаров, Производство и пространственная организация  городов, М. 

1987г,  

4. Г. Лаппо, Города на пути в будущее М.1987  

  5.Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики / Пивоваров Ю.Л. – М.: Гуманитар. 

изд. центр «Владос», 1999. 

 

 

 

 

0304/B14 ‹‹ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1-ին, աշնանային,առանց եզրափակիչ գնահատման  

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տալ համակողմանի և ամբողջական 

գիտելիքներ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության` Հայկական լեռնաշ-

խարհի, էթնիկ հիմնահարցերի, վարչական բաժանումների, քաղաքների մասին: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել  Հին Հայաստանի պատմաաշխարհագրական նկարագիրը: 
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2. Ներկայացնել Հին Հայաստանի գլխավոր ճանապարհները և նրանց 

քաղաքական ու տնտեսական նշանակությունը: 

3. Ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհի տերիտորիալ և վարչական 

բաժանումները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Նկարագրելու  Հին Հայաստանի պատմաշխարհագրական պատկերը: 

2. Ներկայացնելու  Հայկական լեռնաշխարհի վարչական և տերիտորիալ 

բաժանումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Մեկնաբանելու  Հին Հայաստանի գլխավոր ճանապարհների քաղաքական ու 

տնտեսական նշանակությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2.սեմինար 

3. զեկուցումներ 

4. ռեֆերատներ 

5. քննարկումներ 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-

ռավելագույնը 10 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հայկական լեռնաշխարհի բնական պայմանները: Թեմա 2. Հին Հայաս-

տանի բնակչությունը: Թեմա 3. Հին Հայաստանի գլխավոր ճանապարհները և ն-

րանց քաղաքական ու տնտեսական նշանակությունը: Թեմա 4. Հին Հայաստանի 

տերիտորիալ և վարչական բաժանումը Ք.ա. 5-րդ դարից մինչև 1-ին դարը: Թեմա 

5. Հին Հայաստանի պատմաշխարհագրական նկարագիրը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հակոբյան Թ.Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն, Երևան /ցան-

կացած հրատարակություն/: 

2. Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, Երևան, 1979: 

3. Երեմյան Ս.Տ., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», Երևան, 1963: 

4. Հարությունյան Բ.Հ., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական համակարգն ըստ «Աշ-

խարհացոյց»-ի, մաս Ա, Երևան 2001: 

 

 

0304/B24. ‹‹ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին,աշնանային եզրափակիչ գնահատմամբ 

.Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել Հին ա-

րևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման, զարգացման միտումների մասին: 

Տալ գիտելիքներ այդ քաղաքակրթությունների տիպաբանության, հին արևելյան 

հասարակությունների կառուցվածքի, գաղափարախոսության, կրոնի և մշակույ-

թի վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել հին արևելյան քաղաքակրթությունների պատմությունները: 

2. Ուսումնասիրել  հին արևելյան հասարակությունների կառուցվածքը, 

գաղափարախոսությունը, կրոնը և մշակույթը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու հին արևելյան խոշոր քաղաքակրթությունների տնտեսական, 

քաղաքական, մշակութային կյանքի առանձնահատկությունները: 

2. Ներկայացնելու Հին Եգիպտոսի, Հին Միջագետքի և Հին Ասորեստանի 

պատմությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Բացահայտելու պատմության կոնկրետ փաստերն ու իրողությունները, ընդհա-

նուր տեսությունների, գաղափարների դիտանկյունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4.Բանավեճ 

5.Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միա-

վոր առավելագույն արժեքով:  

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

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հին Արևելք հասկացությունը: Թեմա 2. Հին Եգիպտոս: Թեմա 3. Հին Մի-

ջագետք (Շումեր, Աքադ, Բաբելոն): Թեմա 4. Հին Ասորեստան: Թեմա 5. Պաղես-

տին: Թեմա 6. Փյունիկիա: Թեմա 7. Խեթական թագավորություն: Թեմա 6. Հին 

Հնդկաստան: Թեմա 9. Հին Չինաստան: 

 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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1. Ավդիև Վ. Ի. Հին արևելքի պատմություն, Եր. 1947: 

2. Авдиев В. И. История древнего востока, М. 1970. 

3. Всемирная история в 24-х тт., под ред. А. Н. Бадака и др., т. 1, Каменный век, т. 

2, Бронзовый век, Минск-М., 2000, т. 3, Век железа, т. 4, Эллинистический 

период, т. 5, Становление государств Азии, т. 7, Раннее средневековье, Минск-

М., 2001. 

4. Заблоцка Ю. История Ближнего востока в древности, М. 1989. 

 5.Историография древнего востока, под ред. В. И. Кузищина, т. 1, М. 2008, т. 2, М.  

     2009. 

 

 

 

0304/B46. ‹‹ՆԱԽՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնառողների շրջանում հետաքրքրություն 

առաջացնել հեռավոր ժողովուրդների, նրանց կացութաձևի, սովորույթների ու 

ծեսերի նկատմամբ, չսքողելով առկա գիտական հիմնախնդիրներն ու տարբեր 

հայեցակետերը` ուսանողներին ներգրավել հետազոտական որոնումների 

ոլորտ, ուր անելիքներ կգտնեն պատմաբանների դեռ շատ սերունդներ, ձևավորել 

գիտելիքների համակարգ  անտրոպոգեն, սոցիոգեն, կուլտուրոգեն և պոլիտոգեն 

գործընթացների վերաբերյալ, օգնել հասկանալու սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման ընդհանուր միտումներն ու օրինաչափությունները, 

հասարակական ինստիտուտների առաջացման  պատճառները և 

ժամանակակից էթնոսների պատմական զարգացման առանձնահատկութ-

յունները, պատկերացում տալ մարդ-բնություն փոխգործակցության, մարդու 

գործունեության փոխակերպումների, համաշխարհային մշակույթում 

նախնադարյան հասարակությունների ներդրած ավանդի մասին, ցույց տալ 

ժամանակակից բազմաթիվ վարքագծային կարծրատիպերի, ավանդույթների, 

իրավական և բարոյական նորմերի ծագումը, հնարավորություն տալ 

գնահատելու անցյալի վերապրուկների դերը մշակույթում, ազգ-արյունակցական 

համակարգերի զարգացման գործընթացները, ազգակցության կառուցվածքը և 

պահպանվածությունը:  

 

դասընթացի խնդիրները. 

1. Ծանոթացնել գիտական ճանաչողության սկզբունքներին, ձևավորել 

պատմական մտածողություն, պատկերացումներ հասարակական ձևերի, 

ամուսնության, համագործակցության, կառավարման համակարգի, կրոնի, 

դիցաբանության, արվեստի և դրանց դերի մասին նախնադարի  յուրաքանչյուր 

փուլում: 

2. Ձևավորել պատմական գիտելիքներ, որոնք թույլ կտան հասկանալ 

համաշխարհային պատմության ընդհանուր միտումներն ու 

օրինաչափությունները, առաջընթացի էությունը և հասարակական ձևերի 

առաջացման պատճառները: 
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3. Ձևավորել գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ, 

զարգացնել կարողություններ մասնակցելու քննարկումներին և հանդես գալու 

պատմական թեմաների շրջանակներում: 

 4. Ապահովել ուսումնառողների կողմից ՄԿԾ-ով սահմանված այլ 

դասընթացների ընկալումը և պատրաստվածությունը, երբ առաջադրվող թեման 

վերաբերում է մարդկության պատմության առավել վաղ շրջանի խնդիրներին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 1. Նշելու նախնադարի հասարակության պատմության գիտական արդի 

պարբերացումը, թվարկելու փուլերը ենթափուլերով,  նշելու ուսումնասիրության 

հիմնական սկզբնաղբյուրները: 

 2. Ներկայացնելու հիմնական կոնցեպցիաները, գործածելի հասկացությունները, 

բացատրելու դրանց իմաստային նշանակությունն ու կիրառելիությունը: 

 3. Ներկայացնելու բրածո ուսումնասիրության արդյունքները, բրածո էակների 

տարածման տիրույթները և գործունեության ձևերը: 

 4. Ներկայացնելու նախնադարյան համայնքի շրջափուլերը, բացատրել 

զարգացման առանձնահատկությունները: 

5. Նշելու ժամանակակից վաղ հասարակություններին, նկարագրել նրանց 

զարգացման առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 1. Մեկնաբանելու նախնադարյան համայնքի շրջափուլերը, օգտագործելով 

տարբեր ռեսուրսներ`  ժամանակակից վաղ հասարակությունների վերաբերյալ  

տեղեկությունները համեմատելու, համադրելու /կամ տարբերակելու, 

հակադրելու/: 

2. Իմաստավորելու (քննադատորեն վերլուծելու) մարդու և հասարակության 

ծագման վերաբերյալ գիտական մոտեցումների ու հայեցակարգերի 

բազմազանությունը: 

3. Մեկնաբանելու պատմական գործընթացներն ու երևույթները նախնադարյան 

համայնքի տարբեր շրջափուլերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
1. Կատարելու հետազոտական բնույթի աշխատանքներ: 

2. Ունենալ մարդասիրական համոզմունքներ և տոլերանտ պահվածք 

հասարակության մեջ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ 

2. Ցուցադրման մեթոդ 

3. Գրավոր մեթոդ 

4.Բացատրական մեթոդ 

5. Քննարկում/բանավեճ 

6. Ինդուկտիվ մեթոդ 

7. Դեդուկտիվ մեթոդ 

8. Ուղղորդված գրառումներ 

9. Տեղեկատվության որոնում 

10.Ռեֆերատ 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու նպատակով  նախատեսված 2 

ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: Քննատոմսն ընդգրկում է 4 հարց:  Արդյունարար գնահատականը 

համարվում է դրական, երբ ուսումնառողը վաստակում է նվազագույնը 8 

միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Նախնադարի պատմության առարկան, նշանակությունը, 

պարբերացումն ու ժամանակագրությունը: Թեմա 2. Նախնադարի դարաշրջանի 

պատմական աղբյուրները: Թեմա 3. Նախնադարի պատմության 

պատմագրությունը: Հին մարդկանց պատկերացումները ժողովուրդների մասին: 

Ազգաբանական դիտարկումները միջնադարում: Աշխարհագրական մեծ 

հայտնագործությունները և ազգաբանական գիտելիքների ընդլայնումը: 

Նախնադարյան հասարակության մասին գիտելիքների կուտակումը և դրանց 

ընդհանրացումները XIX դարում: Թեմա 4. Նախնադարի հասարակության 

կազմավորումը. նախահամայնքի դարաշրջանը` մարդու ծագումը: 

Մարդագոյացման պրոցեսի շարժիչ ուժերը: Մարդու մերձավոր նախնիները և 

մարդացման գործընթացի տեղն ու ժամանակը: Հնագույն և հին հոմինինները: 

Թեմա 5. Մարդկային հասարակության ծագումը` նախահամայնք: Սեռական 

հարաբերությունները նախահամայնքում: Մտածողության և խոսքի ծագման 

խնդիրը: Գաղափարական պատկերացումների սաղմերը: Թեմա 6. 

Մարդագոյացման պրոցեսի ավարտը, ժամանակակից տեսակի մարդու հանդես 

գալը, ռասսաների ծագումը, համայնատոհմական կարգերի առաջացումը: Թեմա 

7. Վաղ նախնադարյան համայնքը: Սեռատարիքային խմբերը վաղ 

նախնադարյան համայնքում, ինիցիացիա: Ամուսնությունը և ընտանիքը, 

իշխանության կազմակերպումը և հոգևոր մշակույթը վաղ նախնադարյան հա-

մայնքում: Թեմա 8. Ուշ նախնադարյան համայնք: Արտադրող տնտեսության 

առաջացումը, բնակչությունը և նրա վերարտադրությունը: Սեռատարիքային 

կազմակերպություններ: Ամուսնությունը և ընտանիքը: Իշխանության 

կազմակերպումը և հոգևոր մշակույթը: Թեմա 9. Դասակարգային 

հասարակության հաստատությունների հանդես գալը: Ստրկությունը և նրա 

ձևերը: Մենամուսնական ընտանիք: Դրացիական համայնքի ձևավորումը: 

Հոգևոր մշակույթի զարգացումը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Վ.Պ.Ալեքսեև, Ա.Ի.Պերշից, Նախնադարյան հասարակության պատմություն, 

ԵՊՀ հրատ.,  Եր.,  2012, էջ 368 

2.Марков Г.Е, Первобытное общество: Учебное пособие. Издательство 

исторического факультета Московского университета, М., 2009, 210 с. 

 

 

0302/B10. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 2–ին, գարնանային,  առանց ընթացիկ գնահատմամբ 
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. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականությունը, 

գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման 

ուղղությունները: 

դասընթացի խնդիրները. 

1. Ներկայացնել հայ գրականության ժանրային առանձնահատկությունները, 

զարգացման ուղղությունները:  

2. Բնագրային երկերի ուսումնասիրության հիման վրա զարգացնել 

վերլուծական կարողությունների ձևավորում: 

3. Հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի 

ստեղծագործությունների բնորոշ առանձնահատկությունների մեկնաբանում, 

գրական երկերի պատմական-հասարակական դերի, գեղագիտական-

փիլիսոփայական հարցադրումների կարևորության բացահայտում: 

4. Տեքստի վերլուծության և մեկնաբանության միջոցով գրվածքի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները բացահայտելու կարողության 

կատարելագործում: 

5. Շարադրությունների, ռեֆերատների, զեկուցումների, վերլուծական-

դատողական գրավոր խոսքի, կարծիքի, գրական դիմանկարի և այլ 

ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով կապակցված շարադրանք 

ստեղծելու կարողությունների մշակում: 

6.  Կարդացածը ստեղծագործաբար վերարտադրելու, քննարկելու, տարբեր 

թեմաներով զրույցներ անցկացնելու, երկխոսություններ կառուցելու միջոցով 

ուսանողների բանավոր խոսքի զարգացում և կատարելագործում: 

7. Տարաբնույթ (գեղարվեստական արձակ և չափածո, հրապարակախոսական,    

     գիտական և այլն) տեքստերի լեզվաոճական վերլուծության միջոցով    

     ուսանողների լեզվական ճաշակի և խոսքի մշակույթի զարգացում: 

 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Բնութագրելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, զարգացման 

միտումները, քննել ժամանակաշրջանի հասարակական-գրական կյանքը: 

2.Ներկայացնելու անվանի հայ հեղինակներին, նրանց ստեղծագործությունների 

ընթհանուր բնութագիրը, հայ գրականության հիմնական ուղղությունները, 

հոսանքներն ու ոճերը, գրական երկերի ժանրային ու գաղափարական 

առանձնահատկությունները: 

3.  Ներկայացնելու մարդու բարոյական նկարագիրն ու ժամանակաշրջանի 

մտածողության գեղարվեստական արտացոլումը հայ գրականության տարբեր 

գրողների ստեղծագործություններում:  

4. Դասակարգելու հայ գրականության առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.   Կատարելու բնագրային երկի վերլուծություններ:  

2. Վերլուծել և գնահատել դասական հեղինակների գործերը, տեսնել 

յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու դերը տվյալ շրջանի գրականության զարգացման 

շղթայի մեջ: 

3.  Կատարելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ: 

4.Ներկայացնելու հայ գրականության նշանավոր դեմքերին և նրանց 

ստեղծագործությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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1.Գործնականում տարբերակելու երկերի ժանրային պատկանելիությունը: 

2. Վերլուծելու գրական երկերի գաղափարական բովանդակությունը և 

կերպարային համակարգը: 

3. Բանավիճելու և քննարկելու: 

4.Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և տարաբնույթ բառարաններից 

հմտություն: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. գրավոր աշխատանք 

3. բանավոր հարցում, 

4. գրական–գեղարվեստական նմուշների ընթերցանություն և քննարկում, 

5.զեկուցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է 

չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 4 միավոր: Մնացած չորս 

միավորը ուսանողը վաստակում է դասընթացի ընթացքում՝ ինքնուրույն 

աշխատանքների հիման վրա: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

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

Գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները: Թեմա 2. Պատմա-

գրություն: Թեմա 3. Հայ միջնադարյան գրականություն: Թեմա  4. Հայ նոր գրա-

կանություն: Թեմա  5. Հայ նորագույն գրականություն: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աբեղյան Մ., Երկեր, հատոր Ա, հատոր Է, Երևան,1966, 1975: 

2. Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, Երևան, 1964: 

3. Աղաբաբյան Ս., Արդի հայ գրականության պատմություն, 2 հատորով, 

Երևան, 1961-1967: 

4. Արզումանյան Ս., Սովետահայ վեպը, 4 գրքով, Երևան, 1967-1990: 

5. Արզումանյան Ս., Արդի հայ վեպը, Երևան, 2004: 

6. Գասպարյան Դ., Բոդոսյան Ս., Սաֆարյան Վ., Հայ սովետական պոեզիայի 

պատմություն, Ե., 1987: 

 7.Գասպարյան Դ., Հայ սովետական գրականության պատմություն, Երևան, 1987: 

 

 

 

0304/B25. ‹‹ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀՌՈՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել պրակտիկ և տեսական 

գիտելիքներ անտիկ քաղաքակրթությունների առանձնահատկությունների մա-
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սին: Ներկայացնել քաղաք-պետություների (պոլիսի) ձևավորումը, դրանց առա-

ջացման առանձնահատկությունները: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ուսումնասիրել անտիկ քաղաքակրթությունների 

առանձնահատկությունները: 

2.Ներկայացնել քաղաք-պետությունների ձևավորման 

առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու հին արևելյան խոշոր քաղաքակրթությունների տնտեսական, 

քաղաքական, մշակութային կյանքի առանձնահատկությունները: 

2. Ներկայացնելու Հին Եգիպտոսի, Հին Միջագետքի և Հին Ասորեստանի 

պատմությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Բացահայտելու պատմության կոնկրետ փաստերն ու իրողությունները, ընդհա-

նուր տեսությունների, գաղափարների դիտանկյունից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4.Բանավեճ 

5.Ռեֆերատ 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միա-

վոր առավելագույն արժեքով:  

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

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հին Արևելք հասկացությունը: Թեմա 2. Հին Եգիպտոս: Թեմա 3. Հին Մի-

ջագետք (Շումեր, Աքադ, Բաբելոն): Թեմա 4. Հին Ասորեստան: Թեմա 5. Պաղես-

տին: Թեմա 6. Փյունիկիա: Թեմա 7. Խեթական թագավորություն: Թեմա 6. Հին 

Հնդկաստան: Թեմա 9. Հին Չինաստան: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավդիև Վ. Ի. Հին արևելքի պատմություն, Եր. 1947: 

2. Авдиев В. И. История древнего востока, М. 1970. 

3. Всемирная история в 24-х тт., под ред. А. Н. Бадака и др., т. 1, Каменный век, т. 

2, Бронзовый век, Минск-М., 2000, т. 3, Век железа, т. 4, Эллинистический 

период, т. 5, Становление государств Азии, т. 7, Раннее средневековье, Минск-

М., 2001. 

4. Заблоцка Ю. История Ближнего востока в древности, М. 1989. 
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5.     Историография древнего востока, под ред. В. И. Кузищина, т. 1, М. 2008, т. 2, 

М. 2009. 

 

  

 

0302/B15. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ›› -1 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3– րդ, աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է հակիրճ ներկայացնել գրաբարը՝ որպես  գրական 

լեզու,  նրա խոսակցական  հիմքը, ինչպես նաև հնչյունաբանություն, 

ձևաբանություն, շարահյուսություն բաժիններն իրենց  

առանձնահատկություններով: Գրաբարի ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է 

ուսանողների բառապաշարի հարստացման, լեզվամտածողության զարգացման 

նպատակով: Գրաբարի իմացությունը նպաստելու է հայապահպանությանը, 

ինքնարժևորմանն ու մղելու է շատերին` պատմիչներին բնագրով կարդալու: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

1.Ուսանողին ներկայացնել գրաբարի հնչյունական և բառային 

առանձնահատկությունները, ուղղախոսության-ուղղագրության նորմերը: 

2.Իմաստաբանության, բառապաշարի շերտերի, դարձվածաբանության 

յուրացմամբ հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, կիրառելի դարձնել 

հոմանիշների, հականիշների, համանունների, հարանունների, դարձվածքների 

գործածությունը: 

3.Լեզվաքերականական գիտելիքների հիման վրա խոսքի և նրա միավորների 

վերլուծության կարողությունների ձևավորումը, 

4.Տեքստի թարգմանության և վերլուծության միջոցով գրվածքի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները բացահայտելու կարողության 

կատարելագործումը, 

Հայ հին պատմիչների գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

լեզվական առանձնահատկությունների մեկնաբանումը: 

 

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

1. Սահմանելու և նկարագրելու գրաբարի զարգացման փուլերը: 

2. Ներկայացնելու գրաբարի գրության և արտասանության 

փոխհարաբերությունները, գրաբարի հնչյունափոխությունը: 

3. Վերարտադրելու և թվարկելու գրաբարի բայ խոսքի մասի թեքական այն 

առանձնահատկությունները, որոնցով գրաբարը տարբերվում է 

ժամանակակից հայերենից: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.  Անսխալ ընթերցելու, մեջբերելու և մեկնաբանելու գրաբար տեքստերը և զերծ 

մնալ գրաբար ուղղագրական սխալներից: 

2. Խոնարհելու բայերը բոլոր ժամանակային ձևերով: 

3.Թարգմանելու պատմիչների երկերից հատվածներ, բնութագրելու ոճական 

կառույցները՝ արժևորելով դրանք տեքստում:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 1.  Բացահայտելու գրաբարի  ոճերը, բայաձևերի քերականական իմաստները:  
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 2. Ճիշտ վերծանելու բառերի կառուցվածքային պլանում  կատարված  

պատմական հնչյունափոխության դրսևորումները, մեկնաբանելու 

երկբարբառների և եռաբարբառների հնչունաբանական   փոփոխությունները:   

3. Մշակելու, ընդհանրացնելու և մեկնաբանելու լեզվաբանական տարբեր 

աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվությունը: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Գործնական աշխատանք 

2. բանավեճ 

3. զրույց 

4. խմբային աշխատանք: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.1-ին ընթացիկ ստուգում, գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Անցկացվում է գրավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝ 

յուրաքանչյուրը 2, 2, 2,3 միավորով, քայլը 0,5 միավոր է: 1 միավոր տրվում է 

լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքների (վարժությունների, 

առաջադրանքների, թարգմանությունների կատարում, լսարանային 

գնահատման միավորից հանված միջին) կատարման մակարդակին 

համապատասխան: 

2.2-րդ ընթացիկ ստուգում, գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Անցկացվում է գրավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝ 

յուրաքանչյուրը 2, 2, 2, 3 միավորով, քայլը 0,5 միավոր է: 1 միավոր տրվում է 

լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքների (վարժությունների, 

առաջադրանքների, թարգմանությունների կատարում, լսարանային 

գնահատման միավորից հանված միջին) կատարման մակարդակին 

համապատասխան: 

Գնահատման համար պահանջվող փաստերն են ինքնուրույն աշխատանքների, 

գործնական պարապմունքների գնահատականները:  

 

. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գրաբարը՝ որպես հին հայերենի զարգացման շրջան. Գրաբարի 

ընդհանուր  առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Գրաբարի  հնչյունական  

համակարգը. երկբարբառներ  և եռաբարբառներ: Թեմա 3. Գրաբարի  

դերբայները: Թեմա 4.  Գրաբարի  խոնարհման hամակարգը. սահմանական, 

ստորադասական  և  հրամայական  եղանակներ: Թեմա 5. Գրաբարի  անկանոն  

բայերը: Թեմա 6.  Գրաբարի  պակասավոր  բայերը: Պատճառական բայեր: 

Գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աբրահամյան Ա, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր.,1977:   

2. Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007:  

3. Գոճանյան Պ., Դասական գրաբարի գործնական քերականություն, Եր., 2011:   

4. Խաչատրյան Լ., Թոսունյան Գ.,Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2004:   

5. Շարաբխանյան Պ., Գրաբարի դասընթաց, Եր., 1975:    
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0304/B35. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝  գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով 

ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական 

անցյալին, Կիևյան Ռուսիայի կազմավորման և ֆեոդալական մասնատման, 

Մոսկովյան իշխանության ուժեղացման և կենտրոնացված ռուսական 

պետության ձևավորման մասին:  

Դասընթացի խնդիրները. 

1. Ներկայացնել Ռուսաստանի պատմության ուսումնասիրվող  

ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները, զարգացման ընթացքը, 

քաղաքական ձեռքբերումներն և կորուստները։ 

2. Ձևավորել պատմական փաստերի նկատմամբ պատմահամեմատական և 

պատմաքննադատական մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն: 

Ապահովել գիտելիք և հիմք հետագա դասընթացի՝ Ռուսաստանի պատմության 

հաջորդող ժամանակաշրջանի ուսումնասիրության համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու  Ռուսաստանի պատմության հնագույն 

ժամանակաշրջանից մինչև 16-րդ դարի պատմության հիմնական 

փաստական նյութը: 

2. Ներկայացնելու Կիևյան ռուսական պետության և Մոսկովյան իշխանության  

արտաքին և ներքին քաղաքականության խնդիրներն ու 

առանձնահատկությունները: 

3. Արժևորելու Մոսկվայի իշխանության դերն ու նշանակությունը ռուս 

ժողովրդի պատմության մեջ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
1.Վերհանելու պատմական տարբեր իրադարձությունների միջև եղած 

պատճառահետանքային կապերը: 

2.Վերլուծելու Ռուսաստանի քաղաքական և տնտեսական զարգացման 

հիմնական պատճառները: 

3.Մատնանշելու մշակութային ձեռքբերումները: 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ։ 

2.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

3.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.սեմինար 

3.ռեֆերատ, ներկայացում 

4.քննարկումներ 

5.բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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1-ին ընթացիկ ստուգում. գրավոր առաջադրանք, սեմինարի միջինացված 

գնահատական, ռեֆերատ, ներկայացում: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում. բանավոր հարցում, սեմինարի միջինացված 

գնահատական, ռեֆերատ, ներկայացում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Ժողովուրդներն ու հնագույն պետությունները Ռուսաստանի 

տարածքում: Թեմա 2. Արևելյան սլավոնները: Հին ռուսական պետության 

կազմավորումը: Թեմա 3. Կիևյան Ռուսիան` 9-12-րդ դ. սկիզբ: Թեմա 4. 

Ռուսական հողերն ու իշխանությունները 12-13-րդ դդ..: Թեմա 5. Հին ռուսական 

մինչմոնղոլական մշակույթը: Թեմա 6. Ռուսիայի պայքարը մոնղոլական 

նվաճողների և խաչակիրների դեմ 13-րդ դ.: Թեմա 7. Մոսկվայի իշխանության 

բարձրացումը 13-15-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 8. Մոսկվայի շուրջը ռուսական 

հողերի միավորման ավարտը: Թեմա 9. Ռուսական պետությունը 15-րդ դարի 

երկրորդ կեսին: Իվան 3-րդ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Անանյան Գ., Ռուսաստանի պատմություն, մաս 1, Ե., 2011: 

2. Кузьмин А.Г. Начало Руси. - М., 2003.  

3. Повесть временных лет. - М.; Л.; 1990.  

4. Века А., История России с древнейших времен до наших дней, М., 2003.  

5.Орлов А., Георгиев В., История России, М., 2014. 

 

 

0304/B36. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, աշնանային, առանց  եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝  ուսանողին կայուն գիտելիքներ տալ թաթար-

մոնղոլական լծի թոթափումից հետո ռուսական կենտրոնացված պետության 

ներքին և արտաքին քաղաքականության, հասարակական  և մշակութային 

գործընթացների մասին՝ սկսած Իվան 4-րդի գահակալումից մինչև 

ճորտատիրական իրավունքի վերացումն ընկած երկարատև ժամանակաշրջանը:  

Դասընթացի խնդիրները. 

1.Ներկայացնելու Ռուսաստանի պատմության ուսումնասիրվող 

ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները, զարգացման ընթացքը, 

քաղաքական ձեռքբերումներն և կորուստները։ 

2.Ձևավորելու պատմական փաստերի նկատմամբ պատմահամեմատական և 

պատմաքննադատական մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն: 

3.Ապահովելու գիտելիք և հիմք հետագա դասընթացի՝ Ռուսաստանի 19-21-րդ 

դարերի պատմության պատմության ուսումնասիրության համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Վերարտադրելու  Ռուսաստանի 16-19-րդ դարերի պատմության հիմնական 

փաստական նյութը: 

2.Ներկայացնելու Ռուսական պետության արտաքին և ներքին 

քաղաքականության խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: 
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3.Արժևորելու  Ռոմանովյան դինաստիայի դերն ու նշանակությունը ռուս 

ժողովրդի պատմության մեջ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերհանելու  պատմական տարբեր իրադարձությունների միջև եղած 

պատճառահետանքային կապերը: 

2.Վերլուծելու Ռուսաստանի տարածքային և քաղաքական զարգացման 

հիմնական պատճառները: 

3.Մատնանշելու կրթամշակութային ձեռքբերումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կատարելու  հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ։ 

2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,  

3.Աշխատելու թիմում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Վերարտադրելու  Ռուսաստանի 16-19-րդ դարերի պատմության հիմնական 

փաստական նյութը: 

2.Ներկայացնելու Ռուսական պետության արտաքին և ներքին 

քաղաքականության խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: 

3.Արժևորելու  Ռոմանովյան դինաստիայի դերն ու նշանակությունը ռուս 

ժողովրդի պատմության մեջ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերհանելու  պատմական տարբեր իրադարձությունների միջև եղած 

պատճառահետանքային կապերը: 

2.Վերլուծելու Ռուսաստանի տարածքային և քաղաքական զարգացման 

հիմնական պատճառները: 

3.Մատնանշելու կրթամշակութային ձեռքբերումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կատարելու  հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ։ 

2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,  

3.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.սեմինար 

3.ռեֆերատ, ներկայացում 

4.քննարկումներ 

5.բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում. գրավոր առաջադրանք, սեմինարի միջինացված 

գնահատական, ռեֆերատ, ներկայացում 

2-րդ ընթացիկ ստուգում. բանավոր հարցում, սեմինարի միջինացված 

գնահատական, ռեֆերատ, ներկայացում 
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Ներածական դասախոսություն. Մասնագիտական տերմինների, 

հապավումների պարզաբանում։  Թեմա 2. Ռուսական պետությունը 16-րդ 

դարում: Իվան Ահեղ և իր դարաշրջանը։ Իվան Ահեղի արտաքին 

քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3. Ռուսաստանը 16-17-

րդ դարերի սահմանագծին:  Խառը ժամանակաշրջան։  Ռոմանովների ներքին և 

արտաքին քաղաքականությունը 17-րդ դարում: Թեմա 4. Ռուսաստանը 17-րդ 

դարավերջին 18-րդ դարասկզբին: Պյոտր 1-ինի ներքին քաղաքականությունը և 

բարեփոխումները:  Պյոտր Մեծի արտաքին քաղաքականությունը։ Թեմա 5. 

Ազնվականական կայսրությունը 18-րդ դարի 2-րդ քառորդին: Պալատական 

հեղաշրջումներ:  Ռուսաստանը 18-րդ դարի 2-րդ կեսին: Եկատերինա 2-րդի 

դարաշրջանը: Եկատերինա 2-րդի արտաքին քաղաքականությունը և 

միջազգային դրությունը 1760-90-ական թվականներին։ Թեմա 6.  Ռուսաստանը 

19-րդ դարի առաջին քառորդին: Ալեքսանդր 1-ին:  Ռուսաստանի 

հասարակական և քաղաքական իրադրությունը  Նիկոլայ 1-ինի օրոք։  

Ռուսական կայսրության արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դարի 20-50-

ական թվականներին։  Թեմա 7. Ռուսական մշակույթը 16-19-րդ դարերում։ 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Անանյան Գ., Ռուսաստանի պատմություն, մաս 1,2, Ե., 2011: 

2. Մուրադյան Մ., Մինասյան Է., Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային 

հարաբերությունների համակարգում (18-19-րդ դդ.), Ե., 2005: 

3. Մուրադյան Մ., Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ դար), Ե., 

2011:  

4. Века А., История России с древнейших времен до наших дней, М., 2003.  

 5.Орлов А., Георгиев В., История России, М., 2014. 

 

0304/B37. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -3 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, առանց  եզրափակիչ գնահատման 

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 

գիտելիքներ, տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում: 

Դասընթացի խնդիրները. 

1.Ներկայացնելու Ռուսաստանի պատմության ուսումնասիրվող 

ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները, զարգացման ընթացքը, 

քաղաքական ձեռքբերումներն և կորուստները։ 

2.Ձևավորելու պատմական փաստերի նկատմամբ պատմահամեմատական և 

պատմաքննադատական մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն: 

3.Ապահովելու գիտելիք և հիմք հետագա դասընթացի՝ Ռուսաստանի 20-21-րդ 

դարերի պատմության ուսումնասիրության համար: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու  Ռուսաստանի 19-20-րդ դարերի պատմության հիմնական 

փաստական նյութը: 

2. Ներկայացնելու Ռուսական կայսրության արտաքին և ներքին 

քաղաքականության խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: 

3. Արժևորելու ռուսական առաջին և երկրորդ հեղափոխությունների դերն ու 

նշանակությունը ռուս ժողովրդի պատմության մեջ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Վերհանելու պատմական տարբեր իրադարձությունների միջև եղած 

պատճառահետանքային կապերը: 

2. Վերլուծելու Ռուսաստանի ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական 

զարգացումների հիմնական պատճառները: 

3. Մատնանշելու  հասարակական և կրթամշակութային ձեռքբերումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Կատարելու  հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ։ 

2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,  

3.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Ռեֆերատ, ներկայացում 

4.Քննարկումներ 

5.Բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում. գրավոր առաջադրանք, սեմինարի միջինացված 

գնահատական, ռեֆերատ, ներկայացում: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում. բանավոր հարցում, սեմինարի միջինացված 

գնահատական, ռեֆերատ, ներկայացում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաններից. 

Թեմա 1. Ազատագրության դարաշրջան: Ճորտատիրական իրավունքի 

վերացումը: Թեմա 2.  Հասարակական-քաղաքական կյանքը հետռեֆորմյան 

պատմափուլում: Նարոդնիական շարժումը և կազմակերպությունները: Թեմա 3. 

Ռուսաստանը Ալեքսանդր Երրորդ Խաղաղարարի գահակալման շրջանում: 

Թեմա 4․ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ 

դ. սկզբին: Ռուս-ճապոնական պատերազմը: Թեմա 5․ Քաղաքական 

կուսակցությունների ձևավորումը Ռուսաստանում:  Թեմա 6. 1905-1907թթ. 

ռուսական բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը: Թեմա 7․ 

Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 1905-1914թթ.: Ռուսաստանը 

Առաջին համաշխարհային պատերազմում: Թեմա 8․ Ռուսաստանի 

ինքնակալության ներքին քաղաքականությունը 20-րդ դարասկզբին: Թեմա 9․ 

1917թ. Փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը 

Ռուսաստանում: Թեմա 10․ Ռուսական մշակույթը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. 

սկզբին։ 
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Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Անանյան Գ., Ռուսաստանի պատմություն, մաս 2, 3, Ե., 2011: 

2. Մուրադյան Մ., Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ դար), Ե., 

2011:  

3. Века А., История России с древнейших времен до наших дней, М., 2003.  

4. История России с начала 19-ого в. до начала 21-огов., Под ред. А. Сахарова, М., 

2005.  

5.Орлов А., Георгиев В., История России, М., 2014. 

 

0304/B38. ‹‹ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -4 (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, աշնանային,   եզրափակիչ գնահատման 
 
տարբեր փուլերի հասարակական, քաղաքական, ռազմադիվանագիտական, 

գիտամշակութային և այլ խնդիրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության 

հասարակական-քաղաքական գործընթացների, քաղաքական ինստիտուտների 

և պետական կառուցվածքի զարգացման, տարբեր քաղաքական ուժերի և 

կուսակցությունների գործունեության ուսումնասիրությունը:  

Դասընթացի խնդիրները. 

1.Ներկայացնելու Ռուսաստանի պատմության ուսումնասիրվող 

ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունները, զարգացման ընթացքը, 

քաղաքական ձեռքբերումներն և կորուստները։ 

2.Ձևավորելու պատմական փաստերի նկատմամբ պատմահամեմատական և 

պատմաքննադատական մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն: 

3.Ապահովելու գիտելիք և հիմք Խորհրդային Հայաստանի և Հայաստանի Երրորդ 

Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմաքաղաքական 

համագործակցության ուսումնասիրության համար: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Վերարտադրելու  Ռուսաստանի խորհրդային և հետխորհրդային պատմության 

հիմնական փաստական նյութը: 

2.Ներկայացնելու ԽՍՀՄ և ՌԴ արտաքին և ներքին քաղաքականության 

խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: 

3.Արժևորելու Խորհրդային միության և Ռուսաստանի Դաշնության 

ժողովուրդների զարգացման բարոյական որակներն ու ստեղծած արժեքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերհանելու պատմական տարբեր իրադարձությունների միջև եղած 

պատճառահետանքային կապերը: 

2.Վերլուծելու Ռուսաստանի տարածքային և քաղաքական զարգացման 

հիմնական պատճառները: 

3.Մատնանշելու հասարակական և կրթամշակութային ձեռքբերումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կատարելու  հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ։ 
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2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը,  

3.Աշխատելու թիմում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.սեմինար 

3.ռեֆերատ, ներկայացում 

4.քննարկումներ 

5.բանավեճ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք, ռեֆերատ, ներկայացում: 

2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր առաջադրանք ,  ռեֆերատ, ներկայացում: 

Եզրափակիչ քննություն.  բանավոր հարցում: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում 1917թ.: Թեմա 2. 

Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում (1917-1922թթ.):  Թեմա 3.  ԽՍՀՄ 

կազմավորումը և ազգային քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում 1917-1930-ական 

թթ.: Թեմա 4. ԽՍՀՄ տնտեսական քաղաքականությունը  20-րդ դարի 20-30-

ական թվականներին։ Թեմա 5. Խորհրդային պետության արտաքին 

քաղաքականությունը 1917-1930-ական թթ.:  Թեմա 6. Վարչա-հրամայական 

համակարգի  հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները 1930-

ական թվականներին: Թեմա 7. ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի 

տարիներին: Թեմա 8. Խորհրդային հասարակությունը հետպատերազմյան 

առաջին տարիներին (1945-1953 թվականներին)։ Թեմա 9. Խորհրդային 

Միության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 1950-80-ական 

թվականներին։  Թեմա 10. Գորբաչովյան վերակառուցումը և ԽՍՀՄ փլուզումը: 

Թեմա 11. Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.: Թեմա 12. 

Ռուսական մշակույթը 1917-2010 թվականներին։ 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Անանյան Գ., Ռուսաստանի պատմություն, մաս 2, 3 Երևան, 2011: 

2. Աբրահամյան Հ., Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945-

2011թվականներին, Երևան, 2011։ 

3. Века А., История России с древнейших времен до наших дней, М., 2003.  

4. История России с начала 19-ого в. до начала 21-огов., Под ред. А. Сахарова, М., 

2005.  

5. Орлов А., Георгиев В., История России, М., 2014. 

 

 

 

 

0302/B16. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ›› -2 (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
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Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է հակիրճ ներկայացնել գրաբարը՝ որպես  գրական 

լեզու,  նրա խոսակցական  հիմքը, ինչպես  նաև հնչյունաբանություն, 

ձևաբանություն, շարահյուսություն բաժիններն իրենց  

առանձնահատկություններով: Գրաբարի ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է 

ուսանողների բառապաշարի հարստացման, լեզվամտածողության զարգացման 

նպատակով: Գրաբարի իմացությունը նպաստելու է հայապահպանությանը, 

ինքնարժևորմանն ու մղելու է շատերին` պատմիչներին բնագրով կարդալու: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

1. Ներկայացնել գրաբարի հնչյունական, բառային և քերականական 

առանձնահատկությունները: 

2.Իմաստաբանության, բառապաշարի շերտերի, դարձվածաբանության 

յուրացմամբ հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, կիրառելի դարձնել 

հոմանիշների, հականիշների, համանունների, հարանունների, դարձվածքների 

գործածությունը:  

3. Լեզվաքերականական գիտելիքների հիման վրա խոսքի և նրա միավորների 

վերլուծության կարողությունների ձևավորումը: 

4. Տեքստի թարգմանության և վերլուծության միջոցով գրվածքի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները բացահայտելու կարողության 

կատարելագործումը: 

 5.Հայ հին պատմիչների գեղարվեստական ստեղծագործությունների լեզվական  

առանձնահատկությունների մեկնաբանումը: 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

1. Նկարագրելու և մեկնաբանելու գրաբարի անվանական հոլովման  

առանձնահատկությունները: 

2.Թվարկելու և զանազանելու դերանվան տեսակները, լուսաբանելու դրանց 

հոլովման յուրահատկությունները, ներկայացնելու ածական, թվական, շաղկապ 

խոսքի մասերի տեսակները և քննարկելու դրանց քերականական 

առանձնահատկությունները: 

3. Զանազանելու գրաբարի նախդիրներն ու նախադրությունները, լուսաբանելու 

դրանց կարևորությունն ու գործածության առանձնահատկությունները գրաբարի 

շարահյուսական համակարգում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Կիրառելու և բացատրելու գոյականների, ածականների, թվականների և 

դերանունների հոլովման յուրահատկությունները: 

2. Պարզաբանելու և ցույց տալու գրաբարյան բնագրերի   քերականական 

առանձնահատկությունները: 

3. Քննելու և թարգմանելու  պատմիչների երկերից հատվածներ, բնութագրելու 

ոճական կառույցները՝  դրանք արժևորելով տեքստում:         

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1.Ձևաբանորեն վերլուծելու գրաբարի  հոլովները, տարբեր բառաձևերի 

քերականական իմաստներ:  

2.Հակադրելու և զանազանելու գրաբարի անվանական և դերանվանական 

հոլովումները, ինչպես նաև գործառելու գրաբարի շարահյուսական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ յուրացրած գիտելիքները: 
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3.Հակադրելու, մշակելու, ընդհանրացնելու և մեկնաբանելու լեզվաբանական 

տարբեր աղբյուրներից հայթայթած տեղեկատվությունը: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Գործնական աշխատանք 

2. բանավեճ 

3. զրույց 

4. խմբային աշխատանք 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.1-ին ընթացիկ ստուգում, գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Անցկացվում է գրավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝ 

յուրաքանչյուրը 2, 2, 2,3 միավորով, քայլը 0,5 միավոր է: 1 միավոր տրվում է 

լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքների (վարժությունների, 

առաջադրանքների, թարգմանությունների կատարում, լսարանային 

գնահատման միավորից հանված միջին)կատարման մակարդակին 

համապատասխան, 

2.2-րդ ընթացիկ ստուգում, գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Անցկացվում է գրավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 առաջադրանք՝ 

յուրաքանչյուրը 2, 2, 2,3 միավորով, քայլը 0,5 միավոր է: 1 միավոր տրվում է 

լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքների (վարժությունների, 

առաջադրանքների, թարգմանությունների կատարում, լսարանային 

գնահատման միավորից հանված միջին)կատարման մակարդակին 

համապատասխան: 

Գնահատման համար պահանջվող փաստերն են ինքնուրույն աշխատանքների, 

գործնական պարապմունքների գնահատականները: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Գրաբարի անվանական հոլովումը: Թեմա 2. Գրաբարի դերանվանական 

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 համեմատության 

աստիճանների կազմությունը: Թվականը գրաբարում: Թեմա 7. Գրաբարի 

նախդիրները և նախադրությունները: Գրաբարի հոդերը: Գրաբարի 

շաղկապները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Աբրահամյան Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր.,1977:   

2.Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2007:  

3.Գոճանյան Պ., Դասական գրաբարի գործնական քերականություն, Եր., 2011:   

4.Խաչատրյան Լ., Թոսունյան Գ., Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 2004:   

5.Շարաբխանյան Պ., Գրաբարի դասընթաց, Եր., 1975:    

 

 



– 130 – 

 

0304/B28. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել գիտելիքների և կարողությունների 

համակարգ  միջնադարի վերաբերյալ, ներկայացնել միջնադարյան 

քաղաքակրթության հիմնարար առանձնահատկությունները՝ տնտեսության, 

քաղաքական կառուցվածքի, կրոնի, գաղափարախոսության, մշակույթի 

միջոցով: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ձևավորել Եվրոպայի և ժամանակակից երկրների ու ժողովուրդների 

կազմավորման և զարգացման պատմությունը համեմատելու ու վերլուծելու 

ունակություն: 

2.Ապահովել գիտելիքներ և հիմք հետագա դասընթացների ուսումնասիրման, 

քննարկման և ներկայացման համար: 

 3.Ձևավորել տեսական գիտելիքներ գործնականում կիրառելու հմտություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու Եվրոպայի պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութին: 

2. Նկարագրելու համաշխարհային պատմության համապատասխան 

ժամանաշրջանների իրադարձությունները: 

3. Լուսաբանելու համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված հոգևոր 

և նյութական արժեքները, եվրոպական երկրների պետական կառավարման 

համակարգերը, ռազմական, տնտեսական և այլ բնագավառների 

նվաճումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերլուծելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի իրադարձությունների 

պատճառահետևանքային կապերը: 

2.Վերլուծելու և մեկնաբանելու եվրոպական երկրների գիտական և քաղաքական 

հնչեղություն ունեցող հիմնախնդիրները: 

3.Տարբերակելու և գնահատելու համաշխարհային պատմության որոշակի 

օրինաչափությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

  2.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն  

2.սեմինար 

3.ռեֆերատ 

4. բանավեճ 

5. քննարկում 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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1-ին ընթացիկ քննություն  (գրավոր աշխատանք) 

2-րդ ընթացիկ քննություն. (գրավոր աշխատանք) 

Եզրափակիչ քննություն. (բանավոր հարցում) 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական  թեմաներից. 

Թեմա 1. Միջին դարերի պարբերացումը և աղբյուրները: Թեմա 2. Հռոմեական 

ստրկատիրական հասարակարգի ճգնաժամը ու փլուզումը: Թեմա 3. Արևմտյան 

Հռոմեական կայսրության անկումը և բարբարոսական թագավորությունների 

կազմավորումը: Թեմա 4. Մերովինգների ֆրանկական պետությունը: Թեմա 5. 

Կարոլինգների ֆրանկական պետությունը: Թեմա 6.  Բյուզանդիան 6-11-րդ 

դարերում:   Թեմա 7. Ֆեոդալիզմը Արևմտյան Եվրոպայում 9-11-րդ դարերում:  

Թեմա 8. Խաչակրաց արշավանքները: Թեմա 9. Ֆրանսիան 11-15-րդ դարերում: 

Թեմա 10. Անգլիան 11-14-րդ դարերում: Թեմա 11. Բյուզանդիան 14-15-րդ 

դարերում:  

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Սկազկին Ս., Միջին դարերի պատմություն, Երևան 1975: 

2. Նաջարյան Հ., Բյուզանդիայի պատմության ուրվագծեր, Երևան, 1975: 

3. Карпов С., История средних веков, т. 1, Москва, 1997. 

4. История Византии, т. 1, Москва, 1995. 

    5.Семенов В. , История средних веков, т. 1, Москва, 1975.   

 

0304/B41. ‹‹Փիլիսոփայության պատմություն›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ,աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 
Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել փիլիսոփայական մտքի պատմությունը, 

որը իբրև գիտություն ուսումնասիրում է փիլիսոփայական մտքի ձևավորման, 

լինելիության ու զարգացման օրինաչափությունները: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Բացահայտել փիլիսոփայական ուղղությունների, դպրոցների ձևավորման և 

զարգացման ընթացքը, փիլիսոփայական ուսմունքների ընդհանրություններն ու 

յուրահատկությունները: 

2.Ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի կապը մյուս գիտությունների, 

աշխարհայացքի մյուս ձևերի հետ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու փիլիսոփայական մտքի պատմության հինգ խոշոր 

պատմաշրջանները իրենց ընդհանրությամբ: 

2. Բացահայտելու փիլիսոփայական մտքի պատմության հինգ խոշոր 

պատմաշրջանների ինքնատիպությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.  Վերլուծելու փիլիսոփայական ուղղությունների, դպրոցների ձևավորման և 

զարգացման ընթացքը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3. Զեկուցում 

4. Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում: Յուրաքանչյուր առավելագույն՝ 10 

միավոր արժեքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Փիլիսոփայության պատմության առարկան: Թեմա 2. Հին Արևելքի 

փիլիսոփայությունը: Թեմա 3. Անտիկ հունական փիլիսոփայություն: Թեմա 4. 

Դասական շրջանի հունական փիլիսոփայությունը: Թեմա 5. Հելլենիստական 

դարաշրջանի փիլիսոփայությունը: Թեմա 6. Միջնադարյան փիլիսոփայություն: 

Թեմա 7. Սխոլաստիկական փիլիսոփայություն: Թեմա 8. Վերածննդի 

դարաշրջանի փիլիսոփայությունը: Թեմա 9. Նոր ժամանակի 

փիլիսոփայությունը: Թեմա 10. Գերմանական դասական փիլիսոփայություն: 

Թեմա 11. Փիլիսոփայական միտքը 19-րդ դարում:  Թեմա 12. 20-րդ դարի 

փիլիսոփայական ուղղությունները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Բուրժուական փիլիսոփայությունը իմպերալիզմի նախօրյակին և սկզբին, 

Երևան, 1981:   

2.Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլիսոփայության պատմություն,Երևան,1980 

3.Զաքարյան  Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 2000:   

4.Ժամանակակից  բուրժուական փիլիսոփայություն, Երևան, 1983: 

  5.Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան, 1979: 

 

 

 

                           

0304/B45. ‹‹ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹ-
ՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (55 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ մասնագիտության կրթական աստիճանին 

համապատասխան գիտակարգի վերաբերյալ ուսումնառողներին տալ 

հիմնարար գիտելիքներ, լուսաբանել պատմական իրողությունները հնա-

գիտորեն ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը, վերականգնելու 

հնարավորությունները և պատմական ճանաչողության նշանակությունը, 

ձևավորել գիտելիքների համակարգ մարդկային մշակույթի և մշակույթի 

զարգացման ժառանգականության վերաբերյալ, օգնել հասկանալու մշակույթի 

արտաքին ձևերի դինամիկան, հասարակական կյանքի տարբեր կողմերը, 
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օրինաչափությունները տարածության և ժամանակի մեջ,պատկերացում տալ 

գիտակարգի ուսումնասիրության եղանակների, ժամանակագրական որո-

շակիություն ունեցող փաստերի գրանցման, դրանց ուսումնասիրության 

հնագիտական մեթոդների և գիտելիքներ ձեռք բերելու ուղիների վերաբերյալ 

դասընթացի խնդիրները.  

1. Քննարկել հնագիտության հիմնախնդիրները, զարգացման ժամանակակից 

միտումները, գիտակարգում գործածելի հասկացությունները, հու-

շարձանների հետազոտության մեթոդները: 

2. Բնութագրել հնագիտական սկզբնաղբյուրների հիմնական տեսակները, 

դրանց առանձնահատկությունները և պատմական ճանաչողության 

հնարավորությունները: 

3. Ներկայացնել գիտակարգի զարգացման փուլերը, քննարկել  

համաշխարհային պատմության և Հայաստանի պատմության 

ուսումնասիրության ասպարեզում ձեռք բերված նվաճումները:  

4. Ձևավորել գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ, 

զարգացնել կարողություններ մասնակցելու քննարկումներին և հանդես 

գալու պատմական թեմաների շրջանակներում: 

5. Ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, որոնք ուսումնառողը կարող է   

   համադրել ՄԿԾ-ով սահմանված այլ դասընթացներին, զարգացնել       

   ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 1.Նշելու պատմության հնագիտական պարբերացումը, թվարկել փուլերը 

ենթափուլերով, սահմանել ժամանակագրական փոփոխությունները,  նշել 

ուսումնասիրության հիմնական սկզբնաղբյուրները: 

 2.Ներկայացնելու հիմնական հասկացությունները, բացատրել դրանց 

իմաստային նշանակությունն ու կիրառելիությունը: 

 3. Ներկայացնելու հնագիտական հուշարձանները, դրանց ուսումնասիրության 

արդյունքները, հնագիտական մշակույթները, դրանց տարածման արեալները և 

առանձնահատկությունները: 

4. Ներկայացնելու հնագիտական պեղումների կազմակերպման և 

իրականացման ընթացքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մեկնաբանելու հնագիտական պարբերացման շրջափուլերը, հուշարձանների 

շերտագրական դասավորության հիման վրա վաղ ձևերը առանձնացնել ուշ 

ձևերից, մեկնաբանելու փոփոխությունների ժամանակագրական 

հաջորդականությունը: 

 2.Մեկնաբանելու հնագիտական մշակույթները, դրանց բնորոշ գծերն ու 

առանձնահատկությունները, կատարել սինխրոն և դիախրոն համեմատություն, 

առանձնացնել ընդհանրություններն ու տարբերությունները,  

3. Ներկայացնելու հնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրվածության 

աստիճանը, գտածոները: 

4. Մեկնաբանելու պատմական գործընթացների ու երևույթների  

համատեքստում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Կատարելու հետազոտական բնույթի աշխատանքներ: 
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2. Ունենալու փաստարկված և տրամաբանված բանավոր և գրավոր խոսք: 

3.Խնամքով վերաբերելու պատմամշակութային ժառանգություններին: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ 

2. Ցուցադրման մեթոդ 

3. Գրավոր մեթոդ 

4. Բացատրական մեթոդ 

5. Քննարկում/բանավեճ 

8. Ուղղորդված գրառումներ 

9. Տեղեկատվության որոնում 

10.Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

    Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու նպատակով  անցկացվում են 2 

ընթացիկ քննություններ (գրավոր`յուրաքանչյուրը 5 միավոր) և եզրափակիչ 

քննություն (10 միավոր):  Քննատոմսն ընդգրկում է 4 հարց: Արդյունարար 

գնահատականը համարվում է դրական, երբ ուսումնառողը վաստակում է 

նվազագույնը 8 միավոր: 

 

. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

 Թեմա 1. Հնագիտություն առարկան, խնդիրները, տեղը պատմական 

գիտությունների համակարգում: Մշակույթի նյութական մնացորդների 

հնագիտական ուսումնասիրություններն ու նրանց պատմական արժեքը: Թեմա 

2. Հնագիտության ձևավորումն ու պատմությունը: Թեմա 3. Հնագիտության 

փորձարարական հնարավորությունները և տերմինաբանությունը: Թեմա 4.  

Հնագիտական ուսումնասիրության աստիճանները, կիրառվեղ մեթոդները: 

Թեմա 5. Պատմության և մշակույթի պատմահնագիտական պարբերացումը, 

ժամանակագրությունը: Թեմա 6. Հայոց պատմության հնագիտական 

ուսումնասիրությունը մինչև արտադրական տնտեսության ձևավորումը: Թեմա 

7. Արտադրական տնտեսության ձևավորումը Հայկական լեռնաշխարհում և 

Մերձավոր Արևելքում: Թեմա 8. Հայաստանում վաղ դասակարգային 

հասարակության հնագիտական ուսումնասիրության նախնական 

արդյունքները: Հնագույն պետականության սաղմնավորումն ըստ Հայաստանի 

հնագիտության: Թեմա 9. Տավուշի մարզի հնագիտական հուշարձանները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.   Օ.Խնկիկյան,  Հայաստանի հնագիտություն (հին քարի դարից մինչև Վանի 

թագավորության անկումը), Եր. 2009: 

2.  Ս.Եսայան, Հայաստանի հնագիտություն,  Եր. 1992: 

3.  А. Арциховский, Основы  археологии, М., 1955 . 

4.  А.Мартынов, Я. Шер, Методы археологического исследования, М., 2002. 

5.  И.Кругликова, Античная  Археология, М., 1984. 

6.  Б.Пиотровский, Археология Закавказья, Ленинград, 1949. 

7.  Г.Матюшин, Археологический словарь, М., 1996. 
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0304/B33. «ՈՒՐԲԱՆԻԶՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»  (2 կրեդիտ)       
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային,  առանց ընթացիկ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել ուրբանիզացման գլոբալ հիմունքները, 

ուրբանիզացիայի հետազոտությունը, նրա համակարգային մոտեցումը 

գեոուրբանիստիկայում, քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը և 

ուրբանիզացման գործընթացները: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել ուրբանիզացման գլոբալ հիմունքները: 

        2.Ներկայացնել ուրբանիզացման գործընթացները: 

 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու ուրբանիզազման գլոբալ հիմունքները: 

2. Նկարագրելու քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.   Դիտարկելու քաղաքային համակարգերի փոփոխությունը, քաղաքային 

բնակչության թվի շարժընթացը ուրբանիզացիայի համապատկերում: 

2.  Մեկնաբանելու ուրբանիզացիայի տարածքային զարգացման 

օրինաչափությունները:   

3.  Վերլուծելու Հայաստանի քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը և 

ուրբանիզացման գործընթացները:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

3. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

4. Աշխատելու թիմում: 

  3.Կատարելու հետազոտական աշխատանքներ: 

 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. Բացահայտելու պատմական հիմնական օրենքների, մարդկային 

հասարակության զարգացման օրինաչափությունների ու փիլիսոփայական 

կատեգորիաների միջև եղած կապը: 

Ա4. Ներկայացնելու  և մեկնաբանելու մարդկային քաղաքակրթության ծագման, 

հասարակական հարաբերությունների սկզբնավորման օջախները, դրանց 

գործընթացները և օրինաչափությունները: 

Բ7. Վերլուծելու մասնագիտական խնդիրները ու պատմական գործընթացները, 

գտնելու խնդիրների լուծման ճանապարհները, օգտագործելով մասնագիտական 

և այլ դասընթացներից ստացված գիտելիքները՝ բանախոսելու և բանավիճելու 

ակադեմիական միջավայրում: 

Գ2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. Կառավարելու մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր, 

ղեկավարելուաշխատանքային թիմ, աշխատելու թիմում և 

պատասխանատվություն ստանձնելու նրա անդամների մասնագիտական 

գործունեության համար: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3.Զեկուցում 

4. Ռեֆերատ 

5. Քննարկումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու համար անց է կացվում 

առավելագույնը 20 միավոր արժեքով բանավոր քննություն: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ներածություն: Թեմա 2. Ժամանակակից ուրբանիզացման 

անտրոպոմշակութային պարադիգման: Թեմա 3. Ուրբանիզացման գլոբալ 

հիմունքները: Թեմա 4.  Ուրբանիզացված տարաբնակեցում: Թեմա 5. 

Ուրբանիզացիայի հետազոտությունը: Թեմա 6. Հետազոտության 

համակարգային մոտեցումը գեոուրբանիստիկայում: Թեմա 7. Քաղաքը որպես 

համակարգ մեծ քաղաքների համակարգում: Թեմա 8. Ագլոմերացիաներ: Թեմա 

9. Ուրբանիզացված շրջան և գոտի: Թեմա 10. Մեգապոլիս: Թեմա 11. 

Խոշորագույն քաղաքային համակարգերի փոփոխությունը հեռանկարում: Թեմա 

12. Քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը: Թեմա 13. Ուրբանիզացիայի 

տարածքային զարգացման օրինաչափությունները:  Թեմա 14. Խորհրդային 

Միության ուրբանիզացման առանձնահատկությունները: Թեմա 15. Նոր 

քաղաքներ. վերացական գաղափարներ և իրատեսական վիճակներ: Թեմա 16. 

Հայաստանի քաղաքային բնակչության թվի շարժընթացը և ուրբանիզացման 

գործընթացները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Մ. Մանասյան, Բնակչության աշխարհագրություն, Եր. 2010: 

6. Ю. Пивоваров, Основы геоурбанистики, М.1999,  

7. Ю. Бочаров, Производство и пространственная организация  городов, М. 

1987г,  

8. Г. Лаппо, Города на пути в будущее М.1987  

  5.Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики / Пивоваров Ю.Л. – М.: Гуманитар.  

     изд. центр «Владос», 1999. 

 

 

0304/B29. ‹‹ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել գիտելիքներ Վերածննդի արմատական 

փոփոխությունների քաղաքակրթական բովանդակության, քաղաքային կյանքի, 

Ռեֆորմացիայի էության վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 
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1.Ձևավորել Եվրոպայի և ժամանակակից երկրների ու ժողովուրդների 

կազմավորման և զարգացման պատմությունը համեմատելու ու վերլուծելու 

ունակություն: 

2.Բացահայտել ուշ միջնադարյան հասարակության զարգացման միտումները: 

3.Ցույց տալ միջնադարյան քաղաքակրթության աստիճանական 

քաղաքակրթության աստիճանական քայքայումը և անցումը դեպի նոր 

արդյունաբերական հասարակության: 

4.Ձևավորել տեսական գիտելիքներ գործնականում կիրառելու հմտություններ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Վերարտադրելու Եվրոպայի պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների պատմության հիմնական փաստական նյութին: 

2. Նկարագրելու համաշխարհային պատմության համապատասխան 

ժամանակաշրջանների իրադարձությունները: 

3. Լուսաբանելու համապատասխան ժամանակաշրջանում ստեղծված հոգևոր և 

նյութական արժեքները, եվրոպական երկրների պետական կառավարման 

համակարգերը, ռազմական, տնտեսական և այլ բնագավառների 

նվաճումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերլուծելու պատմական տվյալ ժամանակահատվածի իրադարձությունների 

պատճառահետևանքային կապերը: 

2.Վերլուծելու և մեկնաբանելու եվրոպական երկրների գիտական և քաղաքական 

հնչեղություն ունեցող հիմնախնդիրները: 

3.Տարբերակելու և գնահատելու համաշխարհային պատմության որոշակի 

օրինաչափությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

2.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ1.Ներկայացնելու, նկարագրելու, մեկնաբանելու ու գնահատելու հայոց և 

համաշխարհային պատմության բազմաթիվ հարցեր: 

Բ7. Վերլուծելու մասնագիտական խնդիրները ու պատմական գործընթացները, 

գտնելու խնդիրների լուծման ճանապարհները, օգտագործելով մասնագիտական 

և այլ դասընթացներից ստացված գիտելիքները` բանախոսել ու բանավիճել  

ակադեմիական միջավայրում: 

Գ2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ3.Գիտակցելու անձնական պատասխանատվությունը ազգի և պետության 

հանդեպ, հետամուտ լինելու ժողովրդավարական սկզբունքերի իրագործմանը, 

ազգային և համամարդկային արժեքների տարածմանը: 

Գ4.Կառավարելու մասնագիտական գործառույթներ ու ծրագրեր, ղեկավարելու 

աշխատանքային թիմ, աշխատելու թիմում և պատասխանատվություն 

ստանձնելու նրա անդամների մասնագիտական գործունեության համար: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները.  

1. Դասախոսություն  
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2.Սեմինար 

3.Ռեֆերատ 

4. Բանավեճ 

5. Քննարկում 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն.  (գրավոր աշխատանք) 

2-րդ ընթացիկ քննություն. (գրավոր աշխատանք) 

Եզրափակիչ քննություն. (բանավոր հարցում) 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական  թեմաներից. 

Թեմա 1. Կապիտալիստական հարաբերությունների առաջացումը Արևմտյան 

Եվրոպայի երկրներում: Թեմա 2. Աշխարհագրական մեծ 

հայտնագործությունները 15-րդ դարի վերջերին և 17-րդ դարի սկզբին: Թեմա 3. 

Գերմանիան 16-17-րդ դարերում: Թեմա 4. Ռեֆորմացիան 

Շվեյցարիայում:Հակառեֆորմացիան Եվրոպայում: Թեմա 5. Իսպանիան 16-րդ 

դարում - 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 6. Նիդեռլանդական 

հեղափոխությունը:   Թեմա 7. Իտալիան 16-րդ դարում - 17-րդ դարի առաջին 

կեսին:  Թեմա 8.  Անգլիան 16-րդ դարում: Թեմա 9. Ֆրանսիան 16-րդ դարում և 

17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 10. Սկանդինավիան  16-րդ դարում և 17-րդ 

դարի առաջին կեսին: Թեմա 11. Միջազգային հարաբերությունները 17-րդ դարի 

առաջին կեսին: Երեսնամյա պատերազմը /1618-1648թթ./:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.   Սկազկին Ս., Միջին դարերի պատմություն, Երևան, 1975: 

2.   Նաջարյան Հ., Բյուզանդիայի պատմության ուրվագծեր, Երևան, 1975: 

3.   Карпов С., История средних веков, т. 2, Москва, 1997. 

4.   История Византии, т. 1, Москва, 1995. 

    5.  Семенов В. , История средних веков, т. 2, Москва, 1975. 

 

 

0304/B07. ‹‹ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24  ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, գարնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ մասնագիտության կրթական աստիճանին 

համապատասխան գիտակարգի վերաբերյալ ուսումնառողներին տալ 

հիմնարար գիտելիքներ, լուսաբանել ազգագրական ուսումնասիրությունների  

պատմական ճանաչողության նշանակությունը, դերը պատմագիտական 

ուսումնասիրություններում, ձևավորել գիտելիքների համակարգ էթնոսի, նրա 

պատմական տիպերի, էթնիկ գործընթացների և հատկությունների, ինչպես նաև 

աշխարհի ազգաբնակչության կառուցվածքային դասակարգման սկզբունքների 

վերաբերյալ, պատկերացում տալ գիտակարգի ուսումնասիրության 

եղանակների, ժամանակագրական որոշակիություն ունեցող փաստերի 

գրանցման, դրանց ուսումնասիրության ազգագրական մեթոդների և գիտելիքներ 

ձեռք բերելու ուղիների վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 
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1. Քննարկել ազգագրական գիտության տեսական, մեթոդաբանական 

հիմնախնդիրները, աշխարհի բնակչության տեղաբաշխաման ու էթնիկ կազմի 

առանձնահատկությունները: 

2. Ներկայացնել գիտակարգի զարգացման հիմնական շրջափուլերը և աշխարհի 

ազգաբնակչության ուսումնասիրության ասպարեզում ձեռք բերված 

նվաճումները: 

3.  Ձևավորել գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ, 

զարգացնել կարողություններ մասնակցելու քննարկումներին և հանդես գալու 

պատմական թեմաների շրջանակներում: 

 4. Ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, որոնք ուսումնառողը 

կարող է համադրել ՄԿԾ-ով սահմանված այլ դասընթացներին, զարգացնել 

ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու գիտակարգի ձևավորման պատմությունը, գիտական 

հայեցակարգերը և ազգագրական ուսումնասիրություններում մեծ ավանդ 

ունեցող ազգագրագետներին: 

 2.Ներկայացնելու ազգագրական ուսումնասիրության մեթոդները, 

գիտակարգում գործածելի հասկացությունները, բացատրել դրանց իմաստային 

նշանակությունն ու կիրառելիությունը: 

3.Ներկայացնելու Էթնոսի պատմական տիպերը, էթնիկ գործընթացները, էթնոսի 

հիմնական հատկանիշները և աշխարհի բնակչությանն ըստ էթնիկ 

հատկանիշների: 

4. Ներկայացնելու մշակույթի կառուցվածքային մոդելները, մշակույթի 

գործառույթները: 

  բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Բնութագրելու աշխարհի ժողովուրդների տեղն ու դերը, նրանց տարածքային, 

էթնիկական, լեզվական, մարդաբանական, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները: 

2. Բնութագրելու Էթնոսի պատմական տիպերը, էթնիկ գործընթացները: 

3. Կիրառելու ազգագրական փաստարկներ, համադրել և մեկնաբանել 

պատմական գործընթացների ու երևույթների համատեքստում, օգտագործելու  

վերլուծական բնույթի աշխատանքներում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Կատարելու հետազոտական բնույթի աշխատանքներ: 

2. Ունենալու մարդասիրական համոզմունքներ և տոլերանտ պահվածք 

հասարակության մեջ: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ 

2. ցուցադրման մեթոդ 

3.դեդուկտիվ մեթոդ 

4. ինդուկտիվ մեթոդ 

5. բացատրական մեթոդ 
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6. փոխներգործուն գրառումների համակարգ 

7. ուղղորդված գրառումներ 

8. տեղեկատվության որոնում 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու նպատակով  նախատեսված 2 

ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: Քննատոմսն ընդգրկում է 4 հարց:  Արդյունարար գնահատականը 

համարվում է դրական, երբ ուսումնառողը վաստակում է նվազագույնը 8 

միավոր:       

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Գիտության հիմնական հասկացությունները /էթնիկ հանրություն, 

էթնիկ հանրության պատմական տիպերը, կառուցվածքային առումները/: 

«Մշակույթ» հասկացությունը, կառուցվածքը, «Կենցաղ» հասկացությունը, 

կառուցվածքը/: Թեմա 2. Գիտության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: 

Թեմա 3. Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվական դասակարգման սկզբունքները 

/հնդեվրոպական լեզվաընտանիք. սլավոնական, գերմանական, կելտական, 

ռոմանական, բալթյան, իրանական, հնդիրանական: Մեկուսի ժողովուրդներ/: 

Աֆրոսասիական /սեմաքամական, ալթայան/ թյուրքական, մոնղոլական, 

տոնգուս-մանջուրական, կորեա-ճապոնական/, կովկասյան /աբխազա-

ադաղական, վայնախա-դաղստանյան, քարթվելական/, ֆիննո-ուգրական, չին–

տիբեթյան, ավստրոնեզական, պապուասական, թայական, ավստրոասիական, 

հնեասիական, էսկիմոսա-ալեության, ավստրալականն, նիգերկորդոֆանյան  

էթնոլեզվաընտանիքներ: Թեմա 4. Աշխարհի ժողովուրդների մարդաբանական 

բնութագիրը /եվրոպոիդ, մոնղոլոիդ, նեգրոիդ, ավստրոլոիդ, խառը, 

մեկուսի/ռասաներ: Թեմա 5. Աշխարհի  ժողովուրդների աշխարհագրական 

դասակարգումը: Թեմա 6. Աշխարհի ժողովուրդների էթնոմշակութային և 

դավանաբանական քարտեզը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Товадов Г.Т.,  Этнография. Учебник для вузов, Проект, М., 2002: 

2. Садохин А.П., Этнография, М., 2005: 

3. Кребер А., Избранное:природа культуры, М., 2004: 

4.Народы и религии мира: энциклопедия, М., 2000: 

5.Арутюнов С. А., Рыжакова С., Культурная антропология, М., 2002: 

6. Арутюнов С.А., Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 1989: 

 

 

0304/B44. ‹‹ԹԱՆԳԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  
(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ, գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ 

թանգարանագիտության և արխիվագիտության վերաբերյալ:  

դասընթացի խնդիրները 
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     1Քննարկել թանգարանագիտության և արխիվագիտության հիմնախնդիրները, 

զարգացման ժամանակակից միտումները, գործածելի 

հասկացությունները, մեթոդները: 

1. Ներկայացնել թանգարանների հիմնական տեսակները, դրանց առանձնա-

հատկությունները և պատմական ճանաչողության 

հնարավորությունները: 

2. Ներկայացնել թանգարանային և արխիվային գործունեությունը, ձեռք 

բերված նվաճումները, իրավական նորմերը: 

3. Ձևավորել գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ, 

զարգացնել կարողություններ մասնակցելու քննարկումներին և հանդես 

գալու պատմական թեմաների շրջանակներում: 

     4.Ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, որոնք ուսումնառողը կարող է  

         համադրել ՄԿԾ-ով սահմանված այլ դասընթացներին, զարգացնել  

         ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Նշելու թանգարանների ձևավորման պատմական շրջափուլերը, 

ներկայացնելու յուրաքանչյուր շրջափուլերում հավաքածուական 

գործունեություն իրականացնող կենտրոնների գործունեությունը: 

2. Ներկայացնելու հիմնական կոնցեպցիաները, գործածելի 

հասկացությունները, բացատրելու դրանց իմաստային նշանակությունն ու 

կիրառելիությունը:   

3. Նշելու աշխարհի հայտնի թանգարանները, Հայաստանի թանգարանները, 

թվելու պատմական արժեք ներկայացնող ցուցանմուշները: 

4. Ներկայացնելու թանգարանների տեսակները, թանգարանները ենթարկելու 

դասակարգման` կիրառելով դասակարգման սկզբունքները: 

5. Ներկայացնելու թանգարանային և արխիվային գործունեությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.  Կիրառելու թանգարանային և արխիվային փաստարկները, համադրելու և 

մեկնաբանելու պատմական գործընթացների ու երևույթների  համատեքստում, 

օգտագործելու հետազոտական բնույթի աշխատանքներում: 

2. Նախագծելու թանգարանային այցելությունների ծրագիր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու խմբում: 

2. Դրսևորելու մասնագիտական վարքագիծ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ 

2. Ցուցադրման մեթոդ 

3. Գրավոր մեթոդ 

4. Բացատրական մեթոդ 

5. Քննարկում/բանավեճ 

6. Ուղղորդված գրառումներ 

7. Տեղեկատվության որոնում 

8. Ռեֆերատ 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

    Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու նպատակով  նախատեսված 2 

ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: Քննատոմսն ընդգրկում է 4 հարց:  Արդյունարար գնահատականը 

համարվում է դրական, երբ ուսումնառողը վաստակում է նվազագույնը 8 

միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Թանգարանագիտությունը որպես գիտություն, տեղը մյուս 

գիտությունների համակարգում, գիտակարգի հիմանական հասկացությունները: 

Թեմա 2. Թանգարանների ծնունդը և զարգացումը: Թեմա 3. Հայաստանի 

թանգարանների պատմությունից:  Թեմա 4. Թանգարանների դասակարգումնը 

ըստ տիպերի: Թեմա 5. Թանգարանների կառավարում և մարքեթինգ: Թեմա 6. 

Թանգարանային ֆոնդեր, ցուցադրություն, ցուցահանդես: Թեմա 7. Թանգարանի 

հանրահռչակում, ինֆորմացիա և գովազդ: Թեմա 8. Նոր ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների կիրառումը թանգարաններում: Թեմա 9. Արխիվագիտությունը 

որպես գիտություն, տեղը մյուս գիտությունների համակարգում, գիտակարգի 

հիմանական հասկացությունները:  Թեմա 10. Արխիվային գործ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պիկիչյան Հ., Հարոյան Մ., Գրիգորյան Ա., Թանգարանային մենեջմենթ և 

մարքեթինգ, Էդիտ պրինտ, Եր., 2007: 

2.«Ժառանգություն» հասարակական կազմակերպություն, ԻԿՕՄ-ի 

մասնագիտական վարքագծի կանոնագիրք, Եր., 2003:   

3.Юренева Т.Ю., Музееведение: Учебник для студентов гуманитарных вузов,  

Академический проект,  М., 2004. 

4.Шляхтина Л.М.,  Основы музейного дела: теория и практика. (Учебное пособие 

для студ.вузов), Высшая школа, М., 2009. 

 

 

0304/B30. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5  ժամ (55 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, աշնանային,  եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ Արևմուտքում ընթացած սոցիալական, տնտեսական, 

քաղաքական և մշակութային խորքային տեղաշարժերի ներկայացումը, 

առանցքային երկրների արդիականացման հարացույցների համեմատական 

վերլուծումը, միջազգային հարաբերությունների Վեսթֆալյան համակարգի 

ձևավորման ու կենսագործունեության առանձնահատկությունների 

մեկնությունը: 

Դասընթացի խնդիրները՝ 

1.Ներկայացնել Արևմուտքում ընթացած սոցիալական, տնտեսական, 

քաղաքական և մշակութային խորքային տեղաշարժերը: 

2.Մեկնաբանել Վեսթֆալյան համակարգի ձևավորման ու կենսագործունության 

առանձնահատկությունները: 

.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. Սահմանելու գործընթացներն ու տերմիննները: 

2. Վերհանելու տարբեր պատմական անցքերի միջև պատճառահետևանքային 

կապերը: 

3. Ներկայացնելու արդիականացման և դրա առաջացրած փոփոխությունների 

տրամաբանությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Վերհանելու հանրային հաստատությունների գործառնական 

նշանակությունը և կերպափոխումը: 

2. Մեկնաբանելու սոցիալական կառուցվածքի, տնտեսական հարացույցի և 

քաղաքականության փոխազդեցությունները: 

3. Պատմական իրադարձությունների ֆոնին ներկայացնելու միջազգային 

հարաբերությունների ծավալման հիմնական սկզբունքներն ու 

մեխանիզմները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից: 

  2.Կատարելու հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքներ: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Դասախոսություն 

2.Հարցադրումներով սեմինար-քննարկում 

3.Հետազոտական աշխատանք 

.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 մի-

ավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրա-

քանչյուրը համապատասխանաբար  2,5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 

միավոր: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Վեսթֆալյան համակարգ: Թեմա 2. Անգլիան 1603-1880 թվականներին: 

Թեմա 3. Ֆրանսիան 1643-1870 թվականներին: Թեմա 4. Հետպատերազմյան 

կարգավորումներ, Գաղութների ձևավորումը ներկայիս ԱՄՆ-ի տարածքում և 

անկախացումը, ԱՄՆ-ը 1800-1880 թվականներին: Թեմա 5. Ավստրիա: Թեմա 6. 

Արդյունաբերական հեղափոխություն: Թեմա 7. Իտալիա: Թեմա 8.  Լեհաստան: 

Թեմա 9. Պրուսիան և Գերմանիայի միավորումը: Թեմա 10. Իսպանիա։ 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Eugen Weber, “A Modern History of Europe”,  W.W. Norton & Company Inc., 

New York, 1971. 

2. Norman Davies “Europe”, The Bodley Head, London, 2014. 

3. Peter Burke, ed. “The New Cambridge Modern History” Volume 13, University 

Press, Cambridge, March 2008. 

4. И.М. Кривогуз, под редакцией “Новая История Стран Европы и Америки” 

Дрофа, Москва, 2002. 

  5.Новая история стран Европы и Америки. XVI - XIX века. В 3 ч. Под ред.  

    Родригеса А.М., Пономарева М.В. М.: Ч.1 - 2005, 528с.; Ч.2 - 2010, 621с.; Ч.3 -   
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     2008. 

 

 

0304/B11. ‹‹ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (45  ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ,աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել աղբյուրագիտության կազմավորման, 

կայացման և զարգացման խորքային տեղաշարժերը, աղբյուրագիտական 

ճանաչողության ընդհանուր միտումներն ու բովանդակությունը, բացատրել 

աղբյուրագիտական մեթոդների և տեսության կարևորությունը համաշխարհային 

պատմության գործընթացների ուսումնասիրման գործում, վեր հանել սկզբնաղբ-

յուրների բովանդակությունն ու կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

պատմական տարբեր դարաշրջաններում, բացահայտել փաստերից օգտվելու և 

պատմագիտորեն շարադրելու մեթոդները: 

Դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել համաշխարհային պատմության աղբյուրագիտական հենքը: 

2. Ուսումնասիրել պատմական տարբեր դարաշրջաններում ստեղծված 

աղբյուրների բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

3. Ներկայացնել փաստերից օգտվելու և գիտական հետազոտությունների   

    կատարելու մեթոդները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 
ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. Բացատրելու և հիմնավորելու աղբյուրագիտական հղացքների ու 

տեսությունների, ինչպես կայացման ու ձևավորման, այդպես և 

փոխակերպությունների ընթացքը: 

2. Քննարկելու և մեկնաբանելու աղբյուրագիտության տեսության հիմնական 

ներկայացուցիչների ուսմունքներն ու տեսությունները: 

3. Հիմնավորելու աղբյուրագիտության և հումանիտար այլ գիտակարգերի 

(քաղաքակրթություն, պատմագիտություն, մշակութաբանություն, 

ընկերաբանություն, փիլիսոփայություն և այլն) փոխկապվածությունն ու 

փոխներգործությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Կիրառելու պատմական սկզբնաղբյուրների և փաստերի հավաքման, 

մշակման, շարակարգման և կիրառման վերլուծական մեթոդները: 

2. Կիրառելու աղբյուրագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները  ինքնուրույն 

հետազոտական աշխատանքների իրականացման և ներկայացման համար: 

3. Տիպաբանելու և վերլուծելու տարբեր դարաշրջանների աղբյուրագիտական 

հղացքներն ու հարացույցները, դրանց խորքային տեղաշարժեն ու հիմնարար 

արդյունքները: 

 (գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Համակարգելու ձեռք բերված փաստերն ու գիտելիքները և իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ աղբյուրագիտական հետազոտական 

աշխատանքներին առնչվող  հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 
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2. Օգտվելու տեղեկատվական-հաղորդակցական տարատեսակ 

սկզբնաղբյուրներից և քննադատաբար վերագնահատելու 

աղբյուրագիտության արդի և ավանդական հիմնախնդիրները՝ 

համադրելով տեսական և պրակտիկ հարացույցները: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. PowerPoint-ով ներկայացումներ: 

2. Հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր: 

3. Խմբային և ինքնուրույն աշխատանքների վրա հիմնված քննարկումներ: 

4. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում: 

5. Նախադեպերի վերլուծություն:   

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ ստուգում, յուրաքանչյուրը 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1.  Աղբյուրագիտության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. 

Պատմական սկզբնաղբյուրն իբրև սոցիալական տեղեկատվության կրիչ: 

Թեմա 3. Աղբյուրագիտության՝ իբրև ինքնուրույն գիտակարգի կայացումը: 

Թեմա 4. Պատմական սկզբնաղբյուրների դասակարգման և վերլուծության 

հիմնախնդիրները: Թեմա 5. Աղբյուրագիտության մեթոդաբանության և 

պատմագիտության մեթոդաբանության փոխհարաբերությունները: Թեմա 6. 

Սկզբնաղբնուրների հետ հետազոտողի աշխատանքների հիմնական 

փուլերը: Թեմա 7. Աղբյուրագիտությունը և պատմական ճանաչողությունը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Русина Ю. А., Методология источниковедения, Екатеринбург, Издательство 

Уральского университета, 2015. 

2. Bazerman Ch., The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines, The WAC 

Clearinghouse. Fort Collins, CO., 2011. 

3. Booth C. W., Colomb G. G., Williams M. J., The Craft of Research, Fourth Edition, 

The University of Chicago Press Chicago & London, 2010. 

4. Howell C. M., Prevenier W., From Reliable Sources an Introduction to Historical 

Methods, Cornell University Press, 2010. 

5.Marius R. and Melvin E. P., A Short Guide to Writing about History. 8th ed. 

White Plains, NY: Longmans, 2012. 

 

 

 

 

 

0304/B16. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել հայ բազմադարյան մատենագրության 

ընթացքը՝ աղբյուրագիտական գիտելիքների ձևավորման, կուտակման և 

համակարգ դառնալու գործընթացը, ներկայացնել ինչպես աղբյուրագիտական 

նյութերի նախագրային շրջանի, այնպես էլ հետգրային շրջանի աղբյուրների 

վերլուծությունն ու դասակարգումը: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ծանոթացնել հայ բազմադարյան մատենագրության ընթացքին: 

2. Ծանոթացնել աղբյուրագիտական գիտելիքների ձևավորման, 

կուտակման և համակարգ դառնալու գործընթացին: 

3. Ներկայացնել աղբյուրագիտական նյութերի, ինչպես նախագրային 

շրջանի, այնպես էլ հետգրային շրջանի աղբյուրների վերլուծությունն ու 

դասակարգումը: 

4. Ծանոթացնել ազգային և օտար բոլոր այն հեղինակների 

երկասիրություններին, որոնցում խոսվում է հայերի և Հայաստանի 

մասին: 

5. Ձևավորել սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Մեկնաբանելու սկզբնաղբյուրների հիմնական խմբերը: 

2. Ներկայացնելու պատմական սկզբնաղբյուրների ծագումն ու դասակարգումը:   

3. Ներկայացնելու հայ բազմադարյան մատենագրությունը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 1.  Բացահայտելու ուսումնասիրվող նյութի դասակարգային բնույթը:  

 2. Ներկայացնելու սկզբնաղբյուրների արժանահավատությունը և գիտական 

արժեքը: 

 3. Վերլուծելու և սինթեզելու պատմական սկզբնաղբյուրները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 1. Համացանցից, սկզբնաղբյուրներից, հնագիտական և ազգագրական 

տարաբնույթ աղբյուրներից հավաքագրել պատմությանը վերաբերող 

տեղեկատվություն, ստացված տվյալները շարադրել, խմբագրել, մշակել, 

պահպանել և փոխանցել, փաստագրել և համակարգել,  ցուցաբերել քննական 

մոտեցում պատմական փաստերի նկատմամբ: 

2.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Զեկուցում 

4. Ռեֆերատ 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը 5 միավոր 

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

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Ներածություն: Հայկական լեռնաշխարհի համայնական 

հասարակության պատմության սկզբնաղբյուրներ: Թեմա 2. Հին Հայաստանի 

պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 3. Վաղ միջնադարյան Հայաստանի 

պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 4. Զարգացած միջնադարյան 

Հայաստանի պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 5. Ուշ միջնադարյան 

Հայաստանի պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 6. Հայ ժողովրդի նոր 

պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 7. Հայ ժողովրդի նորագույն 

պատմության սկզբնաղբյուրները: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մ. Աբեղյան,  Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք 1, 2, Երևան, 1944, 

1946: 

2. Ստ. Մելիք –Բախշյան, Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն, Երևան, 

1996: 

3. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա հ. 1,  Երևան, 2011: 

4. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա հ. 1,  Երևան, 2012: 

 5.Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները, Երևան, 1976: 

 

 

 

0304/B47. ‹‹ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ,գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 
 Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել պատմական գործընթացի 

վերաբերյալ տարբեր ժամանակներում առաջ քաշված հայեցակարգերը, 

լուսաբանել պատմական գործընթացը կերտող գործոնների հետազոտման 

հիմնական սկզբունքները, պատմագիտության գործառույթների լուսաբանման 

հիմամբ վեր հանել պատմական ճանաչողության յուրահատկությունը, 

հիմնավորել պատմական հետազոտության և նրա մեթոդաբանության կապի 

անհրաժեշտությունը: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել պատմական գործընթացի վերաբերյալ տարբեր 

ժամանակներում առաջ քաշված հայեցակարգերը: 

2. Վեր հանել պատմական ճանաչողության յուրահատկությունը: 

Հիմնավորել պատմական հետազոտության և նրա մեթոդաբանության կապի 

անհրաժեշտությունը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.  Ներկայացնելու պատմագիտական առավել նշանակալի տեսությունները և 

մեթոդաբանական դպրոցները: 

2.  Մեկնաբանելու պատմական գործընթացը կերտող գործոնների հետազոտման 

հիմնական սկզբունքները: 
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3.Մեկնաբանելու եվրոպական պատմագիտական մտքի 

առանձնահատկությունները: 

4.Թվարկելու  և մեկնաբանելու  պատմագիտության տեսության և 

մեթոդաբանության տերմինաբանությանը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.  Վերլուծելու պատմական ճանաչողության յուրահատկությունը: 

2. Հիմնավորելու պատմական հետազոտության և նրա մեթոդաբանության կապի 

անհրաժեշտությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Աշխատելու թիմում: 

2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

3.Կատարելու գիտական հետազոտություններ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն  

2. Սեմինար 

3. Քննարկումներ 

4. Ռեֆերատ 

5.Գրավոր աշխատանքներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով:  

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Պատմագիտության տեսություն և մեթոդաբանություն դասընթացի 

առարկան, խնդիրները, նպատակները: Թեմա 2. Պատմագիտությունը իբրև 

ուրույն հետազոտական միջավայր`իր օբյեկտով, սուբյեկտով, գործառույթներով, 

հիմնախնդիրներով և մեթոդներով: Թեմա 3. Պատմական ճանաչողության 

ձևավորման հիմնական փուլերը: Թեմա 4. Պատմության գիտականության 

հիմնախնդիրը. պատմության դրապաշտական /պոզիտիվիստական/ և 

ռոմանտիկական ընկալումները: Թեմա 5. Կ. Մարքսի ֆորմացիոն տեսությունը: 

Թեմա 6. Հասարակության զարգացման քաղաքակրթական մոտեցումները 

պատմագիտության մեջ: Թեմա 7. Պատմագիտության հարացույցը 20-րդ 

դարասկզբին. «Աննալների» պատմագիտական դպրոցը: Թեմա 8. Պատմական 

հետազոտության վերաբերյալ պոստմոդեռնիստական մոտեցումները: Նոր 

ուղղություններ պատմագիտական հետազոտություններում: Թեմա 9. 

Պատմական հետազոտության համընդհանուր և հատուկ պատմական 

մեթոդները: Թեմա 10. Պատմական իրադարձություն, երևույթ և գործընթաց: 

Թեմա 11. Պատմական գործընթացը կերտող կարևորագոււյն գործոնները և 

դրանց հետազոտման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 12. Պատմագետի 

գործունեության դիտանկյունները: Պատմագետ- հետազոտողի տիպը և 

անձնական որակները: Թեմա 13. Պատմագետը իբրև «դարաշրջանի բանական 
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աչք». պատմական ժամանակ, հիշողություն և մոռացում: Թեմա 14. Պատմական 

փաստը և սկզբնաղբյուրի ընտրության սկզբունքներն ու նրա աշխատանքի 

փուլերը: Թեմա 15. Հատուկը և կրկնվողը պատմության մեջ: Պատմական 

առաջադիմություն և հետադիմությունը: Պատմության այլընտրանքայնությունը: 

 

 

0304/B31. ‹‹ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (5կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (55  ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների 

պատմության նոր ժամանակաշրջանի երկրորդ հատվածը 19-րդ դարի երկրորդ 

կեսից մինչև 20-րդ դարի սկիզբ: Ուսումնասիրվելու են այնպիսի 

համաշխարհային կարևորության երևույթներ, ինչպիսիք են բուրժուա-

դեմոկրատական հեղափոխությունները Եվրոպայում, Գերմանական 

կայսրության ձևավորումը  և քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում, 

համաշխարհային գերտերությունների արտաքին քաղաքականության 

ձևավորումը, միջազգային իրադրության լարվածությունը, ուժերի նոր 

դասավորվածությունը և ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումն Առաջին 

աշխարհամարտից առաջ: 

Դասընթացի խնդիրները. 

5. Ներկայացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների պատմության նոր 

ժամանակաշրջանի երկրորդ հատվածը 19-րդ դարի 2-րդ կեսից մինչև 20-րդ 

դարի սկիզբ: 

2.Ուսումնասիրել Եվրոպայում տեղի ունեցած բուրժուա-դեմոկրատական 

հեղափոխությունները: 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Որոշելու Եվրոպայում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին տեղի ունեցող ազգային-

ազատագրական պայքարի և նոր պետությունների առաջացման 

պատմական նշանակությունը:  

2. Հիմնավորելու Եվրոպայում սկիզբ առած հեղափոխությունների նոր 

«շքերթի»  պատմաքաղաքական նշանակություն ու հետևանքները: 

3. Բացատրելու միջազգային հակասությունների նոր փուլը, Եվրոպայում և 

աշխարհում նոր ռազմաքաղաքական դաշինքների ու բաժանարար գծերի 

առաջացման պատճառներն ու հետևանքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Գնահատելու  համաշխարհային տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական 

զարգացումները և Առաջին աշխարհամարտի պատճառներն ու հետևանքներ:  

2.Ձեռք բերված գիտելիքներհի հիման վրա վերլուծելու պատմական 

գործընթացները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Ձեռք բերված գիտելիքների հենքով համեմատելու արդի համաշխարհային 

քաղաքականության համատեքստում տեղի ունեցող քաղաքական և 

հասարակական փոփոխությունների տրամաբանությունը: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Դասախոսություն,  

2.հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ,  

3.powerpoint-ով ներկայացումներ, 

4.հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննարկում, 

ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք։ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 մի-

ավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  2 հարց, յուրա-

քանչյուրը համապատասխանաբար  2,5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 

միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին առաջին: Եվրոպան  և  Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 19–րդ դ. վերջին երես-

նամյակում, 1870-1871 թթ. ֆրանս-պրուսական պատերազմը, 1870-1871 թթ. 

ֆրանս-պրուսական պատերազմը, Գերմանիան 1871-1900 թթ. և Գերմանական 

կայսրության կազմավորումը, Անգլիան 1879-1895 թթ., Ֆրանսիան 1871-1899 թթ., 

Ամերիկայի միացյալ նահանգները 19–րդ դարի վերջին երեսնամյակում, 

Ավստրո-Հունգարիան 1867-1898 թթ., Իտալիան 1870-1900 թթ.,  1875-1878 թթ. 

Արևելյան ճգնաժամը և Բեռլինի կոնգրեսը, Բուլղարիան, Սերբիան, 

Չեռնոգորիան Ռումինիան, Հունաստանը 19–րդ դ. վերջին, Միջազգային 

բանվորական ու սոցիալիստական շարժումները 1871-1898 թթ.: 

Բաժին երկրորդ: Եվրոպան  և  Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 1900-1914 թթ., Կապի-

տալիստական տերությունների թևալոխումը իմերիալիզմի դարաշրջան․ 

Սկանդինավյան երկրները 1870-1914թթ., Բալկանյան երկրները 1900-1914թթ. 

Լատինական Ամերիկայի երկրները 1870-1918թթ., Միջազգային բանվորական ու 

սոցիալիստական շարժումը 20–րդ դ. սկզբին,  Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների 

գիտության ու մշակույթի զարգացումը 19–րդ դ. վերջին - 20-րդ դ. սկզբին,  1914-

1918թթ. Առաջին համաշխարհային պատերազմը: 

 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Всемирная история, т. 19. Первая мировая война. Минск, Харвест. Москва, 

АСТ, 2000г. Авторы А. Н. Бадак и др. 

2. The New Cambridge Modern History, Cambridge University Press, Vol. XI, XII, 

1962, 1968 

3. Evans, Richard J. The Pursuit of Power: Europe 1815–1914, 2016. 

4.Merriman, John, and J. M. Winter, eds. Europe 1789 to 1914: Encyclopedia of the Age 

of Industry and Empire (5 vol. 2006) 

 

 

 

0304/B09. ‹‹ԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ԱՖՐԻԿԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 6 ժամ (70 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝  ուսումնասիրել Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների 

հասարակական-քաղաքական և մշակութային զարգացման առանձնահատկութ-

յունները միջին և նոր դարերում: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների հասարակական-

քաղաքական և մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները 

միջին դարերում: 

2.Ներկայացել Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների հասարակական-քաղաքական և 

մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները նոր դարերում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Մեկնաբանելու ասիական և աֆրիկյան երկրների զարգացման առանձնա-

հատկությունները: 

2. Ներկայացնելու այդ երկրների զարգացման քաղաքացիական հասարակութ-

յունների ձևավորումը: 

3.Ներկայացնելու այդ երկրների մշակութային զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Արժևորելու ասիական և աֆրիկյան ժողովուրդների ունեցած ավանդը համաշ-

խարհային պատմության մեջ: 

2.Վերլուծելու ասիական և աֆրիկյան երկրների զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար  

3.Քննարկումներ 

4. Զեկուցումներ 

5.Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն (գրավոր աշխատանք) 

2-րդ ընթացիկ քննություն. (գրավոր աշխատանք) 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր հարցում 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների միջին դարերի պատմություն հասկա-

ցությունը և նրա տարածաժամանակային սահմանները: Թեմա 2. Ճապոնիան 5-
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17-րդ դ.դ.: Թեմա 3. Հնդկաստանը 2-14-րդ դ.դ.: Թեմա 4. Արաբական 

խալիֆայությունը. Ասիայի և Աֆրիկայի արաբական երկրները: Թեմա 5. Իսլամի 

ներթափանցումը Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներ: Թեմա 6. Մոնղոլական 

պետության կազմավորումը և նվաճողական արշավանքները: Մոնղոլիան 

ֆեոդալական մասնատվածության ժամանակաշրջանում: Թեմա 7.  Չինաստանը 

15-17-րդ դ.դ.: Թեմա 8. Ճապոնիան 15-17-րդ դ.դ.: Թեմա 9. Հնդկաստանը 15-17-րդ 

դ.դ.: Թեմա 10. Արաբական երկրները Օսմանյան կայսրության տիրապետության 

ներքո: Թեմա 11. Արևելյան Ասիայի և Աֆրիկայի զարգացման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 12. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրները նոր 

պատմության սկզբին: Մեծ Մոնղոլի կայսրության ճգնաժամը և քայքայումը: 

Թեմա 13. Հնդկաստանի գաղութացումը Անգլիայի կողմից: Թեմա 14. Օսմանյան 

կայսրությունը նոր դարաշրջանում: Թեմա 15. Չինաստանը Ցին դինաստիայի իշ-

խանության ներքո: Թեմա 16. Ճապոնիան Տոկուգավայի սյոգունատի ժամանա-

կաշրջանում: Թեմա 17. Հնդկաստանի գաղութային նվաճման ավարտը և գաղու-

թային շահագործումը 19-րդ դ. առաջին կեսին: Թեմա 18. Չինաստանի գաղու-

թացման սկիզբը. Տայպինների գյուղացիական պատերազմը Չինաստանում: 

Թեմա  19.  Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարի առաջին կեսին: Ասիայի և 

Աֆրիկայի արաբական երկրները նոր շրջանում: Թեմա 20. Անավարտ 

բուրժուական հեղափոխությունը Ճապոնիայում 1868թ.: Ասիայի և Աֆրիկայի 

երկրները 1870-1918 թ.թ.: Թեմա 21. Ճապոնիայի վերածումը գաղութային տերու-

թյան: Ճապոնիայի  զարգացումը 19-րդ դ. վերջին երեսնամյակում: Ճապոնիան 

1890-1914 թվականներին.Ասիան և Աֆրիկան 19-րդ դարի վերջին երեսնամյա-

կում և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 22. Հնդկաստանը 19-րդ դ. վերջին երեսնամյա-

կում Հնդկաչինի թերակղզու պետությունները 19-րդ դարի վերջին երեսնամյա-

կին և 20-րդ դարասկզբին /Վիետնամ, Կամբոջա, Լաոս, Սիամ, Բիրմա/: Թեմա 23. 

Կորեան 19-րդ դ. երկրորդ կեսին և  20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 24. Արաբական 

երկրները 19-րդ դ. վերջին-20-րդ դ. սկզբին: Աֆրիկայի բաժանման ավարտը /19-

րդ դ. վերջին երեսնամյակ – 20-րդ դ. սկիզբ/ Հարավային Աֆրիկայի գաղութային 

բաժանման ավարտը: Թեմա 25. Չինաստանը 19-րդ դարի վերջին 

երեսնամյակում. Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դարի վերջին երեսնամյակում 

ասիական երկրները 1900-1914 թ.թ.: Թեմա 26. Ասիայի զարթոնքը. Չինաստանը 

1900 –1914 թ.թ.: Հնդկաստանը 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 27. Ասիայի և 

Աֆրիկայի երկրները 20-րդ դարասկզբին: Ճապոնիայի վերածումը գաղութային 

տերության:  Ճապոնիան 20-րդ դարի առաջին կեսին. Ճապոնիայի գաղութային և 

տնտեսական հավակնությունները և դրա կրախը: Թեմա 28. Հնդկաստանը Բրի-

տանական կայսրության մաս. Ազգային ազատագրական պայքարի վերելքը. Մ. 

Գանդի, Ջ. Ներու Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների զարգացման հիմնական մի-

տումները 20-րդ դարում: Թեմա 29. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 

հետևանքները ասիական և աֆրիկյան երկրների վրա: Թեմա 30. Ազգային 

ազատագրական շարժումների վերելքը Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներում: Թեմա 

31. Հեռավոր Արևելքի երկրները 20-րդ դարի երկրորդ կեսին: Գաղութատիրական 

համակարգի ազդեցությունը երրորդ աշխարհի երկրների հասարակաական 

քաղաքական զարգացումների վրա: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ю. Л. Говоров. История стран Азии и Африки в новеишее время, Кемерово, 

1997. 



– 153 – 

2. История стран Азии и Африки в новое и новеишее время, под ред. В. С. 

Кошелева, М. 2002. 

3. Новеишая итория стран Азии и Африки, 20 век, под ред . А. Родригеса, М. 

2001-2004. 

4. Системная история международных отнощении, т. 1, 2, под ред. А. Богатурова, 

М. 2007. 

5.Международные отношения и внешняя политика СССР, сборник документов 

(1871-1957гг.), Москва, 1957. 

 

 

 

0304/B12. ‹‹ՀԱՅ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, աշնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ մասնագիտության կրթական աստիճանին 

համապատասխան գիտակարգի վերաբերյալ ուսումնառողներին տալ 

հիմնարար գիտելիքներ, լուսաբանել հայ էթնոսի ազգագրական 

ուսումնասիրության և պատմական ճանաչողության նշանակությունը, դերը 

հայագիտական ուսումնասիրություններում, ձևավորել գիտելիքների համակարգ 

հայ էթնոսի, էթնոգենեզի և էթնիկ հատկությունների վերաբերյալ, ներկայացնել  

հայերի կենցաղ-մշակութային առանձնահատկությունները և հարևան 

ժողովուրդների հետ ունեցած փոխառնչությունները, պատկերացում տալ 

գիտակարգի ուսումնասիրության եղանակների, ժամանակագրական որո-

շակիություն ունեցող փաստերի գրանցման, դրանց ուսումնասիրության 

ազգագրական մեթոդների և գիտելիքներ ձեռք բերելու ուղիների վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Քննարկել հայ ազգագրության հիմնախնդիրները, զարգացման 

ժամանակակից միտումները, գիտակարգում գործածելի 

հասկացությունները, հետազոտության մեթոդները:  

2. Ներկայացնել գիտակարգի սկզբնաղբյուրները, դրանց առանձնա-

հատկությունները և պատմական ճանաչողության հնարավորությունները: 

3. Ներկայացնել գիտակարգի զարգացման փուլերը, քննարկել  հայ էթնոսի 

ուսումնասիրության ասպարեզում ձեռք բերված նվաճումները: 

4. Ձևավորել գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ, 

զարգացնել կարողություններ մասնակցելու քննարկումներին և հանդես 

գալու պատմական թեմաների շրջանակներում: 

5. Ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, որոնք ուսումնառողը կարող է    

    համադրել ՄԿԾ-ով սահմանված այլ դասընթացներին, զարգացնել    

    ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն: 

 

. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու գիտակարգի ձևավորման պատմությունը և հայագիտական 

ուսումնասիրություններում մեծ ավանդ ունեցող ազգագրագետներին: 

 2. Ներկայացնելու գործածելի հասկացությունները, բացատրել դրանց 

իմաստային նշանակությունն ու կիրառելիությունը: 
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3. Ներկայացնելու հայ էթնոսին, նրա էթնոգենեզը և էթնիկ հատկությունները. 

մարդաբանական, լեզվական, կրոնական և այլն: 

4. Նշելու մշակույթի կառուցվածքային մոդելները, ներկայացնել հայերի 

էթնոմշակութային առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Իմաստավորելու (քննադատորեն վերլուծել) հայ էթնոսի ծագման վերաբերյալ 

եղած մոտեցումները: 

2. Օգտագործելով տարբեր ռեսուրսներ համեմատելու, համադրելու /կամ 

տարբերակելու, հակադրել/ հայ էթնոսի և նրա մշակույթի, կիրառելի ծեսերի ու 

ծիսակարգերի, ավանդույթների և սովորույթների վերաբերյալ եղած 

տեղեկությունները: 

3. Մեկնաբանելու էթնիկ գործընթացներն ու երևույթները հայ էթնոսի 

զարգացման շրջափուլերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Կատարելու  հետազոտական բնույթի աշխատանքներ: 

2.Գնահատելու էթնիկ արժեքները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Խոսքային կամ բանավոր մեթոդ 

2. Ցուցադրման մեթոդ 

3. Գրավոր մեթոդ 

4. Բացատրական մեթոդ 

5. Քննարկում/բանավեճ 

8. Ուղղորդված գրառումներ 

9. Տեղեկատվության որոնում 

10.Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Վերջնարդյունքների ձևավորումը ստուգելու նպատակով  նախատեսված 2 

ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր:Քննատոմսն ընդգրկում է 4 հարց:  Արդյունարար գնահատականը 

համարվում է դրական, երբ ուսումնառողը վաստակում է նվազագույնը 8 

միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հայ ազգագրության ձևավորման ու զարգացման փուլերի խնդիրը: 

Պատմական Հայաստանի պատմազգագրական մարզերն ու շրջանները: Թեմա 2. 

Ժայռապատկերները որպես ազգագրական հետազոտությունների 

սկզբնաղբյուրներ: Թեմա 3. Հունա-հռոմեական պատմիչների վկայությունները 

Հայաստանի և հայերի մասին /Հերոդոտոս, Քսենոփոն, Ստրաբոն, Տակիտոս, 

Պրոկոպիոս Կեսարացի/: Թեմա 4. Հայ պատմագրության մեջ եղած 

ազգագրական նյութերի ակնարկ: Թեմա 5. Արաբ մատենագիրների 

վկայությունները  Հայաստանի և հայերի մասին /IX-XIVդդ./: Թեմա 6. Եվրոպայի 

ճանապարհորդների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին /XIII-XVIII 

դդ./: Թեմա 7. Մխիթարյան միաբանների ազգաբանական գործունեությունը (Ղ. 

Ինճիճյան,Մ. Բժշկյան, Ղ. Ալիշան, Վ. Հացունի): Թեմա 8. Հայ ազգագրությունը 
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XIX դ. առաջին կեսին, /Մ. Թաղիադյան, Խ. Աբովյան/: Թեմա 9. Հայ 

ազգագրությունը XIX դարի II կես–XX դարի սկիզբ/ Գ. Սրվանձտյանց, Գր. 

Խալաթյանց, Ե. Լալայան/: Թեմա 10. Ստ. Լիսիցյանի եւ Խ. Սամվելյանի 

ազգագրական գործունեությունը: Թեմա 11. ՀՀ-ում ազգագրական գիտական 

հաստատությունների և ազգագրական թանգարանների համառոտ ակնարկ: 

Թեմա 12. Հայերը աշխարհի էթնիկ հանրությունների համակարգում, հայերի 

էթնոգենեզը և էթնիկ հատկությունները: Թեմա 13. ՀՀ ազգային 

փոքրամասնությունների ժողովրդագրական և էթնոմշակութային բնութագիրը: 

Թեմա 14. Հայերի ավանդական և ժամանակակից արտադրական մշակույթը. 

երկրագործական մշակույթ, Հայկական լեռնաշխարհը երկրագործական 

մշակույթի կենտրոն: Բրիչային  և արորագութանային երկրագործության  

արտադրատեխնիկան, աշխատանքի կազմակերպման հնավանդ ձևերը: 

Անասնապահական մշակույթը, ձևերը, համագործակցության և փոխօգնության 

ավանդական սկզբունքները: Տնայնագործական և արհեստագործական 

մշակույթը: Համքարական կազմակերպությունները: Օժանդակ և յուրացնող 

տնտեսաձևերը: Ժողովրդական ավանդական  փոխադրամիջոցները և կապի 

միջոցները: Թեմա 15. Հայոց կենսապահովման մշակույթը. բնակավայրերի 

տիպերը, կառուցվածքը, բնորոշ գծերը: Հայ ավանդական բնակարանը և 

ներսույթը` ջեռուցման, լուսավորության ավանդական և ժամանակակից 

միջոցները, կահույքը, դրանց գործառույթները: Հայ ավանդական տարազային 

համալիրը, տարածքային առանձնահատկությունները: Հայկական ուտեստն ու 

ըմպելիքները, հացկերույթները: Թեմա 16. Սոցիոնորմատիվ մշակույթ. հայերի 

ավանդական և ժամանակակից ընտանիքը, ընտանեկան վավերելակարգը: 

Հայերի ընտանեկան ծիսակարգը, ամուսնության և հարսանեկան ծիսաշարը, 

տղաբերքի և մանկատածության, հուղարկավորման և հիշատակման հետ 

կապված ավանդական և ժամանակակից սովորույթներն ու ծեսերը: Հայոց 

ազգակցական համակարգը, տնտեսական, տարածքային և գաղափարական 

կապերը: Հայերի գյուղական համայնքը XIX-XX դդ.: Թեմա 17. Հումանիտար  

մշակույթը. հայերի հնագույն հավատալիքների, պաշտամունքի, բանավոր 

ստեղծագործությունների, տոների վերաբերյալ պատկերացումների 

համակարգը: Երգարվեստ և պարարվեստ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աբրահամյան Վ., Արհեստները Հայաստանում 4-18-րդ դդ, Երևան, 1956: 

2.Աբրահամյան Վ., Հայ համքարությունները Անդրկովկասի քաղաքներում, 

Երևան, 1971: 

3.Բդոյան Վ., Հայ ազգագրություն /համառոտ ուրվագիծ/, Երևան, 1974: 

4.Գաբրիելյան Մ., Հայկական ընտանիքը անցումային շրջանում, Երևան, 2005: 

5.Նահապետյան Ռ., Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը, 

Երևան, 2004: 

6.Նահապետյան Ռ., Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը, ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, 2009: 

7.Նահապետյան Ռ., Աղձնիքահայերի մանկան ծննդի և խնամքի ավանդական 

սովորույթնները և ծեսերը Երևան, 2011: 

8.Խառատյան–Առաքելյան Հ., Հայ ազգային տոները, Երևան, 2005: 

9. Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. նյութեր և ուսումնասիրություններ, 

հատոր 1-26: 
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10. Ազգագրական հանդէս, հատոր 1-26: 

 

 

0304/B15. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒ-
ԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ներկայացնել հայ ժողովրդի պատմության անկյունա-

քարային նշանակության հիմնախնդրի՝ հայկական հարցի և վերջինիս սերտորեն 

առնչված Հայոց ցեղասպանության պատմությունը, պարզաբանել թեմայի քաղա-

քական, մշակութային և բարոյական կարևորությունը, արդիականությունն ու 

անդրադարձը ներկա տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել Հայկական հարցի առաջացման, նրա էության, զարգացման 

փուլերը: 

2. Վերլուծել հայկական հարցի ուղղությամբ հայ քաղաքական 

կուսակցությունների ռազմավարությունը և մարտավարությունը: 

3. Ներկայացնել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացը: 

 

.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու Հայկական հարցի առաջացման, նրա էության, զարգացման 

փուլերի շուրջ պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ կար-

ծիքները: 

2.  Ներկայացնելու Հայկական հարցի նկատմամբ մեծ տերությունների և միջազ-

գային դիվանագիտության դիրքորոշումը: 

3. Վերլուծելու Հայկական հարցի ուղղությամբ հայ քաղաքական կուսակցութ-

յունների ռազմավարության և մարտավարության փոփոխությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.  Գնահատելու Հայկական հարցի ու վերջինիս հիմնական փուլերի 

պատմությունը: 

2. Մեկնաբանելու Հայկական հարցը՝ իբրև միջազգային քաղաքական 

հիմնահարցը:  

3. Մեկնաբանելու և վերլուծելու Հայոց Մեծ եղեռնի պատճառներն ու ունեցած 

հետևանքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.սեմինար 

3.զեկուցում 

4.բանավեճ 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-

ռավելագույնը 10 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հայկական հարցի ծագումը և էությունը: Թեմա 2. Հայկական հարցի 

զարգացման փուլերը: Թեմա 3. Հայկական հարցի միջազգայնացումը:  Թեմա 4. 

Հայկական հարցը հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում: Թեմա 5. 

Հայկական հարցը արդի փուլում, նրա բովանդակությունը և լուծման եղանակնե-

րը: Թեմա 6. Հայոց ցեղասպանության պատճառները: Թեմա 7. Ցեղասպանության 

իրագործման փուլերը: Թեմա 8. Հայոց ցեղասպանության դասերն ու հետևանք-

նեը: Թեմա 9. Միջազգային իրավունքը և ցեղասպանությունը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

2. Խուրշուդյան Լ., Հայկական հարցը. բովանդակությունը, ծագումը, պատ-

մության հիմնական փուլերը, Երևան, 1995: 

3. Լազյան Գ., Հայաստան և Հայ Դատ, Երևան, 1991: 

4. Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում. փաստաթղթերի և 

նյութերի ժողովածու, Մ. Գ. Ներսիսյան խմբ., Երևան, 1991: 

5. Բարսեղյան Լ., Տարեգրություն Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական դա-

տապարտման և ճանաչման /1915-2003/, Երևան, 2004: 

 5. Հայոց ցեղասպանությունը, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2001: 

 

 

 

0304/B39. ‹‹ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ճանաչողական, գիտա-տեսական և 

քաղաքական դիտանկյուններով ներկայացնել Վրաստանի և Ադրբեջանի պատ-

մությունը, լուսաբանել տարաբնույթ, վիճահարույց և միմյանց հակադիր տեսա-

կետներ: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ներկայացնել մեր հարևան երկու երկրների պատմության 

առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու հարևան երկու երկրների պատմությունը: 

2. Մեկնաբանելու հարևան երկու երկրների պատմության 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Վերլուծելու այդ ժողովուրդների պատմական զարգացման 

առանձնահատկությունները, նրանց քաղաքակրթությունների էությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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2.Աշխատելու թիմում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3. Քննարկումներ 

4. Զեկուցումներ 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-

ռավելագույնը 10 միավոր:   

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

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. Վրաս-

տանը խորհրդային ժամանակաշրջանում: Թեմա 7. Վրաստանը ետխորհրդային 

տարիներին: Թեմա 8. Արևելյան Անդրկովկասը 8–16-րդ դդ.: Թեմա 9. Արևելյան 

Անդրկովկասը 16-րդ դ.-19-րդ դ. սկզբին: Թեմա 10. Արևելյան Անդրկովկասը ռու-

սական կայսրության կազմում: Թեմա 11. Արևելյան Անդրկովկասը 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: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բայբուրդյան Վ· , Իրանի պատմություն, Եր·, 2006: 

2. Երեմեև Դ· Ե·, Թուրքերի ծագումը· /Ծագումը և էթնիկական պատմության 

հիմնական էտապները/, Երևան, 1975: 

3. Էնաեթոլլահ Ռեզա, Ազրբայջան և Առան, /Կովկասյան Ալբանիա/, Երևան, 

1994: 

4. Մելքոնյան Ա·, Ջավախքը 19-րդ դ· և 20-րդ դարի 1-ին քառորդին, Եր·, 2003: 

5. Վիրաբյան Վ·, Հայ-վրացական պատերազմը, ՀՀ կառավարության ռազմաքա-

ղաքական գործուներությունը և կուսակցությունները, Եր·, 2003:  

6. Лордкипаиидзе М.Д., Мемисишвили Т.А., Очерки истории Грузии, т. 1-2, 

Тб.1989. 

7.Мелик-Шахназарян Л., Этнополиыика Азербайджана, Ер. 2007. 

 

0304/B32. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (90 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային,  եզրափակիչ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների  

նորագույն շրջանի  պատմության էությունը և բովանդակությունը, ի ցույց դնել  
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20-րդ դարում գործած և ժամանակակից աշխարհակարգի ձևավորման 

ակունքները, բացահայտել քաղաքական զարգացումների  ակունքները: 

Դասընթացի խնդիրները. 

1.Ներկայացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն շրջանի 

պատմությունը: 

2. Ներկայացել 20-րդ դարի քաղաքական զարգացումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Բացահայտելու նորագույն շրջափուլում ձևավորված աշխարհակարգերի 

պատճառահետևանքային կապերը: 

2. Մեկնաբանելու համաշխարհային պատմության այս առանցքային շրջափուլի 

պատմական իրադարձությունների զարգացման առանձնահատկությունները. 

միջազգային հանրության կողմից համաշխարհային պատերազմների   

սկզբնավորման հարցում  ունեցած հայեցակարգային  բացթողումներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Կատարելու համապատասխան  գիտական վերլուծություններ և  վերոնշյալ 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական աշխատանքներ: 

2. Վերլուծելու առկա քաղաքական գործընթացները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Օգտվելու  մասնագիտական գրականությունից: 

2.Մասնակցելու բազամաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու գիտակարգի 

խնդրահարույց հարցերը: 

3.Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնել հետազոտական աշխատանքի 

արդյունքները և այլն: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.  Դասախոսություն 

2.  սեմինար 

3.  PowerPoint-ով ներկայացումներ: 

4.  հարցադրումներով սեմինար-քննարկումներ, բանավեճեր: 

5.  հանձնարարված գրականության քննարկում: 

6.  ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ: 

7. նախադեպերի վերլուծություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 մի-

ավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  2 հարց, յուրա-

քանչյուրը համապատասխանաբար  2,5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 

միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների զարգացման հիմնական 

միտումները 1918-1939թթ.: Բաժին 2 Վերսալ-Վաշինգտոնյան աշխարհակարգը, 
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միջազգային հարաբերությունները երկու համաշխարհային պատերազմների 

միջև ընկած ժամանակահատվածում: Բաժին 3. Գերմանիան 1918-1939թթ.: 

Բաժին 4. Ֆրանսիան 1918-1939թթ.: Բաժին 5. Մեծ Բրիտանիան 1918-1939թթ.: 

Բաժին 6. Իտալիան 1918-1939թթ.: Բաժին 7. Քաղաքացիական պատերազմը 

Իսպանիայում: Բաժին 8. ԱՄՆ-ն 1918-1939 թթ.: Բաժին 9. Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմը(1939-1945 թթ): Բաժին 10. Եվրոպայի և 

Ամերիկայի երկրների զարգացման հիմնական միտումները 20-րդ դարի երկրորդ 

կեսին: Բաժին 11. Միջազգային համակեցական նոր միջավայրի ձևավորումը. 

Ազգերի Լիգա-Մակ: Բաժին 12. Միջազգային հարաբերությունները սառը 

պատերազմի շրջանում: Բաժին 13. Երկբևեռ համակարգի փլուզումը: Բաժին 14. 

ԵՄ ձևավորման գործընթացը: Բաժին 15. ԱՄՆ-ն 1945-2000թթ.: Բաժին 16. Մեծ 

Բրիտանիան 1945-2000թթ.: Բաժին 17. Ֆրանսիան 1945-2000թթ.: Բաժին 18. 

Գերմանիան 1945-2000թթ.: Բաժին 19. Իտալիան 1945-2000թթ.: Բաժին 20. 

Արևելյան Եվրոպայի երկրները 1945-80թթ, սոցիալիստական ճամբարի 

փլուզումը, ժողովրդավարական համակարգի կառուցումը: Բաժին 21. 

Լատինական Ամերիկայի երկրները 1945-2000թթ. զարգացման ընդհանուր 

միտումները. Լատինական Ամերիկայի հեղափոխականացումը. Բաժին 22. 

Աշխարհը 3-րդ հազարամյակի սկզբին. Հետարդյունաբերական 

հասարակությունը: Արդի հիմնախնդիրները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Հակոբյան Հ., Նորագույն պատմություն,Եր., 1998:  

2.Դ.Թինոյան,Ամբողջատիրական համակարգերի ձևավորումն  ու անկումը 

Եվրոպայում, Եր., 2015: 

3.Coretta Scol-King  «Martin Luther King Jr, Spirit-Led Prophert a biography», New 

York 1973 

4.John Lewis, Mickael D’orso «Walking of the movement», San Diego, 1998. 

5.G. Kennan, Memoirs, vol. 1, 2, Boston, Toronto, 1967, 1972: 

6. Пономарев М., История стран Европы и Америки в новеишее 

время,Москва,2006.  

7.Системная история международных отношении,т.1,2,под ред. Богатурова 

А.,Москва,2007. 

 

 

0304/B17. ‹‹ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

.   Դասընթացի նպատակն է՝  ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հաղորդել 

մեր ազգային պատմական գիտության անցած ողջ ուղու մասին` սկսած նախա-

գրային շրջանի պատկերացումներից մինչև մեր օրերի պատմագիտական դպ-

րոցները, ուղղությունները, տեսությունները: 

դասընթացի խնդիրները 

1. Ներկայացնել հայ պատմագիտության ուրույն ընթացքը և 

առանձնահատկությունները: 

2. Ներկայացնել հայ իրականության մեջ պատմական գիտելիքների  

     առաջացման, կուտակման և համակարգման ընթացքը: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.   Ներկայացնելու  հայ պատմագրության զարգացման ուրույն ընթացքը և ա-

ռանձնահատկությունները: 

2. Նկարագրելու հայ իրականության մեջ պատմական գիտելիքների 

առաջացման, կուտակման և համակարգման ընթացքը: 

3. Մեկնաբանելու հայոց պատմության պատմագրության խնդիրները, պատմագ-

րական հետազոտությունների տիպերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.  Կողմնորոշվելու պատմագիտության պատմության վիճելի հարցերում։ 

2. Գնահատելու հայ պատմագրության զարգացման  փուլերից յուրաքանչյուրի 

ինքնատիպությունը և առանձին նշանավոր պատմիչների դերն ու ավանդը հայ 

պատմագրության ձևավորման ու առաջընթացի համատեքստում: 

3. Պարբերացնելու հայ միջնադարյան պատմագրության ընթացքը, բնութագրել 

նրա զարգացման առանձին փուլերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Վերլուծելու փաստերը և եզրակացություններ կատարելու՝ հենվելով նախորդ 

հետազոտողների ձեռքբերումների վրա: 

2. Օգտվելու տեղեկատվության ժամանակակից միջոցներից: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն  

2. Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4.Զեկուցումներ 

5. Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով:  

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

. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Պատմական գիտելիքների առաջացումը Հայաստանում: Նախամես-

րոպյան շրջանի հայ պատմագրությունը: Թեմա 2. Հայ միջնադարյան պատմագ-

րության պարբերացումը: Հայ միջնադարյան պատմագրության բնութագրական 

գծերը և առանձնահատկությունները: Պատմական երկերի հիմնական տեսակնե-

րը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 3. Պատմության պարբերա-

ցումը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Պատմական ժամանակը հայ 

միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 4. Ստեղծագործական հիմնական ե-

ղանակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 5. Հայ միջնադար-

յան պատմագրության ականավոր դեմքերը: Թեմա 6. Հայ պատմագրության զար-

գացման պայմանները, ընթացքը, ականավոր ներկայացուցիչները 18-րդ դարի 
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վերջերին-19-րդ դարում: Թեմա 7. Հայ պատմագրության առաջընթացը, զարգաց-

ման հիմնական միտումները, նշանավոր դեմքերը 20-րդ դարում: Թեմա 8. Հայ 

պատմագրության ներկա վիճակը և հեռանկարները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բաբայան Լ., Դրվագներ Հայաստանի վաղ ֆեոդալիզմի դարաշըրջանի պատ-

մագրության (V-VIII դարեր), ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1977։ 

2. Բաբայան Լ., Դրվագներ Հայաստանի զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանի 

պատմագրության (IX-XIII դարեր), ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1981: 

3. Բաբայան Լ., Դրվագներ Հայաստանի XIV-XVIII դարերի պատմագրության, ՀՀ 

ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1984: 

4. Հարությունյան Շ., Պատմագիտության զարգացումը Սովետական Հայաստա-

նում 1920-1965 թթ., ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1967: 

5.Ճեմճեմեան Ս., Հ. Միքայէլ Չամչեան եւ իր Հայոց պատմութիւնը, Մխիթարեան 

տպարան, Վենետիկ, 1983: 

 

 

 

0202/B25. ‹‹ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ(45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ,գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատմամբ 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել նախնադարյան արվես-

տին, Հին Եգիպտոսի, Միջագետքի, Իրանի, Հին Հռոմի և Հունաստանի 

մշակույթների պատմության, կրոնա–դիցաբանության, արվեստի առաջացման, 

զարգացման օրինաչափությունների հետ, ձևավորել գիտելիքներ վերածննդի 

ժամանակաշրջանի, XVII-XVIIIդդ. եվրոպական արվեստի, XIX-XX դդ. 

արևմտաեվրոպական և ռուսական գեղարվեստական ուղղությունների մասին 

/ռեալիզմ, իմպրեսիոնիզմ, պոստիմպրեսիոնիզմ, սիմվոլիզմ, մոդեռն ոճ, էքսպրե-

սիոնիզմ, կուբիզմ, աբստրակցիոնիզմ, ֆովիզմ, ֆուտուրիզմ, դադաիզմ, սյուր-

ռեալիզմ, պոստմոդեռնիզմ/, ծանոթացնել  հայ արվեստի պատմությանը, նրա 

զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր ստեղծագործություններին և 

արվեստագետներին, ինչպես բուն Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում: 

Ներկայացնել հայ արվեստի տեղը համաշխարհային արվեստի համատեքստում, 

բացահայտել հայ արվեստի կապերը հունական, հռոմեական, բյուզանդական, 

պարսկական, արաբական, ռուսական, եվրոպական արվեստների հետ: 

Ցուցադրական նյութի և տեսաֆիլմերի հիման վրա ներկայացնել  

ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը և գեղանկարչությունը: 

Ձևավորել հուշարձանների գիտական վերլուծությունների մասին պատկե-

րացում:  

Դասընթացի խնդիրները 

1. «Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն» առարկայի 

բովանդակության տիրապետում ուսանողների կողմից։  

2. Դարձնել արվեստի կարևոր հուշարձանների հաղորդակիցը իլյուստրատիվ 

նյութի և տեսաֆիլմերի հիման վրա կամ անմիջականորեն 

3.Ուսանողների մոտ ձևավորել  լսարանային և արտալսարանային  

   աշխատանքների պլանավորում, ստուգումներ նյութի ուսումնասիրության  
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   ընթացքում (սեմինարներ, ինքնուրույն աշխատանքներ, ցուցահանդեսների  

   այցելություն և այլն։) 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու համաշխարհային և հայ  արվեստի պատմության 

օրինաչափությունները, զարգացման առանձնահատկությունները, տալ 

արվեստի սահմանումը, թվարկելու  արվեստի տեսակները, ոճերը: 

2. Բացատրելու արևելյան բռնակալական երկրների և անտիկ աշխարհի 

դիցաբանությունը, թվարկելու համաշխարհային և ազգային կրոնները, 

բացահայտելու արվեստի հետ դրանց կապը, համաշխարհային արվեստի  

զարգացման առանձնահատկությունները: 

3. Ներկայացնելու համաշխարհային և հայ  արվեստի առավել հայտնի 

հուշարձաններիը և հայտնի վարպետների ստեղծագործությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Վերլուծելու  համաշխարհային և հայ  արվեստի խնդիրները: 

2.  Զանազանելու տարբեր երկրների արվեստների գլխավոր 

առանձնահատկութունները, բնորոշիչ գծերը: 

3. Տեսանյութերի, կարճամետրաժ ֆիլմերի և իլյուստրատիվ նյութերի միջոցով  

ցուցադրելու և վերլուծելու  արվեստի համաշխարհային հռչակ վայելող  ստեղ-

ծագործությունները: 

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.  Զարգացնելու սեփական ընդունակությունները, կարողությունները: 

2.Վերլուծելու և գնահատելու սեփական մասնագիտական աճը, պլանավորելու 

հետագա մասնագիտական զարգացումը նաև ինքնակրթության ճանապարհով: 

3.Գնահատելու   արվեստի գործերի  գեղարվեստական արժեքը: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Լսարանայի ցուցադրություններ 

3. Տեսաֆիլմեր 

4. Քննարկում 

5. Բանավեճ 

6. Սեմինար  պարապմունք 

7. Ռեֆերատ/էսսե 

  8.Անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

Գնահատման մեթոդները և բանավոր հարցում:չափանիշներն են. 

 Նախատեսվածէ հանրագումարային քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն 

արժեքով, միավորների քայլը`0.5 է: 

Գնահատման ընդհանուր ռազմավարությունը.  Հանրագումարային քննության 

20 միավորը տրոհվել է 15+2+1 սկզբունքով, որտեղ մաքսիմալ 2 միավորը 

ուսանողը վաստակում է սեմինար պարապմունքներից` ըստ ընթացիկ 

քննաշրջանում ուսանողի վաստակած միջին գնահատականի (5-ի դեպքում 2, 4-

ի դեպքում 1, 3-ի դեպքում` 0,5), մաքսիմալ 3 միավորը` կիսամյակի ընթացքում 

ուսանողի կատարած ինքնուրույն աշխատանքի իրականացման մակարդակին 

համապատասխան,  մաքսիմալ 1 միավորը` ուսանողի ընդհանրական 
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կարողությունների դրսևորման համար, և մաքսիմալ 15 միավորը` բանավոր 

քննության  միջոցով մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների 

գնահատման համար: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ներածություն. Նախնադարյան արվեստ: Թեմա 2. Հին 

քաղաքակրթությունների արվեստների ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական 

հուշարձանները: Թեմա 3. Հին Հունաստանի և Հռոմի արվեստի հիմնական 

շրջանները և հուշարձանները: Թեմա 4. Միջնադարյան  արևելաքրիստոնեական 

և արևմտաքրիստոնեական արվեստ.: Թեմա 5. Վերածննդի արվեստը: Թեմա 6. 

XVII  դարի արվեստի ընդհանուր բնութագիրը. իտալական, ֆլամանդական, 

հոլանդական, իսպանական դպրոցները: Թեմա 7. 18-19-րդ դդ արվեստի 

ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 8. Իմպրեսիոնիզմ, պոստիմպրեսիոնիզմ: Թեմա 

9. Մոդեռնիզմի ուղղությունները: Թեմա 10. Արդի արվեստ: Թեմա11. Հին 

հայկական և ուրարտական արվեստ: Թեմա 12. Միջնադարյան հայ արվեստ: 

Թեմա 13. Հայ կերպարվեստագետները 19-րդ դ. և 20-րդ դարի 1-ին կեսին: Թեմա 

14. Խորհրդային շրջանի հայ արվեստը: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մ. Կուզմինա, Ն. Մալցևա, Արտասահմանյան արվեստի պատմություն, 

Երևան 2003: 

2. Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան , Համաշխարհային և հայ արվեստի 

պատմության ուղեցույց, Երևան 2005: 

3. Памятники мирового искусства, т 7, Т 8, Москва 1971-1987: 

4. Третьяковская галерея, Москва,1972. 

5. Թորոմանյան Թ.,Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, 

հ.1,հ 2, Երևան 1942-1948: 

 6.Մարտիկյան Ե.,Հայկական կերպարվեստի պատմություն, գիրք Ա,Բ, Գ,Դ  

   Երևան  1971-1987: 

 

0304/B41. ‹‹ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ(30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային , առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել փիլիսոփայական մտքի պատմությունը, 

որը իբրև գիտություն ուսումնասիրում է փիլիսոփայական մտքի ձևավորման, 

լինելիության ու զարգացման օրինաչափությունները: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Բացահայտել փիլիսոփայական ուղղությունների, դպրոցների ձևավորման և 

զարգացման ընթացքը, փիլիսոփայական ուսմունքների ընդհանրություններն ու 

յուրահատկությունները: 

2.Ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի կապը մյուս գիտությունների, 

աշխարհայացքի մյուս ձևերի հետ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3. Զեկուցում 

4. Ռեֆերատ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված է երկու ընթացիկ ստուգում: Յուրաքանչյուր առավելագույն՝ 10 

միավոր արժեքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Փիլիսոփայության պատմության առարկան: Թեմա 2. Հին Արևելքի 

փիլիսոփայությունը: Թեմա 3. Անտիկ հունական փիլիսոփայություն: Թեմա 4. 

Դասական շրջանի հունական փիլիսոփայությունը: Թեմա 5. Հելլենիստական 

դարաշրջանի փիլիսոփայությունը: Թեմա 6. Միջնադարյան փիլիսոփայություն: 

Թեմա 7. Սխոլաստիկական փիլիսոփայություն: Թեմա 8. Վերածննդի 

դարաշրջանի փիլիսոփայությունը: Թեմա 9. Նոր ժամանակի 

փիլիսոփայությունը: Թեմա 10. Գերմանական դասական փիլիսոփայություն: 

Թեմա 11. Փիլիսոփայական միտքը 19-րդ դարում:  Թեմա 12. 20-րդ դարի 

փիլիսոփայական ուղղությունները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բուրժուական փիլիսոփայությունը իմպերալիզմի նախօրյակին և սկզբին, 

Երևան, 1981:   

2.Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլիսոփայության պատմություն,Երևան,1980 

3.Զաքարյան  Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 2000:   

4.Ժամանակակից  բուրժուական փիլիսոփայություն, Երևան, 1983: 

 5.Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան, 1979: 

 

 

 

1.1.1. Կամընտրական դասընթացներ  
 

 
0304/B13. ‹‹ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 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: 

 

Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթ-

ների և գործունեության ամբողջական պատմությունը. 

2. կկարողանա կատարել հայ ավանդական և ժամանակակից քաղաքական 

կուսակցությունների ծրագրերի, գործունեության մարտավարական առանձ-

նահատկությունների համեմատական վերլուծություն, քննարկում: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Արմենական կուսակցության առաջացումը և Արևմտյան Հայաս-

տանի ազատագրման նրա ծրագիրը: Թեմա 2` Արմենական կուսակցության գոր-

ծունեությունը 1890-ական թթ.: 1896թ. Վանի ինքնապաշտպանությունը և Արմե-

նական կուսակցության անկման գործընթացը: Թեմա 3` Հնչակյան կուսակցու-

թյան ձևավորումը և Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման նրա ծրագիրը: 

Թեմա 4` Հնչակյան կուսակցության գործունեությունը 1990 - ական թթ. և պա-

ռակտումը: Թեմա 5` ՀՍՌԿ առաջացումը և նրա ծրագրային դրույթները: Թեմա 
6` Հ. Յ. Դաշնակցության առաջացումը և Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման 

նրա ծրագիրը: Թեմա 7` ՀՅԴ գործունեությունը 19-րդ դարի 90 - ական թթ. և դրա 

գնահատականը: Թեմա 8` Հայ քաղաքական կուսակցությունների գործունեու-

թյունը 1900 - 08թթ. -ին: Վերաբերմունքը Երիտթուրքական  Սահմանադրության 

նկատմամբ: Թեմա 9` 1905 - 6թթ. հայ - թաթարական կռիվները Կովկասում և հայ 

քաղաքական կուսակցությունների դիրքորոշումը: Թեմա 10` Հայ քաղաքական 

կուսակցությունները Հայկական Հարցի վերաբացման շրջանում(1912 - 1914թթ): 

Թեմա 11` Հայ քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը Առաջին հա-

մաշխարհային պատերազմի տարիներին: Թեմա 12` Հայ քաղաքական կուսակ-

ցությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետության գոյության տարիներին: 

Թեմա 13` ՀԿԿ կուսակցության ձևավորումը և  գործունեությունը: Թեմա 14` Հա-

յաստանի խորհրդայնացումը և հայ քաղաքական կուսակցությունների լիկվիդա-

ցիայի գործընթացը: Թեմա 15` Հայ քաղաքալկան կուսակցությունների գործու-

նեությունը Սփյուռքում 1920 - 80 - ական թթ.: Թեմա 16` Խորհրդային Միության 

փլուզումը և հայկական նոր քաղաքական կազմակերպությունների առաջացու-

մը: ՀՀՇ - ի քաղաքական դիրքորոշումները: Թեմա 17` Հայ ավանդական և նորա-

ստեղծ կուսակցությունների գործունեությունը 1991 - 1998թթ.: Թեմա 18` Հայաս-

տանի Հանրապետական կուսակցության առաջացումը և գործունեությունը 1998 

- 2008թթ. - ին: Թեմա 19` ՀՀԿ գործունեությունը 2008 - 12թթ. -ին: Թեմա 20` ԱԺՄ, 

Օրինաց Երկիր, Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն և այլ զանգվածային 

կուսակցությունների ձևավորումը և գործունեությունը Հայաստանի 3- րդ Հան-

րապետության շրջանում: Թեմա 21` Հայ քաղաքական կուսակցությունների խոր-

հրդարանական գործունեությունը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության շրջա-

նում: 

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում 

է առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0304/B08. ‹‹Աշխարհաքաղաքականություն›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
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Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային,առանց եզրափակիչ գնահատմամբ 
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհաքաղաքակա-

նության բազմաթիվ հիմնախնդիրների նկատմամբ մասնագիտական պատկերա-

ցումներ, պատշաճ գիտելիքներ աշխարհաքաղաքական բարդ գործընթացների 

վերաբերյալ: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ներկայացնել  աշխարհաքաղաքականության հիմնական դպրոցներն ու 

ուղղությունները: 

2.Ներկայացնել աշխարհի համընդհանրացումը՝ գլոբալիզացիան: 

3.Ներկայացնել ՀՀ ռազմավարության հիմնահարցերը և ուղղությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Մեկնաբանելու աշխարհաքաղաքականության հիմունքների տեսական 

հիմնախնդիրները: 

2.Ներկայացնելու աշխարհաքաղաքականության որպես գիտության 

վերլուծության մեթոդաբանական հիմունքները և պատմական հեռանկարները:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
2. Վերլուծելու աշխարհի համընդհանրացումը՝ գլոբալիզացիայի պատճառներն 

ու հետևանքները: 

3. Մեկնաբանելու արդի դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը: 

4. Մեկնաբանելու ՀՀ ռազմավարության հիմնահարցերը և ուղղությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2. Աշխատելու թիմում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4. Բանավեճեր 

5.Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-

ռավելագույնը 10 միավոր:   

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտություն և նրա ձևավորման 

ու զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 2. Աշխարհաքաղաքականության 

հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները: Թեմա 3. Աշխարհի համընդհանրա-

ցումը` գլոբալիզացիա: Թեմա 4. Աշխարհաքաղաքականությունը 

գաղափարախոսության և աշխարհայացքային տեսանկյունից: Թեմա 5. Արդի 

դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը: Թեմա 6. Մեծ տերությունների 

աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում: Թեմա 7. Ռուսաստա-
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նի 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: 

 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հայաստան 2020· Զարգացման և անվտանգության ռազմավարություն, Եր-

ևան, 2002: 

2. Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհում, ՌԱՀՀԿ, Երևան, 2006: 

3. Гаджиев К.С., Введение в геополитик, М., 2001. 

4. Гаджиев К.С., Геополитика Кавказа, М., 2003. 

5.Нартов Н.А. Геополитика. М., 2003. 

 

  

0304/B54. ‹‹ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ժողովրդավարության որպես 

հասարակության կառավարման ձևի ծնունդը, զարգացումը և անկումը անտիկ 

քաղաքակրթության, մասնավորապես պոլիսային համակեցության 

համատեքստում, քննության ենթարկել անտիկ ժողովրդավարության 

ինստիտուցիոնալ կառույցը (քաղաքացիության ինստիտուտ, աշխարհաժողով, 

պետական խորհուրդ, պաշտոնեություն, դատարաններ և այլն), 

գաղափարախոսական հենքը, ժողովրդավարության դրսևորումները 

միջնադարյան Եվրոպայում, դիտարկել «ժողովրդավարություն» հասկացության 

մշակումը, նրա հարաբերակցումը քաղաքական կառավարման մյուս ձևերի հետ 

անտիկ և միջնադարյան հասարակական-քաղաքական, իմաստասիրական 

մտքի ծիրում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու ժողովրդավարությունն իբրև հասարակության 

կառավարման ձևի առաջացման պատճառները, զարգացման փուլերը Հին 

Հունաստանում, Հռոմում և միջնադարյան Եվրոպայում:  

2. Համեմատելու անտիկ և միջնադարյան ժողովրդավարության 

առանձնահատկությունները: 

3. Բացատրելու ժողովրդավարական հաստատությունների գործառույթները, 

իրավասությունները, դրանց գործառման ընթացակարգը:  

4. Սահմանելու անտիկ ժողովրդավարության զարգացման ընդհանուր 

միտումներն ու առանձնահակությունները,   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մասնակցելու ժողովրդավարության վերաբերյալ քննարկումներին: 

2. Իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն: 

3. Ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:   
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից:  

2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա 

խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

հնարավորությունները: 

3. Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները: 

4. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Դիդակտիկ նյութերի օգտագործում 

4.Բանավեճ 

5.Կլոր սեղան քննարկում 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առաջին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ  և 

գնահատվում 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է  2 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար  5  միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

Երկրորդ ընթացիկ քննությունն  գնահատվում է ուսանողի գրավորի հիման վրա՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  2 հարց, յու-

րաքանչյուրը համապատասխանաբար  5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին Ա։ Ժողովրդավարական կարգի կայացման պատճառները Աթենքում: 

Ժողովրդավարական հաստատությունները, դրանց համալրման սկզբունքները, 

գործառույթները, իրավասությունները, գործառումը Հին Հունաստանում: 

Բաժին Բ։ Ժողովրդավարության զարգացման առանձնահատկությունները Հին 

Հռոմում: Հանրապետական կարգի ճգնաժամի և անկման պատճառները: 

Հռոմեական ժողովրդավարության պատմական նշանակությունը: 

Բաժին Գ։ Ժողովրդավարության զարգացման առանձնահատկությունները 

Միջնադարյան Եվրոպայում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Буйчик А. Г., Э. Ч. Зайнагабдинова, Е. В. Сорокина, История социума и 

демократии. В 2 кн. Книга 1: Древний мир, Средневековье и эпоха 

Возрождения / А. Г. Буйчик, Э. Ч. Зайнагабдинова, Е. В. Сорокина; СЗ НИИ 

КиПН. СПб., 2007.  

2. Dunn, J. (2006). Democracy: a history. Atlantic Monthly Press  

3. Dunn, J. (2006). Democracy: a history. Atlantic Monthly Press.  

4. Keane, J. (2004). Violence and Democracy. Cambridge University Press.  

5. Ober,, J. (2008). Democracy and knowledge: innovation and learning in classical 

Athens. Princeton University Press.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/buych/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/buych/index.php
http://books.google.com/?id=ccoOfhyjFNEC
http://books.google.com/?id=ccoOfhyjFNEC
http://books.google.com/?id=E1tIZUtgwOIC
http://books.google.com/?id=nQVeaO4vJZoC
http://books.google.com/?id=nQVeaO4vJZoC
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0304/B56. ‹‹ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››-2  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ,աշնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատման 
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել ժողովրդավարության որպես 

հասարակության կառավարման ձևի զարգացումը նոր և նորագույն 

դարաշրջաններում: Համեմատելու և համադրելու տարբեր կառավարման ձևերն 

ու պետական կառուցվածքները, մարդու և իշխանության փոխհարա-

բերությունների առանձնահատկությունները: Հասկանալ, թե ինչու արևմտյան 

քաղաքագիտական միտքը հանգեց այն դատողությանը, որ պետական 

կառավարման և մարդկային համակեցության արդյունավետ գործունեության 

համար մարդու կառավարման ձևերից ժողովրդավարությունն 

ամենաարդյունավետն է և ընդունելի:   

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Բացատրելու ժողովրդավարությունը զարգացման փուլերը: 

2.Թվարկելու նոր և նորագույն դարաշրջաններում դեմոկրատիա եզրույթի 

զարգացաման ձևերն ու առանձնահատկությունները:  

3.Համեմատելու անտիկ և միջնադարյան դեմոկրատիայի փորձը արդի 

քաղաքագիտական տեսությունները ուսումնասիրելիս և վերլուծելիս:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մասնակցելու ժողովրդավարության վերաբերյալ քննարկումներին: 

2.Իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն: 

3.Ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից: 

2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները 

և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները: 

3. Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները: 

4.Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

5. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի օգտագործում 

4. Բանավեճ 

  5.Կլոր սեղան քննարկում 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Առաջին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ  և 

գնահատվում 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է  2 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար  5  միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

Երկրորդ ընթացիկ քննությունն  գնահատվում է ուսանողի գրավորի հիման վրա՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  2 հարց, յու-

րաքանչյուրը համապատասխանաբար  5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Ժամանակակից ժողովրդավարության մեխանիզմների ամրագրումը 

18-րդ դարի վերջին Միացյալ Նահանգներում: Բաժին 2. Ֆրանսիական 

բուրժուական հեղափոխությունն և դրա ազդեցությունը 19-րդ դարի Եվրոպայի 

քաղաքականացման և ժողովրդավարացման հիման վրա: Բաժին 3. Արդի 

ժողովրդավարության տարբերակների կոնսոլիդացումը Ամերիկյան և 

Ֆրանսիական ժողովրդավարության ձեռքբերումների հիման վրա: Բաժին 4. 

Ժողովրդավարական ինստիտուտները և քաղաքացիական հասարակությունը 

արդի դարաշրջանում: Հայաստանը արդի ժողովրդավարության 

համատեքստում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Heideking, J.; Henretta, J. A.; Becker, P. (2002). Republicanism and Liberalism in 

America and the German States, 1750-1850. Cambridge University Press. 

2. Ober,, J. (2008). Democracy and knowledge: innovation and learning in classical 

Athens. Princeton University Press. 

3.Powell, A. (2001). Athens and Sparta: Constructing Greek Political and Social 

History from 478 BC. Routledge.  

4.Robinson, E. W. (2003). Ancient Greek Democracy: Readings and Sources. 

Blackwell Publishing. 

5.Raaflaub, K. A.; Ober, J.; Wallace, R. W. (2007). Origin of Democracy in Ancient 

Greece. University of California Press.  

   6. De Sainte, C. G. E. M. (2006). The Class Struggle in the Ancient Greek World.  

Cornell University Press. 

 

0304/B49. ‹‹ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ,աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

 Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել պառլամենտի` որպես պետական 

իշխանության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի և պառլամենտական կարգերի 

առաջացման ու զարգացման պատմական պայմանները, հետազոտել տարբեր 

երկրներում պառլամենտի ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, 

որոնք վերջնականորեն օրենսդրականորեն ձևակերպվել և ամրագրվել են 

ժամանակակից երկրների սահմանադրություններում և օրենսդրական 

ակտերում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

http://books.google.com/?id=MyOjQFPY0SYC
http://books.google.com/?id=MyOjQFPY0SYC
http://books.google.com/?id=nQVeaO4vJZoC
http://books.google.com/?id=nQVeaO4vJZoC
http://books.google.com/?id=75C-b1I0EYkC
http://books.google.com/?id=75C-b1I0EYkC
http://books.google.com/?id=T-34_GGd6ukC
http://books.google.com/?id=6qaSHHMaGVkC
http://books.google.com/?id=6qaSHHMaGVkC
http://books.google.com/?id=LkYIAAAAIAAJ
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1. Ներկայացնելու տարբեր երկրներում դասային ներկայացուցչական 

միապետության օրենսդիր մարմնի ձևավորման ու զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

2. Սահմանելու այդ երկրների զարգացման քաղաքացիական 

հասարակությունների ձևավորման առանձնահատկությունները: 

3. Գիտակցելու ժողովրդավարական գործընթացների շարժընթացը 

ամերիկյան և եվրոպական հասարակություններում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մասնակցելու կառավարման համակարգերի վերաբերյալ քննարկումներին: 

2. Բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու երկրի կառավարման 

պառլամենտական ձևերի արդյունավետությունը: 

3. Իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն: 

4. Ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ:  

5.Վերլուծելու Հայաստանում կատարվոր պառլամենտական 

փոփոխությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից:  

2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա 

խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

հնարավորությունները: 

3. Արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները: 

4. Պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

    5.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի ցուցադրում 

4. Բանավեճ 

  5.Կլոր սեղան քննարկում 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առաջին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ  և 

գնահատվում 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է  2 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար  5  միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

Երկրորդ ընթացիկ քննությունն  գնահատվում է ուսանողի գրավորի հիման վրա՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  2 հարց, յու-

րաքանչյուրը համապատասխանաբար  5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Պառլամենտական համակարգի սկզբնավորումը, ամրապնդումն ու 

զարգացումը Անգլիայում: 
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Բաժին 2. Պառլամենտական համակարգի սկզբնավորումը, ամրապնդումն ու 

զարգացումը Ֆրանսիայում: 

Բաժին 3.Պառլամենտական համակարգի սկզբնավորումը, ամրապնդումն ու 

զարգացումը ԱՄՆ-ում: 

 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Edited by Tim Carr, Iain Dale, and Robert Waller, The Politicos Guide to the New 

House of Commons 2015 Profiles of the New MPs and Analysis of the 2015 General 

Election Results, Biteback Publishing, 2015, 368 p. 

2.  Roger Awan-Scully, The End of British Party Politics?, Biteback Publishing, ISBN: 

9781785903151, 12 April 2018, 208 p. 

3. Sophy Ridge, The Women Who Shaped Politics Empowering stories of women 

who have shifted the political landscape, Hardback, Coronet, ISBN: 978-

1473638761, 23 March 2017, 304 p. 

4. Helen Jones, How to Be a Government Whip, Biteback Publishing, ISBN: 

9781785900624, 18 April 2016, 288 p. 

5. Chris Bryant, Parliament: The Biography (II) Volume II: Reform, Hardback, 

Doubleday, ISBN: 978-0552779968, 4 November 2015, 480 p. 

 

0304/B58. ‹‹ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ›› 
(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 
 
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել քաղաքակրթության տեսության 

պատմությունը, պատմական ճանաչողության ընդհանուր միտումներն ու 

բովանդակությունը, ծանոթացնել ինչպես քաղաքակրթական գիտակցության, 

այդպես և քաղաքակրթության տեսության կայացման ու ձևավորման ընթացքին, 

քաղաքակրթական հայեցակարգերի և մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել 

առանձին պատմական դարաշրջանների փոխակերպությունների 

քաղաքակրթական նախադրյալներն ու հետևանքները: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ներկայացնել քաղաքակրթության տեսության պատմությունը: 

2.Ներկայացնել քաղաքակրթական գիտակցության, քաղաքակրթական 

տեսության կայացման ու ձևավորմանը ընթացքը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Մեկնաբանելու պատմագիտության զարգացման տարբեր փուլերում 

պատմության և արդիության փոխհարաբերությունների սահմանները: 

2. Ներկայացնելու Հինարևելյան, Անտիկ, Միջնադարյան, Արդյունաբերական և 

Հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունների տիպաբանությունը, 

բացատրելու դրանց բովանդակային և հաստատութենական կառուցվածքը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Մատնանշելու  քաղաքակրթության տեսաբաններից յուրաքանչյուրի 

տեսության հիմնարար բաղադրիչներն ու առանձնահատկությունները: 

https://www.politicos.co.uk/authors/tim-carr
https://www.politicos.co.uk/authors/iain-dale
https://www.politicos.co.uk/authors/robert-waller
https://www.politicos.co.uk/authors/roger-scully
https://www.politicos.co.uk/authors/sophy-ridge
https://www.politicos.co.uk/authors/helen-jones
https://www.politicos.co.uk/authors/chris-bryant
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2.Համադրելու քաղաքակրթական փոխակերպությունների 

առանձնահատկությունները ժամանակի տարբեր տևողությունների 

համապատկերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

  2. Աշխատելու թիմում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4.Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննությունը անցկացվում է բանավոր, գնահատվում է առավելագույնը 20 

միավոր: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական  թեմաներից. 

Թեմա 1. Քաղաքակրթությունն իբրև փոխաբերություն, գիտական 

հասկացություն և հետազոտական մոդել: Թեմա 2. Քաղաքակրթական 

պատկերացումները Հին Արևելյան երկրներում (Հին Եգիպտոս, Միջագետք, Հին 

Հնդկաստան, Հին Չինաստան): Թեմա 3. Քաղաքակրթական պատկերացումները 

Անտիկ դարաշրջանում (Հին Հունաստան, Հին Հռոմ): Թեմա 4. 

Քաղաքակրթական պատկերացումները Միջնադարում (Բյուզանդիա, 

Իսլամական աշխարհ): Թեմա 5. «Քաղաքակրթություն» եզրույթի առաջացումն ու 

քաղաքակրթության տեսության հիմնախնդիրները (Ն. Դանիլևսկի, Օ. Շպենգլեր, 

Ա. Թոյնբի, Ֆ. Բրոդել, Պ. Սորոկին, Ն. Էլիաս, Ս. Հանթինգթոն): 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ստեփանյան Ա., Քաղաքակրթական արծարծումներ (Անհատը, 

համակեցությունը, ժամանակը),  Պատմության հարցեր 2, Զանգակ հրատ,  2013, 

էջ 9-20: 

2. Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցի այլացումը. "Նոր 

պատմագիտություն"։ Մաս առաջին։ Հետկառուցաբանական հայեցակարգը և 

պատմության "քանակային" կամ "շարային" ըմբռնումը, Վէմ համահայկական 

հանդես, 1 (2012), էջ 62-83։ 

3. Հովհաննիսյան Ս., Աննալների դպրոցի այլացումը. «Նոր 

պատմագիտություն»։ Մաս երկրորդ։ Մտակեցվածքների պատմություն. երեք 

հարացույց (կառուցվածքային, շարային կամ քանակային և համաբերական), 

Վէմ համահայկական հանդես, 2 (2016), էջ 27-48։ 

4. Ионов И. Н., Хачатурян В. М., Теория цивилизаций: от античности до конца 

XIX в. СПб., 2002. 

5.Toynbee J. A., A Study of History, The One-Volume Edition - Illustrated, Published 

by Oxford University Press, London, 2005. 

 

0304/B52. ‹‹ ՀԱՅ ՌԱԶՄԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ռազմարվեստի 

պատմության առանցքային նշանակություն ունեցող դրվագները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու հայ ռազմարվեստի դրսևորման առանձնահատկությունները: 

2.Ներկայացնելու հայ ռազմարվեստի պատմության առանցքային 

նշանակություն ունեցող դրվագները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Մեկնաբանելու հայ ռազմարվեստի առանձնահատկությունները: 

2. Վերլուծելու հայոց բանակի կազմավորման անհրաժեծտությունն ու դերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2. Աշխատել թիմում: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար  

3.Քննարկումներ 

4.Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական  թեմաներից. 

Թեմա 1. Ներածություն. առարկայի նպատակը և խնդիրները: Թեմա 2. Հայկական 

լեռնաշխարհի առաջին պետական կազմավորումների ռազմարվեստի 

պատմությունից: Թեմա 3. Ռազմարվեստը Արարատյան թագավորության 

շրջանում: Թեմա 4. Հայկական ռազմարվեստը Երվանդունիների 

թագավորության շրջանում: Թեմա 5. Հայ ռազմարվեստը Արտաշեսյան 

թագավորության շրջանում. Արտաշես 1-ը որպես հայոց բանակի և նոր 

ռազմական մարտավարության հիմնադիր: Թեմա 6. Հայ ռազմարվեստը Տիգրան 

Մեծի գահակալության շրջանում: Թեմա 7. Հայ ռազմարվեստը Արշակունյաց 

թագավորության շրջանում: Թեմա 8. Դրվագներ հայկական ռազմարվեստի 

դրսևորումներից 5-6-րդ դարերում: Թեմա 9. Հայ ռազմարվեստի դրսևորման 

ձևերը արաբական տիրապետության շրջանում: Թեմա 10. Բագրատունիների 

թագավորության հայ ռազմական արվեստը: Թեմա 11. Զաքարյանների 

իշխանապետությունը և հայկական ռազմարվեստը: Թեմա 12. Կիլիկյան 

հայկական իշխանության և թագավորության շրջանի հայ ռազմարվեստի 

դրսևորման առանձնահատկությունները: Թեմա 13. 1722-1730թթ. Արցախի և 

Սյունիքի ապստամբության շրջանի հայ ռազմարվեստը: Թեմա 14. 19-րդ դարի 

վերջի և 20-րդ դարի սկզբի հայ հայդուկային կռիվների մարտավարությունը: 

Թեմա 15. Հայկական կամավորական շարժումները որպես ռազմարվեստի 

դրսևորման յուրահատուկ ձև: Թեմա 16. Հայաստանի առաջին 

հանրապետության շրջանի հայոց բանակի ռազմական արվեստը 1918թ. /մայիս-
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1920թ. նոյեմբեր/: Թեմա 17. Հայկական զինվորական կազմակերպությունների 

ռազմարվեստի առանձնահատկությունները խորհրդային ժողովուրդների 

Հայրենական Մեծ պատերազմի շրջանում: Թեմա 18. Արցախյան ազգային 

ազատագրական պայքարը և հայկական ռազմարվեստի էվոլյուցիոն 

զարգացումը 1991-1994թթ.: Թեմա 19. Հայոց բանակի կազմավորման 

գործընթացը Հայաստանի երրորդ հանրապետության շրջանում: 

 

Գնահատման մեթոդները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ա-

ռավելագույնը 10 միավոր:   

 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ս. Սարգսյան, Հայ ռազմական արվեստի պատմություն»,«Հայաստան» հրատ., 

Երևան 1969: 

2. Մեր հաղթանակները, հ.Ա ,Երևան, «Նորավանք», ԳԿՀ, 2008: 

3. Մեր հաղթանակները, հ. Բ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2009: 

4. Մեր հաղթանակները, հ. Գ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2011: 

 5.  Մեր հաղթանակները, հ. Դ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2012: 

 

 

0304/B48. ‹‹ՆՈՐ և ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 
Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին լիարժեք գիտելիքներ տալ նոր և 

նորագույն ժամանակաշրջանների սոցիալական  և քաղաքական  

գործընթացների մասին: 

դասընթացի խնդիրները 

1.Ներկայացնել 16-19-րդ դարերի բուրժուական ու բուրժուադեմոկրատական 

հեղափոխությունները: 

2.Ներկայացնել նորագույն հասարակություններում ընթացած սոցիալական և 

քաղաքական իրադարձությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Ներկայացնելու 16-19-րդ դարերի բուրժուական ու բուրժուադեմոկրատական 

հեղափոխությունների հետևանքով Ռուսաստանում, Արևմտյան Եվրոպայում և 

Հյուսիսային Ամերիկայում տեղի ունեցած հասարական կարգի 

փոփոխությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1.Վերլուծելու նորագույն հասարակություններում ընթացած սոցիալական և 

քաղաքական իրադարձությունները: 

2. Վերլուծելու նոր և նորագույն ժամանակաշրջանների միջազգային 

իրադրությունը, քաղաքականությունը և քաղաքական ինստիտուտների 

գործունեությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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1.Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4.Բանավեճեր 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննությունը անցկացվում է բանավոր` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Նիդեռլանդական բուրժուական հեղափոխությունը: Թեմա 2. 

Անգլիական բուրժուական հեղափոխությունը: Թեմա 3. 18-րդ դարի 

ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը և կապիտալիզմի  հաստատումը 

Եվրոպայում: Թեմա 4.  Միջազգային հարաբերությունները Եվրոպայում 19-րդ 

դարում: Թեմա 5. 1848-1849 թթ. բուրժուադեմոկրատական 

հեղափոխությունները Եվրոպայում և քաղաքական նոր իրողությունները: Թեմա 

6. Ռազմա-քաղաքական խմբավորումները 19-րդ դարի վերջերին և 1-ին 

աշխարհամարտը:  Թեմա 7. Ռուսաստանը  20-րդ  դարի  1-ին տասնամյակների  

և  Ռուսաստանի քաղաքական զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 

8. 2-րդ աշխարհամարտը և միջազգային քաղաքական գործընթացները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. М. В. Пономарев, История стран Европы и Америки в новеишее время, М. 2006. 

2. Системная история международных отношении, т. 1, 2, под ред. А. Богатурова, 

М. 2007. 

3. Международные отношения и внешняя политика СССР, сборник документов 

(1871-1957гг.), Москва, 1957. 

4. Авторитаризм и демократия в развиваюшщих странах, М. 1996. 

5. Алексеева Т., Современные политические теории, М. 2000. 

6.Арах М., Европеиский Союз: введение политического обьединения, М. 1998. 

 

 

0304/B52. ‹‹ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒՅ-
ԹԸ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել հռոմեական քաղաքակրթության հիմ-

նական բաղադրատարրերը (լատիներեն լեզու, պետական կառույց, իրավունք, 

մշակույթ, արտադրական և մտահոգևոր տեխնոլոգիաներ և այլն) և նրա ազդե-

ցությունը եվրոպական միջնադարյան, նոր և նորագույն քաղաքակրթության 

նկարագրի վրա: 
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դասընթացի խնդիրները 

1.Ներկայացնել եվրոպական քաղաքակրթության սկզբնավորման և զարգացման 

շրջափուլերը՝ սկսած հռոմեական դարաշրջանից մինչև մեր օրերը: 

2.Ամբողջացնել համաշխարհային պատմության դասընթացներում ձեռք բերած 

գիտելիքները եվրոպական պատմության վերաբերյալ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու եվրոպական քաղաքակրթության սկզբնավորման և զարգաց-

ման շրջափուլերը՝ սկսած հռոմեական դարաշրջանից մինչև մեր օրերը՝ ըստ 

հիմնարար պետական, հասարակական կառույցների, տեխնոլոգիաների, 

մշակութային և կրոնական հարացույցների: 

2. Մեկնաբանելու եվրոպական ինքնության և պատմական տարբեր 

շրջափուլերում եվրոպական համընդհանրության տարբեր հարացույցները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. Եվրոպան դիտարկելու իբրև միասնական քաղաքակրթական գործընթաց: 

2. Ամբողջացնելու համաշխարհային պատմության դասընթացներում (Անտիկ 

պատմության, Միջին դարերի պատմության, Նոր պատմության, Նորագույն 

պատմության) ձեռք բերած գիտելիքները եվրոպական պատմության վերաբեր-

յալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

2.Աշխատելու թիմում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.Սեմինար 

3.Քննարկումներ 

4.Զեկուցումներ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 10 

միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Հռոմեական քաղաքակրթության ընդհանուր բնութագիրը՝ պետական, 

հասարակական կառույց, գաղափարախոսություն, իրավունք, արտադրական 

տեխնոլոգիաներ, մշակույթ, լեզու, կենցաղավարություն ևն: Թեմա 2. Հռոմեական 

տերության ձևավորումը (Ք. ա. II - Ք. հ. III դդ.): Թեմա 3. Հռոմեական խաղաղութ-

յան հարացույցը: Թեմա 4. Հռոմեական կայսրությունը իբրև միջազգային տարա-

սեռ հարաբերությունների միջավայր: Թեմա 5. Ռոմանականացման գործընթացը 

Արևմուտքում՝ քաղաքներ, վարչական ապարատ, տեխնոլոգիաներ, լատիներեն 

լեզու, մշակույթ, հռոմեական ապրելաձև ևն: Թեմա 6. Ուշ անտիկ դարաշրջան (Ք. 

ա. 3-7-րդ դդ.): Թեմա 7. Բարբարոսական արշավանքները և հռոմեական քաղա-

քակրթության կերպափոխությունը: Թեմա 8. Արևմտաեվրոպական քաղաքակր-

թությունը իբրև հռոմեական և բարբարոսական աշխարհների համաձուլման մի-
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ջավայր: Թեմա 9. Միջնադարյան քաղաքակրթական կենտրոնները Արևմտյան 

Եվրոպայում: Թեմա 10. Վաղ պետական կազմավորումները և ժողովուրդների 

ձևավորման գործընթացը: Թեմա 11. Եվրոպայի քաղաքական միասնության 

(կայսրության) գաղափարը (Կարլոս Մեծ, Օտտոն Ա): Թեմա 12. Պապականութ-

յունը և քրիստոնեական համընդհանրությունը: Թեմա 13. Քաղաքական բազմա-

զանությունը և հոգևոր-մշակութային ընդհանրությունը Արևմտյան Եվրոպայում: 

Թեմա 14. Վերածնունդը և եվրոպական համընդհանրության նոր հարացույցը: 

Թեմա 15. Ռեֆորմացիան և եվրոպական համընդհանրության նոր հարացույցը: 

Թեմա 16. Արդյունաբերական քաղաքակրթությունը (17-րդ դ. - 20-րդ դ. սկիզբ) և 

հռոմեական ժառանգությունը: Թեմա 17. Հասարակության նորացումը՝ 

տեխնոլոգիաներ, պետական կառավարման ձևեր (հեղափոխություններ, լուսա-

վորյալ միապետություն, պառլամենտարիզմ), հասարակական միտք ևն: Թեմա 

18. Հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունը և հռոմեական ժառանգությունը 

(20-րդ դ. կեսից մինչև մեր օրերը): Թեմա 19. Եվրամիությունը և եվրոպական 

համընդհանրության արդի հարացույցը՝ միություն բազմազանության մեջ: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ю. В. Яковец, История цивилизаций, М, 1997. 

2. Л. А. Моисеева, История цивилизаций, Ростов на Дону, 2000.  

3. В. Хачатурян, История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца 

XX века, М., 2004. 

4. История Европы, в 8 томах, М. 1988.  

5. О. Шпенглер, Закат Европы, в 2 томах, М., 1998. 

6. Норман Дэвис, История Европы, М., 2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 
 
0302/B01. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՎԻ  ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ 
ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 45 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
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 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հա-

յերենի 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 զարգացման 

փուլերը: Թեմա 2` Հայերենի հնչյունական համակարգը. այբուբենի հատկա-

նիշները: Թեմա 3` Հնչյուն և հնչույթ. հնչույթ և գրանշան: Թեմա 4` Ձայնավոր-

ների դասակարգումը. բաղաձայնների դասակարգումը: Թեմա 5` Շեշտը հայերե-

նում. վանկ. տողադարձ: Թեմա 6` Հնչյունափոխությունը և նրա տեսակները: 

Թեմա 7` Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները. ուղղագրական բարեփոխում-

ներ: 

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

է առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B02. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ›› -1(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1–ին, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` գրա-

բարի հնչյունական և բառային իրողությունները: 

 
Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և 

բառային հատկանիշները, 

2. կհասկանա գրաբար տեքստերը, 

3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, բառա-

պաշարային վերլուծություններ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գրաբարը` որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համակարգը. 

երկբարբառներ և եռաբարբառներ: Թեմա 3` Գրաբարի դերբայները: Թեմա 4` 

Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրա-

մայական եղանակներ: Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն բայերը: Թեմա 6` Գրա-
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բարի պակասավոր բայերը: Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ ժամա-

նակները: 

 

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

է առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B03. ‹‹ՀԱՅ  ԺՈՂՈՎՐԴԻ  ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (45ժամ դասախոսություն, 30 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 1– ին, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ժողովրդի բանա-

հյուսությունը, բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց ա-

ռանձնահատկությունները:  

 
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 ուսումնասիրություն-

ներ: 

 

 Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ժողովրդական բանահյուսության առարկան և հատկանիշները: Թեմա 
2` Բանահյուսության սեռերն ու ժանրերը: Թեմա 3. Բանագիտական դպրոցները: 

Թեմա 4. Հայ բանագիտությունը: Թեմա 5. Առասպելի ժանրը. վիպականն ու 

պատմականը հայ հին առասպելներում: «Պարսից պատերազմ», «Տարոնի 

պատերազմ» վեպերը: Թեմա 6. Հայ ժողովրդական էպոսը. էպոսի ժանրային 

առանձնահատկությունները. էպոսի պատումները: Թեմա 7. Հայ ժողովրդական 

հեքիաթները. հրաշապատում և իրապատում հեքիաթներ. դրանց մշակման 

եղանակները: Ավանդազրույցներ: Թեմա 8. Առակ, առած, ասացվածք, հանելուկ: 

Թեմա 9. Հայկական վիպական երգեր: Թեմա 10. Հայ ժողովրդական 

քնարերգություն. հայ գուսանական երգեր:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է 5 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-

քով:  

 

0302/B04. ‹‹ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ԽՈՍՔԻ  ՄՇԱԿՈՒՅԹ›› (2 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 1– ին, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել  խոսքի մշակույթի  

ձևերն ու հատկանիշները, գործառական տարբերակները, լեզվի կիրառական ու 

հաղորդակցային հնարավորությունները, գրական արևելահայերենի լեզվական 

հիմնական կանոնները, գործառական տարբերակները, խոսքի արժանիքները:   

       
Կրթական արդյունքները 
       Դասընթացի հաջող ավարտին  ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվական նորմավորման չափանիշները, 

2. կհասկանա խոսքի արժանիքները, լեզվական մակարդակները, 

գործառական   տարբերակները, 

3. կկարողանա կազմել  գրագետ, տպավորիչ ու տրամաբանված գրավոր ու 

բանավոր խոսք:  

  

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ առարկան, նպատակը, խնդիրները: 

Կապը այլ գիտությունների  հետ: Թեմա 2. Լեզվական նորմ:  Հայոց լեզվի 

հիմնական նորմերը` արտասանական, բառապաշարային,  քերականական:  

Թեմա 3. Հնչյունական մակարդակ: Ուղղախոսություն: Օտար բառերի 

արտասանության յուրահատկությունները: Հնչերանգ: Շեշտ: Թեմա 4. Խոսքի 

արժանիքներ: Արտահայտչական և պատկերավորման միջոցներ:   Թեմա 5. 
Բառային մակարդակ: Հայոց լեզվի բառապաշարի շերտերը: Ձևաիմաստային 

խմբերը: Թեմա 6. Քերականական մակարդակ: Ձևաբանություն, ձևաբանական 

նորմեր: Խոսքի մասերի գործածության յուրահատկությունները:  Թեմա 7. 
Շարահյուսություն:  Շարահյուսական կապակցության միջոցներ ու եղանակներ: 

Նախադասություն:   կառուցվածքային տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի 

խոսք: Փոխակերպումներ: Թեմա 8. Խոսքի գործառական տարբերակները: Ոճեր:  

Գրագրության ձևեր:  

 

 Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս 

հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  

0302/B05. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտական 

հիմնական հարցերը, խնդիրները, գրականության զարգացման օրինաչափու-

թյունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա գրականագիտական առարկաների փոխադարձ առնչություննե-

րը, գրականագիտական մտքի պատմական զարգացման օրինաչափութ-

յունները. 

2. կհասկանա գրական ժանրերի, տաղաչափական համակարգերի առանձ-

նահատկությունները, գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցնե-

րը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, 

կողմնորոշվել գրականագիտական հարցերում և կատարել գրական տեքս-

տերի վերլուծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գրականագիտությունը և նրա բաժինները. գրականությունն արվեստ-

ների համակարգում։ Թեմա 2` Գեղարվեստական պատկեր։ Թեմա 3` Գրական 

երկի բովանդակության և ձևի միասնությունը։ Թեմա 4` Թեմա, թեմատիկա, կա-

ռուցվածք, սյուժեյ ֆաբուլա։ Թեմա 5` Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատ-

կությունները։ Թեմա 6` Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական համա-

կարգեր։ Թեմա 7` Գրական սեռեր և ժանրեր։  

 
Քննության  անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  

 

   0302/B06. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՎԻ  ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  
ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (15 ժամ դասախոսություն, 45 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հա-

յերենի 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, բառե-

րի ձևաիմաստային խմբերի դասակարգման սկզբունքները, բառակազմա-

կան օրինաչափությունները, 

2. կհասկանա բառերի ստուգաբանական իմաստները, բառիմաստի պատ-

մական փոփոխությունները, դարձվածքների  կազմությունն ու 

գործածության  ոճական նպատակը, 

3. կկարողանա կատարել բառակազմական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրա-

ռի ձևաիմաստային տարբեր խմբերի բառերը: 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Բառագիտություն. նրա ենթաբաժինները: Թեմա 2` Բառային մենիմաս-

տություն և բազմիմաստություն. բառիմաստի փոփոխություն. բառերի ձևաիմաս-

տային խմբերը: Թեմա 3` Բառապաշար. նրա հատկանիշները: Բառապաշարի 

շերտերը և դրանց դասակարգումը: Թեմա 4` Բառակազմություն: Ձևույթը և նրա 

տեսակները: Թեմա 5` Բարդություններ, նրանց տեսակները: Թեմա 6` Դարձվա-

ծաբանություն. դարձվածային միավորների հատկանիշները և դասակարգումը: 

Թեմա 7` Բառարանագրություն. բառարանների տիպերը:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 

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

 

0302/B07. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ›› -2(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45  ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` գրա-

բարի 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 

ձևաբանական վերլուծություններ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գրաբարի անվանական հոլովումը: Հոլովները և նրանց կազմությունը. 

հոլովման համակարգի տարբերությունն աշխարհաբարի համեմատությամբ: 

Թեմա 2` Պարզ հոլովումներ. Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ, հոլովումներ: Թեմա 3` Խառը 

հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ: Թեմա 4` Անկանոն հոլովումներ: Թեմա 5` 

Ածական անուն: Ածականների համեմատական աստիճանների կազմությունը: 

Թվական անուն: 

 

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

գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B08. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› 
(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (70 ժամ դասախոսություն, 35 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
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 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 

ստեղծագործությունները և բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները:  

 

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ հին և միջնադարյան գրականության ծագման և զարգացման 

պատմությունը 5-9-րդ դդ., հայ միջնադարյան գրականության 

պատմության մեջ առանձնացվող վերածննդի և ուշ միջնադարյան 

շրջանների (10-18-րդ դդ.) գրականությունների 

առանձնահատկությունները, 

2. կհասկանա հայ հին և միջնադարյան գրավոր գրականության (5-9-րդ դդ.) 

ազգային-պատմական, գրական-հասարակական դերն ու նշանակությու-

նը, 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-մշա-

կութային խնդիրները, վերածննդի և ուշ միջնադարյան շրջանի հեղինակ-

ների գործերը, պայմանավորել յուրաքանչյուրի ու նրա 

ստեղծագործության գաղափարական առնչությունը ժամանակաշրջանի 

ազգային–հասարակական տրամադրությունների հետ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի ստեղծու-

մը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 2` Ագա-

թանգեղոս, Փ. Բուզանդ, Մ. Խորենացի, Եղիշե, Ղ. Փարպեցի: Թեմա 3` Հայ գրա-

կանությունը 6-9-րդ դդ.: Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Դ. Քերթող, եկեղեցական 

բանաստեղծություն։ Թեմա 4` Հայ գրականությունը 10- 12-րդ դդ. Հ. Դրասխանա-

կերտցի, Թ. Արծրունի, Գ. Նարեկացի, Գ. Մագիստրոս, 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 գրականությունը 17-18-րդ դդ. Ն. Հովնաթան, Սայաթ-Նովա։ 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0302/B10. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 2–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ընդհանուր կարգերը. աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային, ձևաբանա-

կան և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր առանձնահատկությունները, 

աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը լեզվաընտանիքներում։ 

 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվական ընդհանուր կարգերը. 

2. կհասկանա ցեղակից և ոչ ցեղակից լեզուների նմանություններն ու տար-

բերությունները. 

3. կկարողանա տարբերել տարբեր լեզվաընտանիքների պատկանող լեզու-

ները։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը։ Թեմա 2` 

Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբերու-

թյունները. գրային համակարգեր։ Թեմա 3` Լեզուների բառային համակարգերը։ 

Թեմա 4` Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։ Թեմա 5` Լեզուների շարա-

հյուսական համակարգերը։ Թեմա 6` Լեզվի ծագումը։ Թեմա 7` Աշխարհի լեզու-

ների դասակարգումը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

  0302/B11. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(5 
կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

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

կանության գրական ուղղությունները, հայ նոր գրականության ձևավորումը: 

 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմ-

նական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրակա-

նության մեջ. 
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2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-

նահատկությունները, գրական երկերի պատմական–հասարակական դե-

րը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսում-

նասիրություններ։ 

 

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 10  միավոր:  

 

0302/B13. ‹‹ԳՐԱԲԱՐ›› -3(3 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ,  առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի` գրա-

բարի 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 

շարահյուսական վերլուծություններ: 

 

 Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գրաբարի դերանվանական հոլովումը: Անձնական դերանունները և 

նրանց հոլովումը: Թեմա 2` Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը: Թեմա 
3` Ստացական և փոխադարձ դերանուններ:  Թեմա 4` Հարցահարաբերական և 

անորոշ դերանուններ: Թեմա 5` Մակբայների տեսակներն ու կազմությունը 

գրաբարում: Գրաբարի շաղկապները:  Թեմա 6` Գրաբարի նախդիրները և նա-

խադրությունները: Գրաբարի հոդերը:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302 / B14. ‹‹ԱՆՏԻԿ ԵՎ  ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ  ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար 
պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անտիկ և վերածննդի 

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 

առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-

հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և 

ուսումնասիրություններ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝  Անտիկ գրականության առարկան, համառոտ պատմական ակնարկ. 

նախահոմերոսյան Հունաստանը: Թեմա 2՝ Հոմերոսյան հարցի պատմությունը. 

Հոմերոսի ստեղծագործությունը: Թեմա 3՝ Անտիկ շրջանի պոեմները. 

բանաստեղծությունը. քնարերգության առաջացումը. հումոր և երգիծանք: Թեմա 
4՝ Թատրոնը և դրամայի ծագումը. ողբերգություններ և  կատակերգություններ: 

Թեմա 5՝ Անտիկ աշխարհի կործանումը. քրիստոնեական գրականության 

սկզբնավորումը: Թեմա 6՝ Միջնադարյան մշակույթի առանձնահատկություն-

ները. աստվածաբանական-փիլիսոփայական երկեր: Թեմա 7՝  Լեգենդներ և վար-

քագրություններ. հոգևոր դրամա. էպիկական պոեմներ. ասպետական վեպ: 

Թեմա 8՝  Դանթե. Պետրարկա. Բոկաչիո. Է. Ռոտերդամցի. Ֆ. Վիյոն. Ֆ. Ռաբլե: 

Թեմա 9՝  Պիկարոյական  վեպը. հովվերգական վեպ. պատմական ողբերգութ-

յուն-ներ. փիլիսոփայական պիեսներ. քնարերգություն: 

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

է առավելագույնը 10    միավոր:  

 

0302/B16. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՎԻ  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 

(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 45 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հա-

յերենի ձևաբանական համակարգը, գոյական, ածական, թվական, դերանուն 

խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնա-

կան կիրառությունը: 
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Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկա-

նիշները, 

2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, 

քերականական կարգերի տարբերակման չափանիշները, 

3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 

քե-րականական զուգաձևությունները: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ձևաբանությունը` որպես լեզվաբանության բաժին. քերականական 

կարգեր. քերականական ձև, իմաստ և պաշտոն: Թեմա 2` Խոսքի մասերի դասա-

կարգման հիմունքները. թեքվող և չթեքվող խոսքի մասեր: Թեմա 3` Գոյական. 

գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման կարգերը. իմաստային-քերականական 

խմբերը: Թեմա 4` Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները: Թեմա 5` 

Թվական. տեսակները և կազմությունը: Թեմա 6` Դերանուն. նրա տեսակները և 

դրանց քերականական հատկանիշները: Թեմա 7` Բայ. Բայերի կազմությունը, 

բայահիմքեր, դերբայներ: 

 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

 

 

0302/B17. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՀԱՅՈՑ  ԼԵԶՎԻ  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 

(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5  ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 45  ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հա-

յերենի ձևաբանական համակարգը, բայ, մակբայ, շաղկապ, վերաբերական, ձայ-

նարկություն խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտելիք-

ների գործնական կիրառությունը: 

 
Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.  կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկա-

նիշները, 

2.  կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, 

քերականական կարգերի տարբերակման չափանիշները, 

3.  կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 

քերականական զուգաձևությունները: 

 

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

սեռ, կերպ, եղանակային ձևեր: Թեմա 2` Մակբայ. նրա տեսակները և կազ-

մությունը: Թեմա 3` Կապ. նրա տեսակները. դասակարգման սկըզբունքները: 

Թեմա 4` Շաղկապ. նրա տեսակները: Թեմա 5` Վերաբերական. նրա տեսակնե-

րը: Թեմա 6` Ձայնարկություն. նրա տեսակները: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 
0302/B18. ‹‹19–ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2  

(7 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (75 ժամ դասախոսություն, 30  ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարի հայ գրա-

կանությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգաց-

ման ուղղությունները: 

 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնա-

կան ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականութ-

յան մեջ. 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-

նահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական 

դերը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և 

ուսումնասիրություններ։ 

 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 70-80-ական թթ. 

գրական հոսանքներ.։ 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 քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  
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  0302 / B21. ‹‹ 17-19-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏ-
ՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45  ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին նշված շրջանների ար-

տասահմանյան գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ընթացքը, 

հիմնական ուղղությունները: 

 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

2.     կիմանա 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղութ-

յունները, ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական 

և գեղագիտական հիմքերն ու նվաճումները, 

3. կհասկանա գրական երկերի գաղափարական 

առանձնահատկությունները, դրանց պատմական-հասարակական դերը,  

4. կկարողանա տալ նշված ժամանակաշրջանի հիմնական հեղինակների և 

նրանց ստեղծագործության նկարագիրը: 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Կլասիցիզմի առաջացումը. կլասիցիզմի տեսությունը: Թեմա 2՝ Անգլիա-

կան վեպի ձևավորումը և զարգացումը 18-րդ դարում: Թեմա 3՝ Ֆրանսիական 

լուսավորչական գրականություն. պայքար կլասիցիզմի դեմ: Թեմա 4՝ Ռոման-

տիզմի պատմական նախադրյալները. ռոմանտիզմի փիլիսոփայական ակունք-

ները: Թեմա 5՝ Անհատի նշանակության բարձրացումը Գյոթեի փիլիսոփայու-

թյան մեջ: Թեմա 6՝ Գրականության պատմականության տեսակետը: Թեմա 7՝ 
Քաղաքական երգիծանքը գրականության մեջ: Թեմա 8՝ Ռոմանտիկական քնա-

րերգություն:  
 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B19. ‹‹ԲԱՐԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (22 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 3–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի 

բարբառները, դրանց դասակարգման սկզբունքները, բարբառների հնչյունական, 

բառային, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի 

առանձնահատկությունները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
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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` Բարբառների 

դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները։ Թեմա 3` Բարբառների 

հնչյունական համակարգերը։ Թեմա 4` Բարբառների բառային համակարգերը։ 

Թեմա 5` Բարբառների ձևաբանական համակարգերի տարբերությունները. սահ-

մանական ներկան՝ որպես բարբառների ճյուղերի տարբերակման հիմք. ՈՒՄ, 

ԿԸ, ԵԼ ճյուղերի բարբառներ։ Թեմա 6` Տարբեր ճյուղերի բարբառների ձևաբանա-

կան և շարահյուսական տարբերությունները։ 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

 

0302/Բ01. ‹‹13-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ  ՀԱՅ  ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ››  (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 13-18-րդ դարերի հայ 

քնարերգության առանձնահատկություններին և նրա հետագա ավանդներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության բովանդակային և տաղա-

չափական առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության յուրահատկություն-

ները. 

3. կկարողանա համադրել 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության և հետագա 

դարերի ստեղծագործությունները՝ մեկնաբանելով դրանց առնչություն-

ները։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Համառոտ ակնարկ հայ հին քնարերգության վերաբերյալ։ Թեմա 2` 
Միջնադարյան հայ քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 3` Միջնա-

դարյան տաղերգուներ։ Թեմա 4` Ֆրիկ, Հ. Երզնկացի, Կ. Երզնկացի, Թլկուրանցի, 

Ն. Քուչակ և այլն։ Թեմա 5` 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության տաղաչափա-

կան համակարգերը։  

 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
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   0302/B01. ‹‹ՀԱՅ  ԵՎ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը ` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առասպելներին և 

նրանց առանձնահատկություններին, առասպելների արտացոլմանը գրականու-

թյան մեջ։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա առասպելների ծագումնաբանական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա առասպելների զարգացումն ու տրանսֆորմացիայի ուղիները. 

3. կկարողանա կատարել առասպելների ուսումնասիրություններ և 

վերլուծություններ։ 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա  1`    Դիցաբանական  համակարգերի  էությունը: Դիցաբանության  

տեսություն: Թեմա  2 `   Դիցաբանական  համակարգերի  ուսումնասիրության  

մեթոդներն  ու  դպրոցները: Թեմա  3՝    Դիցաբանական  համակարգերի  

կատեգորիաները: Թեմա  4՝ Շումերաաքքադական  կրոնական  դիցաբանական  

համակարգերի  ընդհանուր     բնութագիրը: Թեմա 5՝  Աշխարհի  և  մարդու  

ծագման  շումերական  առասպելները: Թեմա  6՝ Աքքադական  դիցաբանական  

համակարգը: Թեմա  7՝  Իշտարի  և  Թամմուզի  առասպելը: <<Գիլգամեշ>>  

էպոսը: Թեմա  8՝ Եգիպտական  դիցաբանական  վաղ  շերտի  ձևավորումը: 

Թեմա 9՝ Տեղական  և  համաեգիպտական  աստվածների  պաշտամունքը: Թեմա  

10՝  Եգիպտական  դասական  դիցաբանությունը: Թեմա  11՝   Վաղ  հունական  

դիցաբանական  շերտը  և  նրա  բարեշրջման  փուլերը: Թեմա 12՝    

Նախաօլիմպիոսյան  դիցաբանական  թեոգոնիան: Թեմա  13՝  Օլիմպիոսյան  

դիցարանը: Թեմա  14՝ Վաղ Հռոմեական  դիցաբանական  շերտը: Թեմա 15՝ 

Հռոմեական դասական  դիցաբանությունը: Թեմա 16՝ Հռոմեական  կայսրության  

պետական  կրոնը (գաղափարախոսությունը): Թեմա 17`   Հայկական  

դիցաբանության  արիական  շերտը: Թեմա  18`  Հայոց  ազգային  դիցարանը: 

Թեմա  19` Զրադաշտականություն: Թեմա  20`Ավեստայի  կանոնականացումը: 

Խոսրով  I  Անուշիրվան  (531-579): Թեմա  21`Հնդկական  դիցաբանության  

արիական  շերտը: Թեմա 22`Բրահմայական  դիցարանը: Թեմա  

23`Հինդուիստական  դիցարանը: Թեմա 24` Կոնֆուցիականություն: Թեմա  25`   

Դաոսականություն: Թեմա  26`Սինտոիզմ (կամի  նո  միտի): 

 
     Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
      Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/B02. ‹‹ԳՐԱԲԱՐԻ  ԵՎ ԱՐԴԻ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ  ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐՆ  ՈՒ  ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ››  (2 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
        Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրաբարի և արդի    

արևելահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական համակարգերի 

զուգադրական 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 փոփոխու-

թյուններ։ Թեմա 4` Գրաբարի ձևաբանական համակարգը արդի արևելահայերե-

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 10  միավոր:  

 

0302/Բ02. ‹‹ՀԱՅԵՐԵՆԻ  ԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
        Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի բառապա-

շարի պատմական իմաստափոխությանը։ 

 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա բառիմաստափոխության հիմունքներ. 

2. կհասկանա բառիմաստի պատմական զարգացման և փոփոխության օրի-

նաչափությունները. 

3. կկարողանա կատարել բառապաշարի իմաստափոխության ուսումնասի-

րություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Բառագիտությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. իմաստաբանու-

թյուն։ Թեմա 2` Բառիմաստի փոփոխության հիմունքները։ Թեմա 3` Բառիմաս-

տի փոփոխության ճանապարհները։   
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B22. ‹‹19-20-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին նշված շրջանների ար-

տասահմանյան գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ընթացքը, 

հիմնական ուղղությունները: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղություն-

ները, ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական և 

գեղագիտական 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 քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

   0302/B23. ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹ-
ՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 (6կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (70ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը.  
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 

20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, նրա գաղափարական և գեղագիտական 

տարողությունը, գրական վարպետության բարձր մակարդակը, գրական երկերի 

ժանրային առանձնահատկությունները:  

  

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժան-

րերը, զարգացման հիմնական միտումներն ու ուղղությունները, հասարա-

կական կյանքի պատմական զարգացման ընթացքի արտացոլումը գրակա-

նության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գեղագիտական ու գաղա-

փարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-

հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և 

ուսումնասիրություններ: 

 

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 քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0302/B24. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ›› -1 

(4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայե-

րենի շարահյուսական համակարգն իր հատկանիշներով, ուսուցանել բառերի 

կապակցման միջոցներն ու եղանակները, պարզ նախադասության հատ-

կանիշները, կառուցվածքը, նախադասության գլխավոր ու երկրորդական 

անդամները:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի 

բովանդակությունը 
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2. կհասկանա նախադասության դասակարգման հիմունքները, 

կառուցվածքային տեսակների առանձնահատկությունները. նախադասու-

թյան անդամների տարբերակման  շարահյուսական  սկզբունքները:  

3. կկարողանա ճիշտ կիրառել շարահյուսական  կապակցման միջոցներն ու 

եղանակները,  տարբերակել բառակապակցությունները, կատարել պարզ 

նախադասության շարահյուսական վերլուծություն:   

 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Շարահյուսությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. շարահյուսական 

կաղապարներ և շարահյուսական նվազագույն միավորներ։ Թեմա 2` Բառերի 

շարահյուսական կապակցման միջոցները:  Թեմա 3` Բառերի շարահյուսական 

կապակցման եղանակները։ Թեմա 4` Բառակապակցություն. նրա դասակարգ-

ման սկզբունքները։ Թեմա 5` Նախադասությունը. նրա քերականական կարգերը: 

Թեմա 5` Նախադասության  կառուցվածքային տեսակները: Թեմա 6` 

Նախադասության տեսակներն  ըստ հնչերանգի: Թեմա 7` Միակազմ 

նախադասություններ: Թեմա `8 Պարզ նախադասության կառուցվածքը: Գլխա-

վոր անդամներ։ Ենթական  և նրա  արտահայտությունը։ Թեմա 9`Ստորոգյալի 

արտահայտությունը. տեսակները։ Թեմա 10` Գոյականական անդամի 

լրացումներ։ Թեմա 11` Բայական անդամի խնդիր լրացումներ: Թեմա 12` Բայա-

կան անդամի պարագա լրացումներ Թեմա 13` Դերբայական դարձված։ Թեմա 
14` Նախադասության  տրոհվող և հարակից  միավորներ: Թեմա  15` 

Նախադասության անդամների  բաշխումն ըստ հոլովների:  

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B25.  ‹‹ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական ուղ-

ղությունները, լեզվաբանական դպրոցները, լեզվաբանության ուսումնասիրման 

մեթոդները: 

 
Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա լեզվաբանության ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղություննե-

րը, 

2. կհասկանա ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և բացասա-

կան կողմերը. լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

3. կարողանա տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանական 

տարբեր ուսմունքներով կատարված ուսումնասիրությունները: 
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Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 2` Լեզվաբանական 

ուղղությունները: Թեմա 3` Լեզվաբանական դպրոցները: Թեմա 4` Ընդհանուր և 

մասնավոր լեզվաբանություն: Թեմա 5` Պատմահամեմատական 

լեզվաբանություն: Թեմա 6` Տիպաբանական լեզվաբանություն: Թեմա 7` 
Կառուցվածքային լեզվաբանություն: Թեմա 8` Ճանաչողական լեզվաբանություն: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0302/B03.  ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՀԵԹԱՆՈՍ» ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ››   (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության 

կենսունակ ավանդներից մեկին` Գողթան երգերից մինչև Պարույր Սևակ ու Հր. 

Մաթևոսյան հարատևող կյանքի հեթանոս զգացողության դրսևորմանը: 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ‹‹հեթանոս›› հազարամյա ավանդույթի գեղագիտական բնույթը. 

2. կիմանա ‹‹հեթանոս›› ավանդույթի ամենատարբեր դրսևորումների գեղար-

վեստական ու գաղափարական հետապնդումները. 

3. կկարողանա մեկնաբանել գրական ‹‹հեթանոս›› ավանդույթի գաղափարա-

կան ու գեղագիտական տարաբնույթ դրսևորումները։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` ‹‹Գողթան երգերը›› ժողովրդական հեթանոս ոգու արծարծումներ։ 5-րդ 

դարի հայ պատմագրության աշխարհիկ ոգին հեթանոս ավանդույթների արտա-

հայտություն: ‹‹Սասունցի Դավիթ›› էպոսը հայ ժողովրդի բնապաշտ ոգու 

գանձարան: Թեմա 2` Դավթակ Քերթողի ‹‹Ողբի›› աշխարհիկ-հեթանոսական 

ոգին: Գրիգոր Նարեկացու տաղերի վերածնական խորհուրդը: Բնության 

մեծարումն ու շնչավորումը որպես հեթանոս ավանդույթի դրսևորում: Թեմա 3` 

Կոստանդին Երզնկացու սիրո ու գարնան տաղերի հեթանոս ոգին: Երզնկացին 

հայկական վերածննդի` հետնարեկացիական խոշորագույն դեմք: Հովհաննես 

Իմաստասերը և Գր. Մագիստրոսը ժամանակի նոր մտավորական դեմքեր: Թեմա 
4` Միջնադարյան տաղերգության աշխարհականացումը հեթանոս ավանդույթի 

դրսևորում (Հովհ. Թլկուրանցի, Գրիգորիս Աղթամարցի, Նաղաշ Հովնաթան, 

Սայաթ-Նովա և ուրիշներ): Թեմա 5`Բնապաշտ վարքի մեծարումը (խեղճության 

բարոյաբանության մերժումը) Խաչատուր  Աբովյանի ‹‹Վերք Հայաստանի›› 

վեպում: Թեմա 6` ‹‹Հեթանոս›› ոգու մեծարումը Րաֆֆու ծրագրային-քաղաքական 

վեպերում: ‹‹Հեթանոս մեծության›› արծարծումները Րաֆֆու ‹‹Սամվել›› և Ծերենցի 

‹‹Երկունք Թ. դարու›› վեպերում: Թեմա 7`  Գրական հեթանոսությունը Ա. 
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Արփիարյանի ‹‹Կարմիր ժամուց›› վիպակում: Զոհրապի սիրո նովելների ու 

Շանթի մի շարք երկերի հեթանոս լիցքերը: Թեմա 8` Դանիել Վարուժանը և 

<գրական հեթանոսության> արտահայտումները 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ 

գրականության մեջ: Թեմա 9` Հեթանոս ավանդների ուրույն դրսևորումները 

Թումանյանի, Իսահակյանի և Տերյանի ստեղծագործությունների մեջ: Թեմա 10`  

Հեթանոս ավանդույթի բազմազան դրսևորումները Չարենցի պոեզիայում 

(‹‹Տաղարան››, ‹‹Էպիկական լուսաբաց››, ‹‹Գիրք ճանապարհի›› և այլն): Թեմա 11` 

Հովհ. Շիրազի գարնաներգության և սիրերգության ‹‹շամիրամյան›› շերտերը` 

հեթանոս ավանդույթի տարբեր դրսևորումներ: Թեմա 12` ‹‹Հայոց դարձի›› 

արծարծումների և սիրո երգերի հեթանոս բնույթը Պ. Սևակի պոեզիայում: 

Հեթանոս ավանդույթը Հ. Սահյանի, Վ. Դավթյանի բնության, գինու և սիրո 

երգերում: Հեթանոս ոգու ուրույն դրսևորումը Հր. Մաթևոսյանի ‹‹Գոմեշը›› 

վիպակում: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  

 

0302/Բ03. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ›› 
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`5-րդ,  հանրագումարային  քննություն 

Նպատակը. 
     Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական երկի 

վերլուծության սկզբունքները:  

 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա գրական երկի վերլուծության սկզբունքները.  

2. կհասկանա վերլուծման տարբեր եղանակների առանձնահտկությունները.  

3.կկարողանա կատարել գրական ստեղծագործությունների 

վերլուծություններ։  

 

Բովանդակությունը. 

 Թեմա 1. Գրական ստեղծագործության վերլուծման սկզբունքերը: Թեմա 2. 
Վերլուծման համակողմանի մոտեցումներ։ Թեմա 3. Գրական երկերի 

վերլուծման ժամանակակից եղանակները: 
 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5  միավոր:  

 

0302/B04. ‹‹ՀԱՅԵՐԵՆԻ  ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5–րդ,  առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի ուղղագ-

րության պատմությանը, ուղղագրական փոփոխություններին, ժամանակակից 

հայերենի ուղղագրական և ուղղախոսական նորմերին ։ 

 
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 անհրաժեշտությունը. 

3. կկարողանա  անսխալ ու գրագետ գրավոր խոսք կազմել, բացատրել  

ուղղագրական կանոնները 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մ. Մաշտոցը և հայոց գրերի ստեղծումը. ուղղագրության առաջին 

սկզբունքները։ Հայերենի ուղղագրության վիճակը միջնադարում. փոփո-

խություններ այբուբենում և  ուղղագրության  մեջ:  Թեմա 2` 1922 և 1940 թթ. 

ուղղագրական բարեփոխումները։ Թեմա 3` Բաղաձայնների ուղղագրությունը:  

Թեմա 4` Ձայնավորների և երկհնչյունների ուղղագրությունը: Թեմա 5` 

Տողադարձ. համառոտագրություններ և հապավումներ. դրանց գրության ձևերը 

պատմական տարբեր շրջաններում։ Թեմա 6` Մեծատառեր և փոքրատառեր, 

հատուկ անունների ուղղագրությունը: Թեմա 7` Բառակազմության և 

ուղղագրության առնչակցությունները; Ուղղագրության վերաբերյալ արդի 

բանավեճերը։ Թեմա 8` Տեքստերի ուղղագրական վերլուծություններ:  

 
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10  միավոր:  

 
0302/Բ04. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2 
կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
           Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել  ժամանակակից  

հայերենի կետադրության համակարգը, տեսակները, գործածության դեպքերը: 

 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.   

1. կիմանա կետադրության  համակարգը  գործածության բոլոր դեպքերը. 

2. կհասկանա   կետադրության ճիշտ գործածության դերն ու 

կարևորությունը գրավոր   և  բանավոր խոսքում.  

3. կկարողանա  անսխալ գործածել կետադրության բոլոր տեսակները  

կիրառության  բոլոր  բոլոր ոլորտներում:  

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1. Կետադրության ընդհանուր համակարգը, խոսքը կանոնավորող դերը, 

կիրառության ոլորտները:  Թեմա 2. Հայերենի տրոհության նշանները և 

գործածության դեպքերը: ա/ Ստորակետի գործածությունը, բ/բութի 

գործածությունը, գ/ միջակետի  գործածությունը: Թեմա 3. Առոգանության 

նշանները և նրանց գործածությունները /հարցական, բացականչական նշաններ, 

շեշտ/: Բառային և տրամաբանական շեշտի  դերը  գրավոր և բանավոր խոսքում:  

Թեմա 4. Բացահայտության նշաններ /չակերտներ, անջատման գիծ, միության 

գիծ և ենթամնա, կետ, կախման կետ, բազմակետ, փակագիծ: Նրանց 

գործածության դեպքերը:  Թեմա 5. Կետադրություն  և գեղարվեստական 

ասմունք: Թեմա 6. Խոսքի հետ քերականորեն չկապվող և անկախ գործածվող 

բառերի, բառակապակցությունների  կետադրության գործածությունը  և 

ուղղագրությունը, գործնական գրությունների, ռեֆերատների, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքների էջերի ձևավորում, մեջբերումների, հղումների ու 

ծանոթագրությունների  կետադրություն:  
 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B26. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 

(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայե-

րենի շարահյուսական համակարգն իր տարբեր հատկանիշներով, ուսուցանել 

բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակ-

ները, բարդ նախադասության հատկանիշները։ 

 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի 

հատկանիշները. 

2. կհասկանա բարդ նախադասության կառուցվածքային տեսակների 

որոշման սկզբունքները, բաղադրիչ նախադասությունների 

շարահյուսական գործառույթները. 

3. կկարողանա կատարել բարդ նախադասության շարահյուսական վերլու-

ծություններ, որոշել ստորադաս նախադասությունների շարահյուսական 

գործառույթները (բնույթները)։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Բարդ նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա 

բնութագիրը: Համադասություն և ստորադասություն։ Թեմա  2`Բարդ 

նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ 

Թեմա 3` Բարդ համադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. 

նրա տեսակները: Բաղհյուսական կապակցություն:  Թեմա 4`Ներհակական 
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կապակցություն: Թեմա 5`Բարդ ստորադասական նախադասություն, նրա 

դասակարգման հիմունքները: Թեմա 6` Ենթակա և ստորոգելի ստորադաս 

նախադասություններ։ Թեմա 7` Գոյականական անդամի լրացում երկրորդական 

նախադասություններ։ Թեմա 8` Բայական անդամի խնդիր լրացում 

երկրորդական նախադասություններ։ Թեմա 8` Բայական անդամի պարագա 

լրացում երկրորդական նախադասություններ։ Թեմա 9` Բարդ ստորադասական 

նախադասության պարզեցում: Թեմա 11` Բազմաբաղադրիչ  

նախադասություններ։ Թեմա 12` Ուղղակի և անուղղակի խոսք։  Ուղղակի խոսքի  

փոխակերպումը անուղղակի խոսքի:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0302/B27. ‹‹ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 6– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտական և 

գեղագիտական հիմնական խնդիրները, գրական ժանրերը, տաղաչափության 

հիմունքները։ 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրականության և գեղագիտության փոխադարձ առնչությունները. 

2. կհասկանա գրական ուղղությունները, գեղագիտական կատեգորիաները. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, զա-

նազանել գրական-գեղարվեստական ուղղությունները։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Գրականագիտություն և գեղագիտություն։ Թեմա 2` Գեղագիտական 

միտքը անտիկ շրջանում, միջնադարում, վերածննդի շրջանում։ Թեմա 3` Գեղա-

գիտական կատեգորիաներ։ Թեմա 4` Գրականությունը՝ որպես արվեստի տե-

սակ. սեռեր և ժանրեր։ Թեմա 5` Գրական-գեղարվեստական ուղղություններ։  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0305/B28. ‹‹ՌՈՒՍ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 4 ժամ (45ժամ դասախոսություն, 15 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս գրականության 

սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղություն-

ները։ 

 

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 առանձ-

նահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական 

դերը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսում-

նասիրություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը։ Թեմա 2` Ռու-

սական 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 քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0302/B29.  ‹‹19-ՐԴ ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹ-
ՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2 (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 30  ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 

20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, զարգացման միտումներն ու ուղղու-

թյունները:  

 

 
Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանր-

երը, զարգացման հիմնական միտումներն ու ուղղությունները, հասարա-

կական կյանքի պատմական զարգացման ընթացքի արտացոլումը գրակա-

նության մեջ, 

2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գեղագիտական ու գաղա-

փարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-

հասարակական դերը, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսում-

նասիրություններ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. հայ 

պարբերական մամուլը: Թեմա 2` Հ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան: Թեմա 3` Լ. 

Շանթ, Ե. Օտյան, Մ. Մեծարենց: Թեմա 4` Սիամանթո, Դ. Վարուժան: Թեմա 5` Շ. 

Կուրղինյան, Վ. Տերյան: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5 միավոր:  

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

 

0302/B31. ‹‹ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ›› (4  կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևմտահայերենի 

հնչյունական, բառապաշարային, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնա-

հատկությունները, արևելահայերենի և արևմտահայերենի միջև եղած տարբե-

րությունները և նմանությունները: 

 

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա արևմտահայերենի ձևավորումը, հնչյունական, բառային և 

քերականական հատկանիշները, 

2. կհասկանա արևմտահայերենի ու արևելահայերենի միջև եղած տարբե-

րություններն ու նմանությունները, 

3. կկարողանա հասկանալ և վերլուծել արևմտահայերեն տեքստեր, հաղոր-

դակցվել արևմտահայերենով: 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայերենի զարգացման փուլերը. Աշխարհաբարի կազմավորումը, գրա-

պայքար. արևմտահայերենի ձևավորումը: Թեմա 2` Արևմտահայերենի հնչյունա-

կան համակարգը. ուղղագրություն. բաղաձայնական համակարգի արտասա-
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նական առանձնահատկությունները. հնչյունափոխություն: Թեմա 3` Արևմտա-

հայերենի և արևելահայերենի բառապաշարային ընդհանրություններն ու տար-

բերությունները: Դարձվածային միավորներ: Թեմա 4` Արևմտահայերենի և 

արևելահայերենի ձևաբանական համակարգերի ընդհանրություններն ու տար-

բերությունները: Թեմա 5` Արևմտահայերենի և արևելահայերենի շարահյուսա-

կան համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները: 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B30. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -1(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատմու-

թյունը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի հնչյունա-

կան, բառային, համակարգերի պատմական զարգացումը:  

 

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հնչյունա-

կան և բառապաշարային համակարգերի պատմական զարգացումը.  

2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողություն-

ների ծագումը և պատմական զարգացումը. 

3. կկարողանա պարզաբանել լեզվական շատ իրողությունների ծագումնա-

բանությունը: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայոց լեզվի պատմությունը` որպես գիտաճյուղ. լեզվի ուսումնասի-

րության 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 10  միավոր:  

 

 

0302/B05. ‹‹ՀԱՅ  ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–րդ, հանրագումարային քննություն  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ 

մատենագիտության նմուշներին և նրանց առանձնահատկություններին։ 
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Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ մատենագիտության ընդհանուր զարգացումը. 

2. կհասկանա հայ մատենագիտության յուրահատկությունները. 

3. կկարողանա կատարել մատենագիտական ուսումնասիրություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայ մատենագիտության մասին առաջին տեղեկությունները։ Հայ 

մատենագիտությունը V-VIII դարերում: Թեմա 2` Հայ մատենագիտությունը X-

XVIII: Թեմա 3` Հայ մատենագիտությունը XIX-XXI դարերում: Թեմա 4` Հայ 

պարբերական մամուլի սկզբնավորումն ու մատենագիտությունը: Թեմա 5` Հայ 

գրատպություն և հայ տպագրական մատենագիտություն: 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  

 

0302/Բ05. ‹‹ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակ`6-րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայկական տաղա-

չափության առանձնահատկություններին։ 

 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա տաղաչափական հիմնական օրինաչափությունները. 

2. կհասկանա հայկական տաղաչափության առանձնահատկությունները. 

3. կկարողանա կատարել տաղաչափական համակարգերի ուսումնասիրու-

թյուններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Տաղաչափական համակարգերի տիպերը։ Թեմա 2` Տաղաչափության 

դերը չափածո ստեղծագործություններում։ Թեմա 3` Հայկական տաղաչափու-

թյան ակունքները. գողթան երգերի տաղաչափական առանձնահատկություն-

ները։ Թեմա 4` Հայ քնարերգության տաղաչափական համակարգերը։ Թեմա 5` 

Տաղաչափական համակարգերի լեզվական հիմքը։ 

 

Քննության անցկացման ձևը  և գնահատման  չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/B06. ‹‹ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԵՎ ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  
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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 

առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի 

կազմության օրինաչափությունները. 

3. կկարողանա կատարել միջին հայերենի հոլովման և համակարգերի վերա-

բերյալ քերականական վերլուծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ընդհանուր ակնարկ միջին հայերենի քերականության վերաբերյալ։ 

Թեմա 2` Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակար-գերի 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 3` Միջին հայերենի հոլով-

ները։ Թեմա 4` Միջին հայերենի հոլովումները։ Թեմա 5` Բայը միջին հայերե-

նում: Միջին հայերենի դերբայները, կրավորականի կազմությունը միջին հայերե-

նում: Թեմա 6` Միջին հայերենի բայական եղանակները և նրանց ժամանակները։ 

 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/Բ06. ‹‹ՌՈՒՍ-ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռուս-հայերեն 

թարգմանության լեզվաոճական խնդիրներին և դրանց հաղթահարման միջոցնե-

րին ու եղանակներին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա ռուս-հայերեն թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները. 

2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները. 

3. կկարողանա կատարել ռուս-հայերեն թարգմանություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Թարգմանության գործընթացի առանձնահատկությունները։ Թեմա 2` 
Ռուս-հայերեն թարգմանության հնչյունաբանական և վանկաշեշտային խնդիր-

ներ։ Թեմա 3` Թարգմանության բառապաշարային խնդիրներ։ Թեմա 4` Թարգ-

մանության ձևաբանական խնդիրներ։ Թեմա 5` Թարգմանության շարահյուսա-

կան խնդիրներ։   

 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B37. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  
 (10 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7– րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ 

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-գեղար-

վեստական առանձնահատկությունները, 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսում-

նասիրություններ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. պատ-

մական իրադարձությունները, գրական-գեղարվեստական ուղղությունները, 

հոսանքները, նորագույն գրականության սկզբնավորումն ու առանձնահատկու-

թյունները։ Թեմա 2` Ե. Չարենց։ Թեմա 3` Ակսել Բակունց: Թեմա 4` Դ. Դեմիրճ-

յան: Թեմա 5` Ս. Զորյան: Թեմա 6` Հայ նորագույն գրականությունը 20-րդ դարի 

30-ական թվականներից հետո: Գ. Մահարի, Վ. Թոթովենց, Մ. Արմեն: Թեմա 7` 

Պատերազմական շրջանի գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 8՝  Ն. 

Զարյան, Հ. Շիրազ, Գ. Սարյան: Թեմա 9` Սփյուռքահայ գրականության 

սկզբնավորումը: Գաղթօջախները և գրական ուժերը: Թեմա 10` Կարոտի 

գրականություն. Համաստեղ և Հ. Մնձուրի: Թեմա 11` Նահանջի թեման. Շ. 

Շահնուր, Կ. Զարյան: Թեմա 12` Սփյուռքահայ գրականությունը  

հետպատերազմյան տարիներին: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5  միավոր:  

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

 

0302/B32. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› -2(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատմու-

թյունը, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի 

հնչյունական, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի պատմական 

զարգացումը:  

 
Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, ձևաբա-

նական և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացումը,  

2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողություննե-

րի ծագումը և պատմական զարգացումը, 

3. կկարողանա պարզաբանել ձևաբանական և շարահյուսական շատ 

իրողությունների ծագումնաբանությունը: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հայերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 
2` Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 3` 

Հոլովման համակարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 4` Բայ. հայերենի 

դերբայները և նրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 5` Խոնարհման համա-

կարգի պատմական զարգացումը: Թեմա 6` Շարահյուսական համակարգի պա-

տմական զարգացումը. կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնու-

թյուն. կառավարում /խնդրառություն/. առդրություն. շարադասություն: Թեմա 7` 

Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ. պարզ և բարդ նախա-

դասություններ: 

 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B33. ‹‹ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (22 ժամ դասախոսություն, 38 ժամ գործնական պարապ-
մունքներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի ոճաբա-

նական համակարգը։ 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայոց լեզվի ոճական համակարգի առանձնահատկությունները, 

իրադրական ու գործառական  ոճերը իրենց ենթատեսաներով.  

2. կհասկանա հնչյունական, բառային և քերականական իրողությունների 

ոճական կիրառությունների առանձնահատկությունները. 

3. կկարողանա կատարել ոճաբանական վերլուծություններ, բանավոր և 

գրավոր  խոսքում  կիրառել ոճական տարբեր հնարներ։ 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1` Ոճագիտությունը որպես գիտաճյուղ. ոճույթի ըմբռնումը։ Թեմա 2` 
Իրադրական և գործառական ոճեր. նրանց տեսակները։ Թեմա 3` Հնչյունաբանա-

կան ոճագիտություն։ Թեմա 4` Բառագիտական ոճագիտություն։ Թեմա 5` Ձևա-

բանական ոճագիտություն։ Թեմա 6` Շարահյուսական ոճագիտություն։ Թեմա 
7`Լեզվի պատկերավորման միջոցները։ Թեմա 8` Լեզվի արտահայտչական 

միջոցները: 

 

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

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/B34. ‹‹ՀԱՅ ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 5 ժամ (55ժամ դասախոսություն, 20 ժամ սեմինար պարապմունք-
ներ) 
Կիսամյակը` 7–րդ, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրաքննադատա-

կան մտքի պատմությունը:  

 
Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հայ գրաքննադատության պատմությունը, զարգացման հիմնա-

կան ուղղությունները, 

2. կհասկանա գրաքննադատության առանձնահատկությունները, դերը և 

նպատակը, 

3. կկարողանա կատարել գրաքննադատական վերլուծություններ և ուսում-

նասիրություններ: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Քննադատության առաջացումը հնագույն ժամանակներում. անջատու-

մը գրականությունից, փիլիսոփայությունից և մյուս գիտություններից: Թեմա 2` 

Հայ գրաքննադատության ձևավորումը, նախնական միաձուլվածությունը պատ-

մագրությանը: Թեմա 3` Մ. Խորենացի, Հ. Մանդակունի: Թեմա 4` Գ. Նարեկացի, 

Հովհ. Սարկավագ Իմաստասեր: Թեմա 5` Լուսավորական քննադատություն. Մ. 

Թաղիադյան, Խ. Աբովյան, Գ. Ախվերդյան, Ս. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան: Թեմա 
6` Գրաքննադատությունը 1870-80-ական թթ.. Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան, Գր. Արծ-

րունի: Թեմա 7` Ստ. Պալասանյան, Ղ. Աղայան, Ա. Արփիարյան, Գ. Զոհրապ: 

Թեմա 8` Գրաքննադատությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին. Ալ. 

Շիրվանզադե, Լ. Մանվելյան, Վրթ. Փափազյան, Մ. Մեծարենց, Ա. Հարությունյան, 

Ա. Չոպանյան: Թեմա 9` Լեո, Հ. Թումանյան, Ա. Տերտերյան, Դ. Վարուժան, Վ. 

Տերյան, Ստ. Շահումյան: Թեմա 10` Արդի հայ գրաքննադատությունը:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 5  միավոր:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  
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0302/Բ07. ‹‹ՀԱՅՈՑ  ՏԵՂԱՆՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայոց տեղանունների 

ստուգաբանական և բառակազմական քննությանը։ 

 

Կրթական արդյունքները 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա հայոց տեղանունների բառակազմական և ստուգաբանական 

օրինաչափությունները. 

2. կհասկանա տեղանունների ստեղծման օրինաչափությունները. 

3. կկարողանա կատարել հայոց տեղանունների բառակազմական և ստուգա-

բանական վերլուծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ընդհանուր ակնարկ տեղանվանագիտության մասին. Տեղանվանա-

գիտության կապն այլ գիտաճյուղերին։ Թեմա 2` Տեղանունների ուսումնասիր-

ման լեզվական տեսանկյունը։ Թեմա 3` Հայոց տեղանունների դասակարգում-

ներն ու ուսումնասիրման եղանակները։ Թեմա 4` Գործնական տեղանվանագի-

տություն։  

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/Բ07. ‹‹ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՀԱՅԵՐԵՆԻ  ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ››  
(2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից 

հայերենի բառային նորաբանություններին։ 

 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի նորաբանությունների հատկանիշները. 

2. կհասկանա բառապաշարի փոփոխության և նոր բառերի ստեղծման 

ընթացքը. 

3. կկարողանա կատարել գիտական ուսումնասիրությունների վերլուծու-

թյուններ և մեկնաբանել նորաբանությունների ստեղծման բառակազմա-

կան օրինաչափությունները։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Բառապաշարի փոփոխությունները։ Թեմա 2` Արդի հայերենի նորաբա-

նությունները։ Թեմա 3` Նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները։    
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10  միավոր:  

 

0302/Բ08. ‹‹ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ,  հանրագումարային քննություն  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քննադատության 

տեսության հիմունքներին։ 

 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա քննադատության տեսության հիմնախնդիրները. 

2. կհասկանա քննադատության տեղը և դերը գրականագիտության համա-

կարգում. 

3. կկարողանա կատարել քննադատական վերլուծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Քննադատությունն իբրև հասարակության հոգևոր դաստիարակության 

և գեղագիտական իդեալի արմատավորման միջոց. քննադատության ծագումն ու 

զարգացման նախադրյալները։ Թեմա 2` Քննադատության տեղ գրականա-

գիտության համակարգում։ Թեմա 3` Քննադատության մեթոդները։ Թեմա 4` 

Քննադատության ժանրերը պատմական զարգացման ընթացքում։ Թեմա 5` Գե-

ղարվեստական երկի գնահատության չափանիշները։ 

 
 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/Բ08. ‹‹20-ՐԴ  ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ  ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՅ  
ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ    ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30  ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 20-րդ դարասկզբի 

պատմական դեպքերի արտացոլմանը հայ նորագույն գրականության մեջ։ 

 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա 20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների և գեղարվեստական 

գրականության կապը. 

2. կհասկանա գրականության ազգապահպան գոյության անհրաժեշտու-

թյունը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և զուգա-
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հեռներ տանել պատմական իրադարձությունների և գեղարվեստական 

երկերի միջև։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Պատմական ժամանակաշրջանը. ցեղասպանության հանգամանքները 

և ընթացքը. ազգային-ազատագրական շարժումը։ Թեմա 2` 1930-ական թթ. 

Հասարակական-գաղափարական մտայնությունը. հակասությունները և դժվա-

րությունները։ Թեմա 3` Ինքնակեսնսագրական վեպը՝ որպես ապրվածի արտա-

հայտություն։ Թեմա 4` Անհատի պաշտամունքի տարիների սահմանափակում-

ները, կաշկանդումները և դաժանությունները։ Թեմա 5` Հետագա անդրա-

դարձները պատմական դեպքերին։ Ցեղասպանության և պատմական հարակից 

դեպքերի արտացոլումը ժամանակակից գրականության մեջ։ 

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/B36. ‹‹ԱՐԴԻ  ՀԱՅ   ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (5կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6  ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար պարապ-
մունքներ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Կիսամյակը` 8–րդ,  հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ գրականու-

թյունը (1960–2000 թթ.), գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, 

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 առանձ-

նահատկությունները, գրական երկերի պատմական–հասարակական դե-

րը. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և 

ուսումնասիրություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հետպատերազմյան շրջանի առաջին տասնամյակի հայ գրականու-

թյունը։ Անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո գրական նոր 

շարժումը: Թեմա 2` 1960-80-ականների ընդհանուր բնութագիրը. Հ. Քոչար, Ս. 

Խանզադյան, Մ. Սարգսյան, Հ. Մաթևոսյան, Վ. Պետրոսյան, Խ. Դաշտենց, Մ. 

Գալշոյան: Թեմա 3`  1960-80-ականների հայ պոեզիայի ընդհանուր բնութագիրը. 

Պ. Սևակ, Ս. Կապուտիկյան: Հ. Սահյան, Վ. Դավթյան: Թեմա 4`  Անկախության 

շրջանի հայ գրականության առանձնահատկությունները:  

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0304/B35. ‹‹ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (3  կրեդիտ) 
Շաբաթական`4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8–րդ, հանրագումարային քննություն  

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 օրենք-

ները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանո-

նավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների 

ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը. 

2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գոր-

ծառույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսում-

նասիրությունների 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 տրա-

մաբանական վերլուծությունը։ Թեմա 3` Հասկացությունը որպես տրամաբանա-

կան ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը։ Թեմա 4` Դատողու-

թյուն։ 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։ 

 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/Բ09. ‹‹ԼԵԶՎԱԿԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լեզվական տարբեր 

վերլուծությունների առանձնահատկություններին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա լեզվական վերլուծություններ կատարելու առանձնահատկու-

թյունները. 

2. կհասկանա վերլուծություններ կատարելու միջոցներն ու եղանակները. 

3. կկարողանա կատարել հնչյունական, բառային և քերականական վերլու-

ծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Լեզվական մակարդակներ։ Թեմա 2` Հնչյունական վերլուծություններ։ 

Թեմա 3` Բառապաշարի վերլուծություն։ Թեմա 4` Ձևաբանական վերլուծություն։ 

Թեմա 5` Շարահյուսական վերլուծություն։   

 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/Բ09. ‹‹ԼԵԶՎԱՆՇԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`8-րդ, հանրագումարային քննություն 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նշանագիտական կա-

րևորագույն ըմբռնումներին և տերմիններին, տալ գիտելիքներ նշանագիտական 

վերլուծության սկզբունքների մասին, մշակել նշանագիտական մոտեցումը լեզվի 

նկատմամբ կիրառելու կարողություններ։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա նշանագիտության հիմնական հասկացությունները և դրանց նշա-

նակող տերմինները. 

2. կհասկանա նշանի էությունը և լեզվի նշանային բնույթը. 

3. կկարողանա զուգահեռներ անցկացնել լեզվաբանական և նշանագիտա-

կան հասկացությունների միջև։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Լեզուն՝ որպես նշանային համակարգ։ Լեզվի և նշանային այլ համա-

կարգերի նմանություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 2` Լեզվի նկատմամբ 

նշանագիտական մոտեցում կիրառելու հնարավորությունները, սահմանները և 

սկզբունքները։ Թեմա 3` Լեզվական նշանների համապատասխանությունները 

նշանագիտության մեջ տարբերակվող նշանների տեսակներին։ Թեմա 4` 

Կառուցվածքային տարբեր մակարդակների լեզվական միավորների բնութա-

գրումը նշանագիտական հայեցակետով։ Թեմա 5` Ավանդական լեզվաբանու-

թյուն և լեզվանշանագիտություն։   

 
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  
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0302/Բ10. ‹‹ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  1920-60-ԱԿԱՆ  ԹՎԱԿԱՆՆԵ-
ՐԻՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, հանրագումարային քննություն  

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 1920-60-ական թթ. 

ֆրանսահայ գրականության նշանավոր դեմքերի ստեղծագործություններին։ 

 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրականության նշանավոր 

երկերը. 

2. կհասկանա 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրականության զարգացման 

առանձնահատկությունները. 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ֆրանսահայ գաղթօջախի կազմավորումը, քաղաքական, տնտեսական 

և հոգևոր կառուցվածքը։ Թեմա 2` Գաղթոջախի զարգացման միտումները 1920-

60-ական թթ.։ Թեմա 3` Ֆրանսահայ գրական մամուլը։ Թեմա 4` 1920-60-ական 

թթ. ֆրանսահայ բանաստեղծությունը։ Թեմա 5` 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ 

արձակը. 1970-ական թթ. ֆրանսահայ գրական նոր սերունդը։ 

 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
    Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

0302/Բ10. ‹‹ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅ ՊՈԵՄԸ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, հանրագումարային քննություն   

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նորագույն շրջանի հայ 

պոեմի կարևոր նմուշներին, բացահայտել նրանց առանձնահատկությունները։ 

 

Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ պոեմի առանձնահատկությունները. 

2. կհասկանա նորագույն շրջանի հայ պոեմի կարևոր նմուշների գաղափա-

րական շերտերը. 

3. կկարողանա կատարել նորագույն շրջանի հայ գրականության պոեմների 

գրականագիտական վերլուծություններ։ 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Պոեմի ժանրի համառոտ բնութագիրը։ Թեմա 2` Պոեմի ժանրը հայ 

դասական գրականության մեջ։ Թեմա 3` Հայ պոեմը 1940-50-ական թթ.։ Թեմա 4` 

Պոեմի ժանրի վերելքը 1960-ական թթ. Թեմա 5` Հայ պոեմը 1970-80-ական թթ.։ 

Ժամանակակից զարգացումները։ 
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Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է  5 միավոր:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ‹‹Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա››  կրթական ծրագիր 

 

0302/B01. Մայրենի լեզու -1./3 կրեդիտ/  
Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական 
պարապմունք), 1-ին կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Ներկայացնել ժամանակակից հայերենի ծագումը, հնչյունական համակարգը` 

իր տարբեր հատկանիշներով, լեզվում կատարվող հնչյունական հիմնական 

գործընթաց-ները, ուղղագրական և ուղղախոսական կանոնները և սովորեցնել 

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

1.կիմանա ժամանակակից հայերենի հնչյունական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կկարողանա դասակարգել և ճիշտ արտաբերել հայերենի ձայնավոր և 

բաղաձայն հնչյունները, մեկ լեզվից մի այլ լեզվով կրկնօրինակել հնչյունական 

խոսքը,  

3. կյուրացնի հայերենի ուղղագրության և ուղղախոսության կանոնները` 

գրագետ և անսխալ կառուցելով գրավոր և բանավոր խոսքը, կվերացնի 

արտաբերական-արտասանական թերությունները:  

 

Բովանդակությունը.  

Ներածություն. Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանության 

ուսումնասիրության առարկան: Թեմա 1՝ Արտասանվածքի վերլուծություն: 

Վանկը, շեշտը հայերենում: Թեմա 2՝ Հնչյուններ. դասակար-գումը: Թեմա 3՝ 

Հնչյունափոխություն. տեսակները: Թեմա 4՝ Ուղղախոսություն: Թեմա 5՝ 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0303/B02. Մանկավարժական գործունեության հիմունքներ /2 կրեդիտ/  
Շաբաթական 2ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ սեմինար պարապմունք), 
1-ին կիսամյակ,  հանրագումարային 

Նպատակը. 

Նպաստել ապագա մանկավարժի ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 

մանկավարժական աշխարհացքի ձևավորմանը, ապահովել մանկավարժին 

անհրաժեշտ տեսական և գործնական պատրաստվածության մակարդակը: 

 

Կրթական արդյունքները. 

գիտենա` Մանկավարժական գործունեության հիմնական μնութագրերը, 

հիմնական առաքելությունը, ուսուցչի մասնագիտական որակները, 

գործիմացության զարգացման ճանապարհները: 

կարողանա` Օգտվել մասնագիտական զարգացման տեխնոլոգիաներից և 

ինքնազարգացման եղանակներից, ապահովել մասնագիտական աճը, լուծել 

մանկավարժական կոնֆլիկտները: 

տիրապետի` Մանկավարժական   գործունեության   հիմնական   

կոմպոնենտներին,   կարողություններին   և հմտություններին,  

մանկավարժական  էթիկային,  համագործակցության  և  մանկավարժական 

ներգործության հիմնական ձևերին: 

 

Բովանդակություն.    

 Ուսուցչի մասնագիտության ներածություն: Թեմա 1՝ Մանկավարժական 

գործունեության ծագումն ու զարգացումը: Թեմա 2՝Մանկավարժական 

գործունեության տեսակները:  Թեմա  3՝Մասնագիտական  գործունեության 

բնութագրերը£ Թեմա 4՝  Մանկավարժական հիմնականգործունեությունը  

մարդու  կենսագործունեության  համակարգում£ Թեմա 5՝ Ուսուցչի  

մասնագիտականգործիմացություն,  զարգացման  էությունը,  համակարգը,  

μովանդակությունը: Թեմա 6՝  Մանկավարժական մասնագիտությունների   

զարգացման   հեռանկարները   նոր   հասարակական,   տնտեսական 

տեղեկատվական պայմաններում£ Թեմա 7՝Մանկավարժական գաղափարների, 

Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը£ Թեմա 8՝Ուսուցչի 

մասնագիտական որակները, դրանց  զարգացման  և  կատարելագործման  

ուղիները£ Թեմա 9՝ Ընդհանուր  և  մանկավարժական  կուլտուրա£ 

Մանկավարժական կուլտուրայի հիմնական տարրերը£ Թեմա 

10՝Վարպետությունն ու տեխնիկան ուսուցչի մասնագիտության մեջ£ Թեմա  

11՝Կրթությունը որպես հասարակության տնտեսական, սոցմշակութային, 

հոգևոր զարգացման  արտացոլում£ Թեմա 12՝ Մանկավարժական  կրթօջախներ£ 

Թեմա 13՝  Մանկավարժական  կրթության իրականացման եղանակները: Թեմա  

14՝Ուսուցչի մասնագիտական կայացում£ Մասնագիտական կայացման 

հակասություններն ու ճգնաժամերը£ Թեմա 15՝ Մանկավարժի ինքնակրթության 

աղμյուրները£ Թեմա 16՝Հասկացություն անձնային մասնագիտական 

հեռանկարի մասին£ Թեմա  17՝Մանկավարժի մասնագիտական աճը£ 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0303/B03 Ընդհանուր հոգեբանություն /4 կրեդիտ/  
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական 
պարապմունք), 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

ընդհանուր հոգեբանության և դրա հիմունքներին, տարբեր բաժինների 

կառուցվածքին ու զարգացմանը, հոգեկանի ակտիվության մակարդակներին, 

անձնավորությանը, նրա կառուցվածքին և դրսևորումներին, անձի պարզագույն, 

հոգեկան իմացական գործընթացներին: 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել 

ընկալման, ըմբռնման առանձնահատկություններին, հիշողության, 

մտածողության, երևակայության առանձնահատկություններին, անձի 

հուզակամային կողմին, անձի հոգեբանական անհատական 

առանձնահատկություններին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի ավարտից հետո ուսանողը. 

 

5.կիմանա ընդհանուր հոգեբանության կառուցվածքը, տարբեր բաժինների 

զարգացումը և գործառույթները, մեթոդները,  

6.կտարբերակի հագեկանի ակտիվության մակարդակները,  

7.կծանոթանա հոգեկան պարզագույն իմացական գործընթացներին և նրանց 

առանձնահատ-կություններին:  

8.կծանոթանա հոգեկան իմացական բարձրագույն գործընթացներին և նրանց 

առանձնա-հատկություններին,  

9.պատկերացում կունենա անձի հուզակամային ոլորտի մասին,  

10. կտարբերակի անձի անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկությունները,  

11. կզարգացնի սեփական ընդունակությունները, կարողությունները:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2` Հոգեբանական 

հիմնական մեթոդները, բնագավառները: Թեմա 3` Հոգեկանի ռեֆլեկտորային 

մեկնաբանությունը: Թեմա 4` Հոգեկանի ակտի-վության մակարդակները: Թեմա 

5` Հոգեկանի և գիտակցության զարգացումը: Թեմա 6` Անձի հոգե-բանական 

բնութագիրը: Թեմա 7` Ուշադրություն, ֆիզիոլոգիական հիմքերը, տեսակները, 

զարգացումը: Թեմա 8` Անձի իմացական հոգեկան 

գործընթացները`զգայություններ: Թեմա 9` Զգայությունների դասակարգումը, 

զգայունակություն:Թեմա 10` Ընկալում, ըմբռնում, առանձնահատկությունները: 

Թեմա 11` Հիշողություն և անձ, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 12` 

Մտածողություն, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 13` Երևակայության և 

պրոբլեմային իրադրություն, տեսակները: Թեմա 14` Անձի հուզակամային 



– 220 – 

կողմը: Թեմա 15` Անձի անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկությունները` խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություններ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը` 5 

միավոր առավելագույն արժեքով:  

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

 

 

 

0105/B04 Մաթեմատիկա-C /Մաթեմատիկայի ներածություն՝բազմությունների  

տեսության տարրերով/-1 /6 կրեդիտ/  
Շաբաթական 6ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 75 ժամ գործնական 
պարապմունք), 1-ին կիսամյակ,եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

բազմությունների տեսության տարրերի հետ, նրանց կատարվող 

գործողություններին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

1. կիմանա բազմության, ենթաբազմության սահմանումները,  

2. կկարողանա կատարել գործողություններ բազմությունների հետ,  

3. կտիրապետի բազմությունների դեկարտյան արտադրյալին, նրանց միջև 

առնչությունների հատկություններին:  

 

Բովանդակությունը.  

Բազմությունների տեսության տարրեր 
Թեմա 1՝Բազմություն հասկացությունը: Բազմության տարր. պատկանում է 

առնչությունը:Վերջավոր, անվերջ բազմությունները (ինտուիտիվ մոտեցում): 

Թեմա 2՝Բազմության տրմանձևեր՝ թվարկումով, բնութագրիչհատկությամբ: 

Բազմությունների հավասարությունը:Ենթաբազմություն է ե 

առնչությունը.ենթաբազմության տրումը բնութագրիչ հատկությամբ: Դատարկ 

բազմություն.դատարկ բազմությունների  հավասարությունը, դատարկ 

բազմության միակությունը: Էյլերի-Վենի գծապատկերները: Թեմա 3՝ 

Բազմությունների՝ հատում, միավորում,տարբերություն: Համապարփակ 

բազմություն,բազմության լրացում: Երկու, երեք վերջավոր բազմությունների 

միավորման տարրերի քանակը:Թեմա 4՝ Բազմությունների հանրահաշիվ. 

A⋃A = A,  A⋂A = A,  A⋃B = B⋃A, 

A⋂B = B⋂A,  A ⋃ (B⋃C) = (A⋃B) ⋃ C, 

A ⋂ (B⋂C) = (A⋂B) ⋂ C, 

A ⋂ (B ⋃ C) = (A ⋂ B) ⋃ (A ⋂ C), 

A ⋃ (B ⋂ C) = (A ⋃ B) ⋂ (A ⋃ C), 

A\B = A ⋂  հավասարություններից 
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յուրաքանչյուրի ապացուցումը: Այդ հատկությունների մեկնաբանումը Էյլերի-

Վենի գծապատկերներով: Թեմա 5՝ Առնչություններ. Կարգավորյալ ո-յակ. 

բազմությունների դեկարտյան արտադրյալ. դրա հատկություններ.  

A x ( B ⋃ C ) = ( A x B ) ⋃ ( A x C ) , 

А х ( В ՈС)= (А х В) ⋂ (A x C), 

А х ( В \С)= (А х В) \ (A x C) 

հավասարություններից յուրաքանչյուրի ապացուցումը: Վերջավոր 

բազմությունների դեկարտյան արտադրյալի տարրերի քանակը: Թեմա 6՝ 

(Երկտեղ) առնչություններ երկու բազմությունների միջև.առնչություն 

բազմության վրա: Առնչության՝ որոշման տիրույթ, արժեքների տիրույթ: 

Առնչության տրման ձևեր, առնչության գրաֆ, գրաֆիկ:Գործողություններ 

առնչությունների նկատմամբ՝ միավորում, հատում, տարբերություն, լրացում: 

Բազմատեղ առնչություն (օրինակներ): Թեմա 7՝ Առնչության հակադարձ, երկու 

առնչությունների համադրույթ,  Առնչությունների հատկություններ (տեսակներ)՝ 

անդրադարձելի, ոչանդրադարձելի, հակաանդրադարձելի, համաչափելի, 

ոչհամաչափելի, հակահամաչափելի, փոխանցելի. միավորման, հատման 

գործողություններ դրանցից յուրաքանչյուրի հետ. դրանցից յուրաքանչյուրի 

գրաֆի և գրաֆիկի առանձնահատկությունները:Թեմա 8՝ Համարժեքության 

առնչություն. դրա գրաֆի և գրաֆիկի առանձնահատկությունները բազմության 

տրոհումը ըստ մի քանի հատկանիշների: Բազմության տրոհումը՝ ըստ 

համարժեքության առնչության (անհրաժեշտ և բավարար պայմանի 

ապացուցումը):Թեմա 9՝ Կարգի առնչություն (խիստ, ոչխիստ),դրագրաֆի և 

գրաֆիկի առանձնահատկությունները: Մասնակի կարգավորված բազմություն, 

գծորեն կարգավորված բազմություն. դրանցից յուրաքանչյուրի հապավված 

գրաֆը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր 

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

0001/B05 Առաջին բուժօգնություն և երեխայի առողջության պահպանման 

հիմունքներ/3 կրեդիտ/  
Շաբաթական 3ժամ (25 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական 
պարապմունք), 1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Ուսանողներին տալ գիտելիքներ հիվանդներին և տուժվածներին գրագետ և 

ճիշտ օգնություն կազմակերպելու, ինչպես նաև զարգացնել անհրաժեշտ 

հմտություններ և կարողություններ աղետների օջախում տուժածներին առաջին 

օգնություն ցույց տալու, վիճակը վերահսկելու համար և տեղափոխելու համար , 

ուսանողների մոտ զարգացնել բժշկա-հիգիենիկ դաստիարակություն, 

պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի արտակարգ իրավիճակների 

պայմաններում, ճիշտ կազմակերպել խնամք և տեղափոխում հիվանդների և 

վիրավորների նկատմամբ: 
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Կրթական արդյունքները. 

•Կատարել վիրակապում, բեկակալի տեղադրում Կատարել ստամոքսի 

լվացում,հոգնա Ջերմաչափում, պուլսի որոշում, Զ/ ճ չափում Այրվածքի 

մակերեսի և խորության որոշում  

•Առաջին օգնության կազմակերպում ցրտահարված տուժածների մոտ 

Տուժածի տեղափոխում կատարել արյունահոսության ժամանակավոր 

դադարեցում  

 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1՝ Հասկացություն հիվանդության մասին :Տուժածի քննության 

մեթոդները:Թեմա 2՝ Վերակենդանացման միջոցառումներ: Թեմա 3՝ 

Թունավորումներ:Թեմա  4՝ Վնասվածքներ : Թեմա 5՝   Ջերմային  

խանգարումներ:Թեմա 6՝ Արյունահոսություններ: Թեմա 7՝  

Վիրակապություններ: Վիրակապություններ:Թեմա 8՝ ռողջ ապրելակերպի 

կանոնները:Թեմա 9՝ Ինֆեկցիոն հիվանդություններ: Թեմա 10՝ Սեռավարակներ: 

Անվտանգ սեռական կապեր:Պրոֆեսիոնալ հիվանդություններ վիճակը 

վերահսկելու համար և տեղափոխելու համար, ուսանողների մոտ զարգացնել 

բժշկահիգիենիկ դաստիարակություն, պատրաստել նրանց պրակտիկ 

աշխատանքի արտակարգ իրավիճակների պայմաններում,ճիշտ կազմակերպել 

խնամք և տեղափոխում հիվանդների և վիրավորների նկատմամբ: 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  

2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում:  

 

0303/B06  Տարիքային անատոմիա և ֆիզիոլոգիա (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական) 
Կիսամյակը` 1-ին, առանց եզրափակիչ գնահատման  

Նպատակը. 

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ մանկական օրգանիզմի 

զարգացման ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների և 

օրինաչափությունների, օնտոգենեզի տարիքային տարբեր փուլերում 

կառուցվածքի և ֆունկցիաների փոխհարաբերությունների, առողջության 

պահպանման ժամանակակից մոտեցումների մասին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

կիմանա` 
 զարգացող օրգանիզմի տարիքային առանձնահատկությունները ,  

 օնտոգենեզի տարբեր փուլերում աճի և զարգացման ընդհանուր 

օրինաչափությունները,  

 մանկական օրգանիզմի ձևավորման մեջ կարգավորիչ համակարգերի դերը,  

 մարդու օրգանիզմի և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունների 

առանձնահատկությունները, 
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 մարդու  անհատական զարգացման տարբեր փուլերում 

հոգեֆիզիոլոգիական և անհատական տիպաբանական 

առանձնահատկությունները և դրանց հնարավոր փոփոխությունները, 

 ուսումնա-դաստիարակչական գործընթացի, օրվա ռեժիմի կազմակերպումը, 

 
կկարողանա` 
 կիրառել ստացած գիտելիքները անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և երեխայի 

հիգիենայի վերաբերյալ` ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

կազմակերպման ժամանակ, 

 կատարել սոցիալական մանկավարժի արհեստավարժ գործունեության 

հիմնական տեսակները, լուծել հանրակրթական հաստատություններում 

տիպային արհեստավարժ խնդիրները, 

 մանկավարժական ու ուսումնադատիարակչական խնդիրների լուծման 

ժամանակ կիրառել տարբերակված մոտեցում` կախված երեխաների 

օրգանիզմի անհատական առանձնահատկություններից, նրանց դպրոցական 

հասունության աստիճանից, առկա շեղումներից` երեխայի զարգացման 

ընթացքում, 

կտիրապետի` 
  ժամանակակից տեղեկատվական կրթական տեխնոլոգիաները, 

  հմտությունների և սոցիալ- մանկավարժական, 

ուսումնադաստիարակչական, զարգացնող, մշակութա-լուսավորչական, գիտա-

մեթոդական, կազմակերպչական-կառավարչական գործունեության մեթոդների: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մանկական օրգանիզմի աճի և զարգացման օրինաչափությունները: 

Տարիքային փուլեր: Օրացուցային և կենսաբանական տարիքը, նրանց 

հարաբերակցությունը օնտոգենեզի տարբեր փուլերում` կենսաբանական 

տարիքի սահմանման չափանիշները: Երեխայի զարգացման կրիտիկական 

շրջանները: Թեմա 2` Ժառանգականությունը և միջավայրը, նրանց 

ազդեցությունը մանկական օրգանիզմի զարգացման վրա: Թեմա 3` Կարգավորիչ 

համակարգերի զարգացում /հումորալ և նյարդային/: Թեմա 4` Տարբեր 

տարիքային փուլերում ընդերային, շարժողական և զգայական համակարգերի 

ֆունկցիոնալ փոփոխություն: Թեմա 5` Ջերմակարգավորման և էներգիայի 

փոխանակման տարիքային առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Հենաշարժիչ 

ապարատի օնտոգենետիկական օրինաչափությունները: Թեմա 7`  Ուղեղի 

հասունացման անատոմա-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: Թեմա 

8` Երեխայի վարքագծի հոգեֆիզիոլոգիական ասպեկտները, հաղորդակցման 

վարքագծի ձևավորումը: Խոսք: Թեմա 9` Երեխայի անհատական 

տիպաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Երեխայի ֆունկցիոնալ 

զարգացման մակարդակի ամբողջական ախտորոշում: Պատրաստակամություն 

ուսուցման նկատմամբ: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B07 Մաթեմատիկա-B/Մաթեմատիկայի ներածություն՝բազմությունների 
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տեսության տարրերով/-2 /3 կրեդիտ/  
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական 
պարապմունք), 2-րդ կիսամյակ,  եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

ֆունկցիաների,  նրանց հետ կատարվող գործողություններին և ասույթների 

հաշվին: 

 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա ֆունկցիայի գաղափարը, ասույթ հասկացությունը, նրանց 

տեսակները,  

2. կկարողանա կատարել գործողություններ թվային ֆունկցիաների, 

ասույթների հետ, գծել որոշ ֆունկցիաների գրաֆիկներ,  

3. կտիրապետի ֆունկցիայի տրման եղանակներին, արտածման 

կանոններին:  

 

Բովանդակությունը. 

Ֆունկցիոնալ առնչությունª ֆունկցիա 
Թեմա 1՝Ֆունկցիան` որպես առնչություն, որպես համապատասխանություն, 

որպես երկու 

փոփոխական մեծությունների միջև կապ:Ֆունկցիայի՝ որոշման տիրույթ, 

արժեքների տիրույթ:Թեմա 2՝ Արտապատկերումներ (պատկեր նախապատկեր 

հասկացությունները), դրանց տեսակներ՝ վրադրում, տարադրում,միջադրում, 

փոխմիարժեք: Հավասարազոր բազմություններ, վերջավոր, անվերջ 

բազմություններ: Թեմա 3՝ Թվային ֆունկցիաներ: Գործողություններ թվային 

ֆունկցիաների նկատմամբ՝ գումար (տարբերություն), արտադրյալ (քանորդ), 

համադրույթ, հակադարձ. հակադարձի գոյության անհրաժեշտ և բավարար 

պայման:Թեմա 4՝ Թվային ֆունկցիաների տեսակներ` զույգ,կենտ, 

պարբերական, աճող, նվազող մոնոտոն:Թեմա 5՝Ուղիղ համեմատականություն, 

հակադարձ համեմատականություն.  դրանցից յուրաքանչյուրը ներկայացնող 

ֆունկցիայի հատկությունները, գրաֆիկը: Քառակուսային ֆունկցիա, դրա 

հատկությունները, գրաֆիկը: Մաթեմատիկական տրամաբանության տարրեր ա) 

Ասույթների հաշիվ Թեմա 6՝ Ասույթ հասկացությունը. պարզ, բարդ ասույթներ: 

Հիմնական տրամաբանական կապեր. դրանցով արտահայտող բարդ ասույթների 

ճշմարտային արժեքների «հիմնավորումըե:Թեմա 7՝ Ասույթի ժխտում: 

Ասույթների կոնուկցիա, դիզյունկցիա իմպլիկացիա, էկվիվալենցիա դրանցից 

յուրաքանչյուրի սահմանումը: Ասույթների նկատմամբ կատարվող 

գործողությունների հիմնական հատկությունները (ապացուցումը):Թեմա 8՝ 

Ասույթների հաշվի բանաձևեր, նույնաբար ճշմարիտ հիմնական բանաձևեր: 

Ասույթների հաշվի բանաձևերի նույնարժեքությունը:Թեորեմ նույնարժեք 

բանաձևերի էկվիվալենցիայի համանշանակության մասին: Տեղադրման կանոնը: 

Նույնարժեք հիմնական բանաձևեր և տաֆտալոգիաներ:Թեմա 9՝ 

Տրամաբանական հետևության առնչությունը ասույթների բազմության վրա: 

Թեորեմ երկու բանաձևերի տրամաբանական հետևության և դրանց 

իմպլիկացիայի մասին: Թեորեմներ տրամաբաական հետևության մասին.  

ա) եթե E1, E2, E3, ..., En ⊨ E,ապա  (E1 ⋀ E2 ⋀ E3 ⋀... ⋀ En) ⊨ E: 

բ) եթե E1, E2, E3, ..., En ⊨ E,ապա  (E1, E2, E3, ..., En -1) ⊨ (En → E): 
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Թեմա 10՝ Արտածման կանոներ՝ տեղադրման եզրակացման. օժանդակ 

արտածում:Դեդուկցիա, արտածման կանոններ՝սիլոգիզմի,  նախադրյալի 

տեղափոխման (միացման, անջատման): Արտածման մի քանի պարզագույն 

կանոններ. հաստատող մոդուս, բացասող մոդուս, բացառող – հաստատող 

մոդուս, հաստատող – բացառողմոդուս, սիլոգիզմի կանոնը. կոնտրապոզիայի 

կանոնը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը` 5 

միավոր առավելագույն արժեքով:  

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

 

0303/B08 Մանկավարժության տեսություն  /4 կրեդիտ/  
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար 
պարապմունք), 2-րդ կիսամյակ,եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Ներկայացնել առարկայի օրինաչափությունների հիմնադրույթների 

օրինաչափությանի,հիմնադրույթների մեթոդաբանությունը պատմական 

մանկավարժական և գիտատեսական աղբյուրները:Յուրացրած գիտելիքները 

կիրառել հետազոտական և պրակտիկ գործունեության մեջ:Մասնագիտական 

գիտական և պրակտիկ գործունեության կազմակերպման 

մեթոդներին,գիտելիքներին,կարողանա դրանք հարմարեցնել արդի 

պահանջներին և հայեցակարգերին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Կրթական արդյունքները. 

•կարևորել դաստիարակության նպատակի պարզաբանման 

արդիականությունը, 

•պատկերացում տալ անձնավորության ձևավորման և զարգացման վրա 

ազդող գործոնների մասին, 

•ընդգծել տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների 

հաշվառման կարևորությունը: 

 

Բովանդակությունը. 
Բաժին 1. Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները:Թեմա 

1՝Մանկավարժությունը որպես գիտություն:Մանկավարժության 

ուսումնասիրության առարկան,խնդիրները և գործառույթները:Թեմա 

2՝Մանկավարժության մեթոդաբանությունը և գիտահետազոտական 

մեթոդները:Թեմա 3՝Անձի սոցիալականացման գործընթացը:Թեմա 

4՝Մանկավարժական գործընթացը որպես համակարգ և ամբողջական երևույթ: 

Բաժին 2.Դիդակտիկա:Թեմա 5՝Դիդակտիկան որպես մանկավարժական 

տեսություն:Թեմա 6՝ Ուսուցման գործընթացը որպես ամբողջական 

համակարգ:Թեմա 7՝Ուսուցման օրինաչափությունները,սկզբունքները,և դրանց 

դասակարգումը:Թեմա 8՝Ուսուցման մեթոդներն ու միջոցները:Թեմա 

9՝Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները:Թեմա 10՝Ուսուցման 



– 226 – 

կազմակերպման ձևերը:Թեմա 11՝Ուսուցման գործունեության արդյունքների 

ստուգումն ու գնահատումը:Բաժին 3՝Դաստիարակության տեսություն:Թեմա 

12՝Դաստիարակության գործընթացի էությունը և բովանդակությունը:Թեմա 

13՝Դաստիարակության սկզբունքները: Թեմա 14՝Դաստիարակության 

մեթոդները,միջոցներն ու ձևերը:Թեմա 15՝ Անձի դաստիարակությունը 

կոլեկտիվում և ընտանիքում: Թեմա 16՝Մտավոր դաստիարակություն: 

Սովորողների գիտական աշխարհայացքի ձևավորումը:Թեմա 17՝ Բարոյական 

դաստիարակություն: Թեմա 18՝Իրավական դաստիարակություն:Թեմա 19՝ 

Գեղագիտական դաստիարակություն: Թեմա 20՝ Քաղաքացիական 

դաստիարակություն:Թեմա 21՝ Աշխատանքային դաստիարակություն: 

Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշում: Թեմա 22՝ Ֆիզիկական 

դաստիարակություն: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր 

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

0303/B09 Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության ուսուցման 

մեթոդիկա-1 /2 կրեդիտ/  
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական և 15 ժամ 
սեմինար պարապմունք), 2-րդ կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման 
դասընթաց 

Նպատակը.  

Գործնական աշխատանքների միջոցով զարգացնել երաժշտական կրթություն 

չունեցող ուսանողների երաժշտական մտածողությունը, ռիթմի և լադի 

աստիճանների զգացողությունը, ապահովոել ուսանողների գեղագիտական 

դաստիարակությունը, ուսանողին զինել տարրական դասարաններում երգ և 

երաժշտություն առարկայի դասավանդման համար անհրաժեշտ տեսական 

գիտելիքներով և կարողություններով:  

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.  

գիտենա` 

Երաժշտական գործունեության դերն ու նշանակությունը, երաժշտական 

գործիք առարկայի ծրագրի բովանդակությունը, նպատակն ու խնդիրները: 

Արտասահմանյան երկրների երաժշտական գործիքների 

առանձնահատկությունները: Երաժշտական ռիթմի հասկացություն: 

Երաժշտական ստեղծագործությունների ունկնդրման կազմակերպման ձևեր: 

Երաժշտական տարրական գիտելիքներ:  

կարողանա՝  

Կոսղմնորոշվել արտասահմայան երկրների նվագարանների 

առանձնահատկությունների հարցում: Ներկայացնել երաժշտական տարբեր 

տեսակներ, ժանրերի ստեղծագործությունները: Կազմակերպել 

հանդիսություններ, զվարճանքներ: Դասավանդել ինչպես լսարանում, այնպես էլ 



– 227 – 

պրակտիկայի ընթացքում:  

տիրապետի՝ 

Երաժշտական տարբեր նվագարաններին, կատարման 

առանձնահատկություններին: Երաժշտական միջոցառումների 

կազմակերպմանը, աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունների 

մանկավարժական հիմքուներին:  

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝Կրտսեր դպրոցականի երաժշտական գործունեության հիմնական 

ձևերը: Թեմա 2՝ Երաժշտական դաստիարակությունը արտադասարանային 

աշխատանքների ընթացքում: Թեմա 3՝ Երաժշտական խմբակային 

աշխատանքների կազմակերպման ձևեր: Թեմա 4՝ Մանկական երաժշտական 

նվագարանների իմացություն: Թեմա 5՝ Ծանոթություն երաժշտական 

այբուբենին, նվագելու կարողություն: Թեմա 6՝ Բազմակողմնաի երաժշտական 

կրթությամբ զարգացած անձնավորություն:  

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B10. Մայրենի լեզու -2 /3 կրեդիտ/  
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական  
պարապմունք), 2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից հայերենի բառային 

համակարգը` իր տարբեր հատկանիշներով, նպաստել ուսանողների 

բառապաշարի հարստացմանը և 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.կկարողանա կատարել բառակազմական վերլուծություններ, ճիշտ և տեղին 

կկիրառի ձևա-իմաստային տարբեր խմբերի բառերը,  

3.կտիրապետի գրական հայերենին բնորոշ բառակազմական և իմաստային    

նրբություններին` զերծ մնալով բառագործածության սխալներից 

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Բառագիտություն. ուսումնասիրության առարկան: Բառ. բառի 

հատկանիշները: Թեմա 1՝ Բառիմաստի տեսակները, բառի մենիմաստությունն ու 

բազմիմաստությունը: Բառիմաստի փոփոխություն: Բառերի ձևաիմաստային 

խմբերը: Թեմա 2՝ Բառապաշար: Բառապաշարի շերտերն ու դասակարգումը: 

Թեմա 3՝ Բառակազմություն: Ձևութը և նրա տեսակները: Թեմա 4՝ 

Բարդություններ. տեսակները: Թեմա 5՝ Դարձվածաբանություն. դասակարգումը: 

Թեմա 6՝ Բառարանագրություն. բառա-րանների տիպերը: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  
 

 

0303/B11. Տարիքային հոգեբանություն /2 կրեդիտ/  
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ սեմինար  պարապմունք), 
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողներին 

կրտսեր դպրոցականի հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների, 

անձնային ուղղվածության, կրտսեր դպրոցականի հույզերի, զգացմունքների, 

հոգեկան գործընթացների զարգացման նորմերի մասին: 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել կրտսեր 

դպրո-ցականի հուզակամային ոլորտին, բնավարությանը, խառնվածքի 

ձևավորմանը, խոսքի զարգացմանը, միջանձնային փախհարաբերություններին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա կրտսեր դպրոցական տարիքի հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությունները, 2.պատկերացում կկազմի կրտսեր դպրոցականի 

իմացական գործընթացների զարգացման նոր-մերը: 

1.պատկերացում կկազմի կրտսեր դպրոցական տարիքի հուզակամային 

ոլորտի մասին,  

2.կիմանա կրտսեր դպրոցականի միջանձնային փոխհարաբերությունները, 

 3. կկարողանա հասկանալ խողի նշանակությունը կրտսեր դպրոցականի 

կյանքում: 

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանության առարկան, նպատակը, 

մեթոդները: Թեմա 1՝ Կրտսեր դպրոցականի անատոմիան ֆիզիոլոգիական և 

հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Դպրոցական կյանքին 

երեխայի սկզբնական հարմարման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ 

Կրտսեր դպրոցականի մոտ հոգեբանական նորագոյացությունները:Թեմա 4՝ 

Խաղը կրտսեր դպրոցական տարիքում: Թեմա 5՝ Ուսումը որպես կրտսեր 

դպրոցականի առաջատար գործունեության ձև: Թեմա 6՝ Կրտսեր դպրոցականի 

անձի ձևավորումը: Թեմա 7՝ Կրտսեր դպրոցականի միջանձնային 

փոխհարաբերությունները: Թեմա 8՝ Կրտսեր դպրոցականների մոտ իմացական 

գործընթացների զարգացումը: Թեմա 9՝ Կրտսեր դպրոցականների ուշադրության 

առանձնա-հատկությունները: Թեմա 10՝ Հիշողության 

առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում:Թեմա 11՝ 

Մտածողության առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական 

տարիքում:Թեմա 12՝ Երևակայության առանձնահատկությունները կրտսեր 

դպրոցական տարիքում: Թեմա 13՝ Կրտսեր դպրոցականի զգացմունքները, 

հույզերը: Թեմա 14՝ Կրտսեր դպրոցականի կամային որակները: Թեմա 15՝ 
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Կրտսեր դպրոցականի բնավորության ձևավորումը: Թեմա 16՝ Կրտսեր դպրոցա-

կանի խոսքի զարգացումը: Թեմա 17՝ Ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման և դաստիա-րակության գործում: Թեմա 18՝ Երեխայի ներաշխարհի 

ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 19՝ Երեխաների հոգեբանությանը 

վերաբերող տեսություններ: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  
 

0001/B12. Շախմատի տեսություն և պրակտիկա-1 /2 կրեդիտ/  
Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական 
պարապմունք), 2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով,որոնց օգնությամբ նրանք կկարողանան 

մանկավարժական գործընթացում առաջացած խնդիրներին տալ շախմատ 

առարկայի լուծումներ:Ուսուցչի մասնագետ պատրաստելու բակալավրի 

ծրագրով նախատեսված է ուսումնասիրել «Շախմատի դասավանդումը 

դպրոցում» առարկան , որը խիստ կարևոր է և մասնագիտական է:Առարկայի 

նպատակն է ուսանողներին զինել շախմատին հատուկ 

գիտելիքներով,շախմատի ծագումնաբանությանը,խաղաքարերին,շախմատային 

հասկացություններին,խաղի վարման կարգին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

 Կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
 Տիրապետի շախմատ առարկային,հետազոտության մեթոդներին, 
 Կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալկատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 

Բովանդակություն. 
Թեմա 1՝ Նախնական շախմատային պատկերացումների և հասկացությունների 

ձևավորման մեթոդիկա: Թեմա 2՝ Խաղատախտակի և խաղաքարերի շարժման, 

ինչպես նաև խաղաքար վերցնելու վերաբերյալ պատկերացումների ձևավորման 

մեթոդիկա: Թեմա 3՝ Արքայի, քայլի հասկացության իմաստի, շախմատում 

հերթական քայլի, արքային վերաբերվող կանոնների ձևավորման մեթոդիկա: 

Թեմա 4՝ Թագուհի խաղաքարի, նրա շարժման,թագուհով խաղաքար վերցնելու, 

հարվածի տակ գտնվող դաշտերի և այլ հասկացությունների ձևավորման 

մեթոդիկա: Թեմա 5՝ Շախ և մատ: Մատի իմաստը, արքային վերաբերվող 

կանոնների, պատկերացումների, հասկացությունների ձևավորման մեթոդիկա: 

Թեմա 6՝ Պատ: Շախմատի խաղի հնարավոր արդյունքների, պատի իմաստի 

ուսուցանման մեթոդիկա: Թեմա 7՝ Նավակ և փիղ խաղաքարերի շարժման 

ձևերը,նավակ և փիղ խաղաքարերով մատերի ուսուցման մեթոդիկա: Թեմա 8՝ Ձի 

խաղաքարը, ձիով մատերի և «պատառաքաղ» հասկացության ուսուցման 

մեթոդիկան: Թեմա 9՝ Զինվոր: Զինվորների սկզբնական դասավորությունը: 

Զինվորի շարժումը, հարվածի դաշտերը, զինվորով խաղաքար վերցնելը, շախ և 

մատ հայտարարելը, զինվորով կողանցիկ վերցնելու մեթոդիկան: Թեմա 10՝ 



– 230 – 

Քայլի գրանցում: Պայմանական նշանները շախմատում: Խաղի /պարտիայի/ 

գրանցումը: Ընդարձակ և համառոտ գրանցման մեթոդիկան: Թեմա 11՝ 

Հավերժական շախ: Հավերժական շախը որպես ոչ-ոքիի հասնելու միջոցի 

ուսուցման մեթոդ: Թեմա 12՝ Մատ թագուհիով: Միայնակ թագուհիով մատի 

տեխնիկայի ուսուցման մեթոդիկան:Թեմա 13՝ Մատ մեկ և երկու նավակով: Մատ 

թագուհիով և մեկ նավակով վերջնախաղերի ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 14՝ 

Մատ վերջին հորիզոնականում: Վերջին հորիզոնականում մատի տիպային 

դիրքերի ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 15՝ Մանկական մատ: f 2 և   f 7 դաշտերի 

թուլությունը խաղի սկզբում: Մանկական մատի տիպային դիրքերի և այլ տիպի 

մատերի ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 16՝ Պաշտպանություն: Պաշտպանական 

տիպային դիրքեր, անպաշտպան խաղաքար, կրկնակի հարձակումը որպես 

տակտիկական զենքի ուսուցման մեթոդիկա: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B13 Մաթեմատիկա-B/Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի բովանդակային 

ուղղության տեսական հիմունքները/ -3 /4 կրեդիտ/  
Շաբաթական 4 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 45 ժամ գործնական 
պարապմունք), 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

բազմությունների, միացությունների տեսության և հարաբերությունների 

տեսության հիմնական հարցերի հետ: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա մաթեմատիկական հիմնական ու ածանցյալ հասկացությունները և 

նրանց սահմա-նումները,  

2.կկարողանա ինքնուրույն կատարել պրեդիկատների հետ տրամաբանական 

գործողություններ,  

3.կտիրապետի պրեդիկատային հաշվի էլեմենտները տրամաբանական 

խնդիրների լուծման մեջ կիրառելու հմտություններին: 

 

Բովանդակությունը. 

Պրեդիկատների հաշիվ 

Թեմա 1՝ Ասույթների հաշվի «սահմանափակությունըե:«Պրեդիկատե 

հասկացությունը՝ մեկտեղանի,բազմատեղ: Պրեդիկատի և առնչության կապը: 

Պրեդիկատների՝ կոնյուկցիա, դիզյունկցիա, իմպլիկացիա, 

էկվիվալենցիա.դրանցից յուրաքանչյուրի ճշմարտացիության բազմությունը: 

Թեմա 2՝ Քվանտորներ՝ գոյության, ընդհանրության. ազատ և կապված 

փոփոխականներ: Թեմա 3՝ Պրեդիկատների հաշվի բանաձևեր. դրանց 

համազորությունը: Համանշանական բանաձևեր: Թեմա 4՝ Դատողությունների 

արտահայտումը պրեդիկատների միջոցով:  Տրամաբանական հետևության և 

համարժեքության առնչությունը պրեդիկատների բազմության վրա: Թեմա 5՝ 

Դատողությունները և սիլոգիզմները. դրանց արտահայտումը պրեդիկատային 
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բանաձևերով:   

Սահմանումներ, հասկացություններ, թեորեմներ  

Թեմա 6՝ Սահմանում. դրա առանձնահատկությունները: Սահմանման 

կանոններ՝ համաչափություն. կրկնաբանության և շրջապտույտի բացառում, 

հստակություն,հակիրճություն: Իրական և անվանական (նոմինալ) 

սահմանումներ: Թեմա 7՝ Հասկացություն. դրա ծավալ և բովանդակություն: 

Հասկացությունների  հարաբերությումը՝ ըստ ծավալի: Հասկացության 

ընդհանրացում և սահմանափակում.սեռային և տեսակային հասկացություններ: 

Թեմա 8՝ Թեորեմ, դրա կառուցվածքը: Անհրաժեշտ և (կամ) բավարար 

պայմաններ: Թեորեմի ապացուցման ձևեր: Ճիշտ և սխալ դատողություններ: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր 

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

 

0303/B14. Տարրական կրթության մանկավարժություն/4 կրեդիտ/  
Շաբաթական 4 ժամ (45 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ սեմինար 
պարապմունք),      3-րդ կիսամյակ,  եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տարրական դպրոցի 

մանկավարժության հիմունքները, մանկավարժության գիտությունների 

համակարգը, գիտամանկավարժական հետազոտության մեթոդները, ուսուցման 

տեսության, ուսուցման գործընթացների առանձնահատկութ-յուններն ու 

օրինաչափությունները, շարժիչ ուժերը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

1.կիմանա տարրական դպրոցի մանկավարժության գործընթացի 

օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, տարրական դպրոցի 

մանկավարժության կապն այլ գիտություն-ների հետ, մանկավարժության 

ճյուղերը, ուսուցման տեսության կարևորությունը մանկավար-ժական 

գիտությունների ենթատեքստում,  

2.կհասկանա մանկավարժության տեսությանը վերաբերող հիմնահարցերը,  

3.կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել մանկավարժության մյուս 

դասընթացներում և կիրառել գործնականում: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Տարրական դպրոցի մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները: 

Թեմա 2՝ Տարրական դպրոցի մանկավարժության գիտությունների համակարգը: 

Թեմա 3՝ Կրթության բովանդակությունը, կրթական նոր հարացույցերը: Թեմա 4՝ 

Անձի ձևավորում և սոցիալականացում: Թեմա 5՝ Ուսուցման տեսության 

ժամանանակից տեսությունները: Թեմա 6՝ Ուսուցումը որպես իրականության 

արտացո-լում: Թեմա 7՝ Իմացության մեջ զգայական իմացության և 
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տրամաբանական իմացության փոխկա-պակցումը: Թեմա 8՝ Կրտսեր 

դպրոցականի տարիքային առաձնահատկությունները: Թեմա 9՝ Ոսուց-ման 

սկզբունքները: Թեմա 10՝ Ուսուցման մեթոդները, նորագույն մեթոդները 

աշակերտակենտրոն ուսուցման ընթացքում: Թեմա 11՝ Ուսուցման 

կազմակերպման ձևերն ու եղանակները: Թեմա 12՝ Կոլեկտիվ ուսուցման 

առավելություններն ու թերությունները: Թեմա 13՝ Դասը որպես ուսուցման 

կազմակերպան հիմնական ձև, ուսուցման կազմակերպման այլ ձևեր: Թեմա 14՝ 

Ուսուցման կազմակերպման նորագույն եղանակները: Թեմա 15՝ Պրոբլեմային 

ուսուցում: Թեմա 16՝ Ծրագրավորված ուսուցում: Թեմա 17՝ Սովորողների 

իմացական գիտելիքների, կարողությունների, հմտութ-յունների հաշվառումը և 

գնահատումը: Թեմա 18՝ Ուսուցչի դերը սովորողների ուսումնաիմացական 

գործունեության կառավարման, կազմակերպման գործում: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր 

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

0303/B15. Երաժշտություն և տարրական դպրոցում երաժշտության ուսուցման 

մեթոդիկա-2/3 կրեդիտ/  
Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական և 15 
սեմինար պարապմունք),      3-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման 
դասընթաց 

Նպատակը. 

Դաստիարակել ուսանողների մոտ սեր դեպի երգչախմբային արվեստը, 

զարգացնել նրանց մոտ վոկալ–խմբերգային և խմբավարական–կատարողական 

հմտություններ և կարողություններ, տարրական դպրոցի «Երաժշտություն» 

առարկայի  երգերի ծրագրային նյութի յուրացում:    

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտենա՝  

Երաժշտական գործունեության դերն ու նշանակությունը , Երաժշտության 

դասվանդման մեթոդիկա ծրագրի բովանդակությունը, նպատակն ու խնդիրները: 

Արտասահմանյան երկների երաժշտական մշակույթի 

առանձնահատկությունները: Երաժշտական ստեղծագործությունների 

ունկնդրում: Երաժշտության տեսակները, ժանրերը: Երաժշտական 

գործունեության մանակավարժական հիմունքները: Երաժշտության զարգացնող 

դերը դպրոցվականի կրթադաստիարակչական հարցում: Երաժշտական 

տարրական գիտելիքներ:  

Կարողանա՝ 

Կողմնորոշվել արտասահմայան երկրների երաժշտական մշակութային 

սառանձնահատկությունների հարցում: Ներկայացնել երաժշտական տարբեր 

տեսակների, ժանրերի ստեղծագործությունները: Դասավանդել ինչպես 

լսարանում, այնպես էլ պրակտիկայի ընթացքում:  

Տիրապետի՝ 
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Երաժշտական տարրական գիտելիքներին, երաժշտության դասավանդման 

մեթոդներին, ձևերին: Երաժշտական գործունեության մանկավարժական 

հիմունքներին:  

 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1` Երեխաների երաժշտական դաստիարակության պատմություն: Թեմա 

2՝ Երաժշտության դասը և դրա տեսակները: Թեմա 3՝ Տարրական 

դասարաններում երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա: Թեմա 4՝ 

Տարրական դպրոցում երաժշտական դաստիարակության գիտական 

հիմունքները և մեթոդոլոգիական սկզբունքները: Թեմա 5՝ Կրտսեր 

դպրոցականների երաժշտական գործունեության հիմնական տիպերը: Թեմա 6՝ 

Երաժշտական քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Թեմա 7՝ Երաժշտական հանգստի կազմակերպման զանգվածային  և խմբակային 

ձևերը:  

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 
0303/B16. Կերպարվեստ և տարրական դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման 

մեթոդիկա-1./ 3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական և 15 
սեմինար պարապմունք),      3-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման 
դասընթաց 

 

 

Նպատակը. 

Ուսանողներին ներկայացնել կեևպարվեստի ուսումնասիրության ոլորտը , 

նրա բաղադրիչները,կերպարվեստի ուսումնասիրության առարկան և 

մեթոդները:Բացատրել կերպարվեստի հիմնական 

հասկացությունների,հիմնահարցերի էությունը:Տալ  կերպարվեստի կապը մյուս 

բնագավառների հետ:   

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

1. կունենա ընդհանուր պատկերացում կերպարվեստի, նրա 

ուսումնասիրության ոլորտների մասին, 

2. կտարբերակի կերպարվեստի առանձին ոլորտների ուսումնասիրության 

առանձնահատկություններին, 

3. կըմբռնի կերպարվեստի համընդհանուր բնույթը անձի ձևավորման 

գործում, 

4. կկարողանա ըմբռնել և հասկանալ կերպարվեստի ուղղությունները: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Կերպարվեստի առաջացումը: Թեմա 2՝ Կերպարվեստի զարգացման 

հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3՝ Մարդը և բնությունը որպես 

կերպարվեստի ուսումնասիրության բնորոշիչ մաս: Թեմա 4՝ Զգայականի և 

հոգեկանի դերը կերպարվեստում: Թեմա 5՝ Կերպարվեստի կապը այլ 



– 234 – 

գիտությունների հետ: Թեմա 6՝ Կերպարվեստի դասավանդման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 7՝ Անձի անհատական 

ընդունակությունների զարգացումը կերպարվեստի օգնությամբ: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B17. Մայրենի լեզու-3 /4 կրեդիտ/ Շաբաթական 4 ժամ (15 ժամ 
դասախոսություն և 45 ժամ գործնական  պարապմունք),  3-րդ կիսամյակ,  
եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից հայերենի 

ձևաբանական համա-կարգը`քննության առնելով գոյական, ածական, թվական 

խոսքի մասերի որոշման հիմունքները, բնորոշ հատկանիշները, քերականական 

կարգերը և ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը: 

 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կգիտակցի հայերենի ձևաբանական փոփոխոխությունների 

օրինաչափությունները` լիարժեք տիրապետելով բառերի ճիշտ ձևափոխման և 

կապակցման կարողություններին` գրավոր և բանավոր խոսքում լեզվական 

վթարներից խուսափելու համար,  

3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 

քերականական զուգաձևությունները:  

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության 

ուսումնասիրության առարկան: Քերականական կարգեր: Թեմա 1՝ Խոսքի 

մասերը ժամանակակից հայերենում, դրանց որոշման հիմունքները: 

Փոխանունություն: Թեմա 2՝ Գոյական. քերականական կարգերը (թվի, հոլովի, 

առկայացման, անձի և ոչ անձի), իմաստային-քերականական խմբերը: Թեմա 3՝ 

Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները: Թեմա 4՝ Թվական, տեսակները, 

կազմությունը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր 

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

 
0303/B18. Մանկավարժական հոգեբանություն /2 կրեդիտ/ Շաբաթական 2 ժամ 
(15 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական  պարապմունք),  3-րդ 
կիսամյակ,  հանրագումարային 

Նպատակը. 
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Ուսանողին ծանոթացնել ուսումնական գործընթացի վերլուծության 

ժամանակակից մոտեցումներին: 

 

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

ծանոթ կլինի մանկավարժական ներգործության հոգեբանական մեխանիզմ-

ներին և         օրինաչափություններին: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Մանկավարժական հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2` 

Ուսումնական գործունեության կառուցվածքը: Թեմա 3` Մանկավարժական 

հոգեբանության մեթոդները: Թեմա 4` Մանկավարժի անձնային որակների և 

մասնագիտական պատրաստվածության հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Մանկա-

վարժական գործունեության շարժառիթները,  մանկավարժական կոլեկտիվի հո-

գեբանություն: Թեմա 6` Մանկավարժական կարողություններ և հմտություններ: 

Թեմա 7` Մանկավարժական գործունեության կառուցվածքը: Թեմա 8` Դաստիա-

րակության հոգեբանություն: Թեմա 9` Կրթության հոգեբանություն: Թեմա 10` 

Ուսուցման հոգեբանություն:  Թեմա 11` Ուսուցչի անձի  հոգեբանություն:  

  

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 
0001/B19. Շախմատի տեսություն և պրակտիկա-2. /2 կրեդիտ/, 

Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ սեմինար և 15 ժամ գործնական  պարապմունք),  
 3-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով,որոնց օգնությամբ նրանք կկարողանան 

մանկավարժական գործընթացում առաջացած խնդիրներին տալ շախմատ 

առարկայի լուծումներ: Ուսուցչի մասնագետ պատրաստելու բակալավրի 

ծրագրով նախատեսված է ուսումնասիրել «Շախմատի դասավանդումը 

դպրոցում» առարկան, որը խիստ կարևոր է և մասնագիտական է:Առարկայի 

նպատակն է ուսանողներին զինել շախմատին հատուկ գիտելիքներով, 

շախմատի ծագումնաբանությանը, խաղաքարերին, շախմատային 

հասկացություններին, խաղի վարման կարգին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

 Կարողանան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: 
 Տիրապետի շախմատ առարկային, հետազոտության մեթոդներին: 
 Կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1՝ Թագուհի խաղաքարի, նրա շարժման, թագուհով խաղաքար վերցնելու, 

հարվածի տակ գտնվող դաշտերի և այլ հասկացությունների ձևավորման 

մեթոդիկա: Թեմա 2՝ Շախ և մատ: Մատի իմաստը, արքային վերաբերվող 

կանոնների, պատկերացումների, հասկացությունների ձևավորման մեթոդիկա: 

Թեմա 3՝ Պատ: Շախմատի խաղի հնարավոր արդյունքների, պատի իմաստի 

ուսուցանման մեթոդիկա: Թեմա 4՝ Նավակ և փիղ խաղաքարերի շարժման 

ձևերը, նավակ և փիղ խաղաքարերով մատերի ուսուցման մեթոդիկա: Թեմա 5՝ 

Ձի խաղաքարը, ձիով մատերի և «պատառաքաղ» հասկացության ուսուցման 

մեթոդիկան: Թեմա 6՝ Զինվոր: Զինվորների սկզբնական դասավորությունը: 

Զինվորի շարժումը, հարվածի դաշտերը, զինվորով խաղաքար վերցնելը, շախ և 

մատ հայտարարելը, զինվորով կողանցիկ վերցնելու մեթոդիկան: Թեմա 7՝ Քայլի 

գրանցում: Պայմանական նշանները շախմատում: Խաղի /պարտիայի/ 

գրանցումը: Ընդարձակ և համառոտ գրանցման մեթոդիկան: Թեմա 8՝ 

Հավերժական շախ: Հավերժական շախը որպես ոչ-ոքիի հասնելու միջոցի 

ուսուցման մեթոդ: Թեմա 9՝ Մատ թագուհիով: Միայնակ թագուհիով մատի 

տեխնիկայի ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 10՝ Մատ մեկ և երկու նավակով: 

Մատ թագուհիով և մեկ նավակով վերջնախաղերի ուսուցման մեթոդիկան: 

Թեմա 11՝ Մատ վերջին հորիզոնականում: Վերջին հորիզոնականում մատի 

տիպային դիրքերի ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 12՝ Մանկական մատ: f 2   և f 7 

դաշտերի թուլությունը խաղի սկզբում: Մանկական մատի տիպային դիրքերի և 

այլ տիպի մատերի տիպային մեթոդիկան: Թեմա 13՝ Պաշտպանություն: 

Պաշտպանական տիպային դիրքեր, անպաշտպան խաղաքար, կրկնակի 

հարձակումը որպես տակտիկական զենքի ուսուցման մեթոդիկա: Թեմա 

14՝Կապ: Կապի տեսակների ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 15՝ Բաց հարձակում, 

բաց հարձակման տեսակները: Թեմա 16՝ Ընթացիկ պլան: Կանխարգելում: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B20. Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի 

բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/-4 /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (11 ժամ դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 4-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա հանրաշվական գործողությունների հատկությունները, խումբ, 

օղակ, դաշտ հասկացությունները, միացությունների տեսության տարրերը,  

2. կկարողանա կատարել գործողություններ օղակի, դաշտի տարրերի հետ, 

լուծել կոմբինատորիկայի խնդիրներ,   

3. կտիրապետի օղակի, դաշտի հիմնական հատկություններին, կիրառել 

միացությունների տեսության տարրերը խնդիրների լուծման մեջ:  

 



– 237 – 

Բովանդակությունը.  
Հանրահաշվական համակարգեր. 

Թեմա 1՝ Հանրահաշվական գործողություն հասկացությունը: Հանրահաշվական 

գործողությունների հատկություններ (տեսակներ)՝ տեղափոխելի, զուգորդելի, 

բաշխական: Թեմա 2՝ Կրճատելի հանրահաշվական գործողություն: Չեզոք 

(միավոր, զրոյական) տարր, կլանող տարր: Տարրի` համաչափ (հակադարձ, 

հակադիր): Հակադարձելի հանրահաշվական գործողություն: Թեմա 3՝ Խումբ 

հասկացությունը. միավորի միակությունը: Երկրաչափական 

ձևափոխությունների խմբեր: Թեմա 4՝ Օղակ հասկացությունը: Չեզոք (զրոյական) 

տարրի գոյությունը և միակությունը: Համաչափ (հակադիր) տարրի գոյությունը և 

միակությունը: Հանումը (երկու տարրերի տարբերությունը) օղակում. հիմնական 

հատկություններ՝ a ∙ (-b) = - ab, (-a) ∙ (-b) = ab, a ∙ (b - c) = ab - ac, (a - b) - (c-d) = (a + 

d) - (b + c),(a - b) (c - d) = (ac + bd) - (ad + bc): Թեմա 5՝ Դաշտ հասկացությունը. 

միավորի գոյությունը և միակությունը, հակադարձի գոյությունը և միակությունը: 

Բաժանումը դաշտում. հիմնական հատկություններ՝ a/b=c/d⇔ 

ad=bc,a/b+c/d=ad+bc/bd, a/b ∙ -c/d = ac/bd, a/d :b/c=ac/db: Միացությունների 

տեսության տարրեր Թեմա 6՝ Կոմբինատորիկայի խնդիրներ: Գումարի, 

արտադրյալի կանոնը: Թեմա 7՝ Առանց կրկնությունների՝տեղափոխություններ, 

տեղադրություններ, միացություններ. դրանց հատկությունները: Թեմա 8՝ 

Կրկնություններով՝ տեղափոխություններ, տեղադություններ, միացություններ. 

դրանց հատկությունները: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0303/B21. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-1 /3 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (11ժամ դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 4-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարրական դպրոցում 

ՄԴՄ-ի առարկայի, մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդների, 

մաթեմատիկայի ուսուցման կազմակերպման, ուսուցման միջոցների և 

առանձնահատկությունների հետ: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի նպատակներն ու 

խնդիրները, բովանդակությունը և կառուցվածքը, առանձնահատկությունները,  

2. կյուրացնի մաթեմատիկայի ուսուցման հիմնական միջոցները, 

ուսուցման մեթոդները և գնա-հատման նորմերը,  

3. կտիրապետի ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման հիմնական 

ձևերին:  

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1՝ ՄԴՄ–ն որպես գիտություն և ՄՏԴ–ն որպես ուսումնական առարկա 

տարական դպրոցում: Թեմա 2՝ Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդները 

տարրական դպրոցում: Թեմա 3՝ Մաթեմատի-կայի ուսուցման կազմակերպումը 

տարրական դպրոցում: Մաթեմատիկայի դասը և նրա առանձնա-

հատկությունները: Թեմա 4՝ Մաթեմատիկայի ուսուցման միջոցները: 

Ուսումնական պրոցեսի կազմա-կերպումը տարրական դպրոցում: Թեմա 5՝ 

Մաթեմատիկայի դասավանդման առանձնահատկութ-յունները 

սակավակոմպլեկտ դպրոցում: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

  

0303/B22. Մանկավարժության պատմություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ սեմինար  
պարապմունք),  
 4-րդ կիսամյակ,  հանրագումարային 

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. 

 կիմանա մանկավարժական մտքի զարգացման պատմությունը արտա-

սահմանյան երկրներում, 

 կհասկանա հայ մանկավարժական մտքի զարգացման պատմության ա-

ռանձնահատկությունները, 

 կկարողանա տարբերակել արտասահմանյան և հայ մանկավարժության 

պատմության տարբերություններն ու նմանությունները: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ներածություն: Դաստիարակության  ծագումը: Թեմա  2` 
Դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Թեմա 3` Դպրոցը և մանկավարժական 

միտքը միջնադարում:  Թեմա 4` Վերածննդի  դարաշրջանի դպրոցն ու 

մանկավարժական միտքը: Թեմա 5` Նոր շրջանի դպրոցն ու  մանկավարժական 

միտքը: Թեմա 6` Նորագույն շրջանի արևմտաեվրոպական դպրոցն ու 

մանկավարժական միտքը: Նոր շրջանի ամերիկյան դպրոցն ու 

մանկավարժական միտքը:  Թեմա 7` Խորհրդային դպրոցի ձևավորումն ու 

զարգացումը, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության համակարգի 

ձևավորումը:Թեմա 8`Ժամանակակից  հայ  մանկավարժներ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  



– 239 – 

 

0303/B23 Տեխնոլոգիա և տարրական դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման 

մեթոդիկա-1 /4 կրեդիտ/ Շաբաթական 4 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ 
գործնական  պարապմունք, 12 սեմինար պարապմունք ),  
 4-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխատանքի ուսուցման դասընթացի դերը տարրական 

դասարաններում, դասի կառուցվածքը և բովանդակությունը.  

2. կկարողանա աշխատել թղթով, ստվարաթղթով, մատիտներով, մկրատով, 

քանոնով, բնական և արհեստական նյութերով (տերևներով, քարերով, 

կորզներով, սերմերով, կաղիններով, կոնե-րով և այլն).  

3. կտիրապետի մասնագիտական հմտություններին  

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Ծանոթություն շխատանքի ուսուցում առարկայի հետ: Թեմա 

1՝ Աշխատանքի ուսու-ցումը տարրական դասարաններում: Թեմա 2՝ Թղթի դերը 

մեր կյանքում: Թեմա 3՝ Թղթով կատարվող գործողություններ (պատրաստել 

բաժակ, փիսիկ, շնիկ): Թեմա 4՝ Թղթի ծալման և կտրման գործողութ-յուններ 

(̔դետալներ, տրաֆարետներ, ՙգծանմուշներ՚):Թեմա 5՝ Ստվարաթուղթ, 

ստվարաթղթից տար-բեր առարկաների պարտրաստում, հասկացություններ 

ՙսիմետրիկ՚-և ՙասիմետրիկ՚-մասին: Թեմա 6՝ Աշխատանքի ուսուցման դասի 

կառուցվածքը և բովանդակությունը: Թեմա 7՝ Հասկացություն ապլիկացիայի 

մասին, ապլիկացիան տարրական դասարաններում: Թեմա 8՝Երկրաչափական 

պատ-կերներով ապլիկացիա, ՙԶարդանախշեր՚:Թեմա 9՝ Կառուցումներ 

երկրաչափական պատկերներով: Թեմա 10՝ Թղթով ապլիկացոն աշխատանքներ, 

հարթ տիպի ապլիկացիա: Թեմա 11՝ Ծավալային ապլիկացիա: Թեմա 12՝ Թղթի 

ծավալային խաղալիքներ, բնական տերևներով ապլիկացիա: Թեմա 13՝ 

Ստեղծագործական ապլիկացիաներ: Թեմա 14՝ Փափուկ խաղալիքների 

պատրաստում: Թեմա 15՝ Հասկացություն խճանկարի մասին, խճանկարի 

պատրաստում: Թեմա 16՝ Թղթով խճանկար, միագույն, երկգույն, բազմագույն 

խճանկար (մրգեր, բանջարեղեններ): 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

Նպատակը.  

Դասընթացը ենթադրում է ուսանողին զինել նախնական գիտելիքներով, 

ծանոթացնել թղթի տեսակներին, դրանց օգտագործման բնագավառներին, 

մկրատից օգտվելու անվտանգության կանոններին, գույների պարզ 

համադրությունից առաջացած պատկերներին և աշխատանքային դաս-

տիարակությանը: Դասընթացի նպատակն է դաստիարակել 

աշխատասիրություն, զարգացնել էսթե-տիկական ճաշակ, ստեղծագործական 

երևակայություն և ֆանտազիա: 
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0303/B24. Կերպարվեստ և տարրական դպրոցում կերպարվեստի ուսուցման 

մեթոդիկա-2 /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (11ժամ դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Սովորողներին ուսուցանել կերպարվեստի ուսուցման արդյունավետ ձևերն 

ու մեթոդները,հանրակրթական դպրոցում ստեղծագործաբար մոտենալ 

դասավանդման հարցերին,կերպարվեստի դասավանդման մեթոդներին: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: 

Թեմա 2՝ Կերպարվեստի կրթադաստիարակչական դերն ու նշանակությունը: 

Թեմա 3՝ Կրտսեր դպրոցականի կերպարվեստային գործունեության 

հոգեբանամանկավարժական հիմունքները: Թեմա 4՝ Գեղագիտական 

վերաբերմունքի ձևավորում և զարգացում: Թեմա 5՝ Արվեստի և կերպարվեստի 

տեսակների իմացություն, ծանոթացում դեկորատիվ կիրառական արվեստի 

ձևերին, առանձնահատկություններին, կատարման միջոցներին: Թեմա 6՝ 

Արվեստի թեմաներով զրույցների կազմակերպում: Թեմա 7՝ Կերպարվեստի 

ժանրերի իմացություն: Թեմա 8՝ Կերպարվեստային ակտիվության տարբեր 

տեսակների արտահայտչամիջոցների, տեսակներին համապատասխան 

նյութերի կիրառման իմացություն: Թեմա 9՝ Կերպարվեստային գործունեության 

միջոցով ինքնիրացման գործընթացի իրականացում: Թեմա 10՝ Կերպարվեստի 

այլընտրանքային ծարագրերը տարրական դպրոցում: Թեմա 11՝ Ժամանակակից 

դասավանդման մեթոդների կիրառում: Թեմա 12՝ Կերպարվեստային 

գործունեության ընթացքում երեխայի ինքնուրույնության ձևավորում և 

զարգացում: Թեմա 13՝ Անհատական և խմբակային աշխատանքների 

կազմակերպում: Թեմա 14՝ Անհատական մոտեցման ցուցաբերում: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

  

0302/B25 Մայրենի լեզու -4 /3 կրեդիտ/ Շաբաթական 3 ժամ (11 ժամ 
դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  պարապմունք),  
 4-րդ կիսամյակ,  հանրագումարային 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի ձևաբանական համակարգը, դերանուն, բայ, մակբայ խոսքի մասերին 

բնորոշ հատկանիշները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով բայի ուսուցմանը, 

ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կտիրապետի բայի խոնարհման համակարգի բոլոր նրբություններին և 
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կկարողանա քերակա-նական կանոններին համապատասխան ձևակերպել 

մտքերը` խուսափելով հնարավոր սխալ-ներից,  

3. կտիրապետի խոսքի կառուցման հմտություններին` կգործածի միայն 

գրագետ և ճիշտ կա-ռուցված խոսք:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Դերանուն. տեսակները և դրանց քերականական հատկանիշները: 

Թեմա 2՝ Բայ. կազմությունը, տեսակները, քերականական կարգերը` դեմք, թիվ, 

ժամանակ, եղանակ, սեռ, կերպ: Թեմա 3՝ Մակբայ. տեսակները և կազմությունը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0302/B26 Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-1 /3 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (11ժամ դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

գրաճանաչության ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին, առաջին 

դասարանցիների բառապաշարի հարստացման և խոսքի զարգացման 

միջոցներին, այբբենարանին և նրանով աշխատելու հնարներին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

1. կտիրապետի գրաճանաչության ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին,  

2. կլուծի կրտսեր դպրոցականի լեզվական ու կրթադաստիարակչական 

խնդիրները,  

3. կծանոթանա այբբենարանին ու նրա դասավանդման մեթոդներին:  

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Հայոց լեզվի տարրական դասընթացը: Հայոց լեզվի 

մեթոդիկայի պատմական զարգաց-ման հիմնական փուլերը: Թեմա 1. Հայոց 

լեզվի մեթոդիկան որպես գիտություն, կապը այլ գիտություն-ների հետ: Թեմա 2. 

Հայոց լեզվի մեթոդիկայի բաժինները: Ծրագիր, դասագիրք, մեթոդիկա: Թեմա 

3.Գիրը և քաղաքակրթության զարգացումը: Գրաճանաչության ուսուցման 

մեթոդները և դրանց դասակարգման սկզբունքները հայ դպրոցում: Թեմա 

4.Գրաճանաչության ուսուցման ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 

5.Նախաայբբենական, այբբենական, հետայբբենական շրջաններ, խնդիրներն ու 

նպատակները: Թեմա 6.Գրաճանաչության ուսուցման դասերի տիպերը: Հնչյուն-

տառի ուսուցում: Թեմա 7.Այբբենարանը որպես դասագիրք: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B27 Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի 

բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/-5 /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 4 ժամ (11 ժամ դասախոսություն և 37 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

բնական շարի կառուցման Պեանոյի համակարգի և տեսաբազմային մոդելի հետ: 

 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բնական շարի կառուցման Պեանոյի համակարգի և 

տեսաբազմային մոդելի մասին,  

2. կկարողանա պարզել աքսիոմների համակարգի անհակասելիությունը, 

լրիվությունը, տալ 0Z -ի տեսաբազմային մեկնաբանությունը,  

3. կտիրապետի գումարի և արտադրյալի գոյության և միակության 

թեորեմի ապացույցին, մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդին:  

 

Բովանդակությունը. 

Բնական թվերի շարքի  կառուցման աքսիոմային համակարգը (Պեանո) Թեմա 1՝ 

Աքսիոմային մեթոդը մաթեմատիկայում. ոչ սահմանելի հասկացություններ, 

առնչություններ, աքսիոմներ: Աքսիոմների համակարգի անհակասելիություն, 

անկախություն, լրիվություն: Թեմա 2՝ Բնական թվերի շարի Պեանոյի 

աքսիոմների համակարգը. մաթեմատիկական ինդուկցիայի աքսիոմը: Գումարի 

աքսիոմային սահմանումը. գումարի՝ գոյության թեորեմը (նկարագրություն).  

միակության թեորեմի ապացուցումը: Գումարի հատկություններ՝ 

տեղափոխականություն: Գումարման աղյուսակ: Թեմա 3՝ Արտադրյալի 

աքսիոմային սահմանումը, արտադրյալի՝ գոյության թեորեմը (նկարագրություն). 

միակության ապացուցումը: Արտադրյալի հատկությունների՝ 

տեղափոխականություն, զուգորդականություն: Բազմապատկման աղյուսակ: 

Թեմա 4՝ Զրո թիվը: Կարգի առնչությունը Z0-nւմ. դրա հատկությունների 

ապացուցումը: Գումարի և արտադրյալի մոնոտոնությունը: Տարբերության, 

քանորդի սահմանումը Z0-nւմ: Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը:  

Բնական թվերի շարի կառուցման տեսաբազմային (ՏԲ) մոդելը՝ Z0-ի 

տեսաբազմային մեկնաբանումը Թեմա 5՝ «Երկու բազմությունների 

համազորությունե առնչությունը որպես համարժեքություն. համարժեքության 

դասերը որպես բնական թվերի ՏԲ մեկնաբանում: Թեմա 6՝ Համրանք: Կարգային, 

քանակական բնական թվեր: Բնական հատված. թեորեմներ դրա վերաբերյալ: 

Կարգի առնչության ՏԲ եկնաբանումը (թեորեմ՝ վերջավոր բազմության 

ենթաբազմության վերջավոր լինելու մասին): Թեմա 7՝ Ոչ բացասական ամբողջ 

թվերի գումար հասկացության ՏԲ սահմանումը, դրա կոռեկտությունը, 

գոյությունն ու միակությունը: Գումարի հատկություններ: «Ոչ բացասական 

ամբողջ թվերի տարբերությունե հասկացությունը. դրա կոռեկտությունը, 

գոյությունն ու միակությունը: Տարբերության (և գումարի) հատկություններ: 

Թեմա 8. «Ոչ բացասական ամբողջ թվերի արտադրյալ» հասկացության ՏԲ 
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սահմանումը, դրա կոռեկտությունը, գոյությունն ու միակությունը: «Ոչ 

բացասական ամբողջ թվերի քանորդ» հասկացությունը. դրա կոռեկտությունը, 

գոյությունն ու միակությունը. արտադրյալի (և քանորդի) հատկություններ: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B28 Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-2 /3 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (11 ժամ դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ոչ բացասական 

ամբողջ թվերի թվարկության և թվաբանական գործողությունների 

ուսումնասիրման մեթոդիկաներին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բնական թվի և զրոյի գաղափարների ներմուծման և 

ձևավորման հետ կապված հարցերը, թվարկության տասնորդական դիրքային 

համակարգի առանձնահատկությունները,  

2. կկարողանա գիտակցաբար շարադրել թվաբանական 

գործողությունների ներմուծման ուսուց-ման և նրանց որոշ հատկությունների 

հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև թվաբանական գործողությունների 

ստուգման և թվաբանական գործողությունների բաղադրիչների և արդյուն-քի 

միջև եղած կապի ուսուցումը,  

3. կտիրապետի մաթեմատիկական արտահայտությունների արժեքները 

անսխալ հաշվելու և այդ հարցերի հետ կապված ուսուցման մեթոդներին:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ոչ բացասական ամբողջ թվերի թվարկության ուսումնասիրման 

մեթոդիկան: Թեմա 2՝ Ըստ համակենտրոնների թվերի ուսուցման մեթոդիկան: 

Թեմա 3՝ Թվարկության տասնորդական դիրքային համակարգի 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝ Թվաբանական գործողությունների 

ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 5՝ Թվաբանական գործողությունների ուսուցումը 

ըստ համակենտրոնների: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0303/B29 Տեխնոլոգիա և տարրական դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման 

մեթոդիկա-2 /3 կրեդիտ/ Շաբաթական 3 ժամ (11 ժամ դասախոսություն և 25 ժամ 
գործնական  պարապմունք),  
 5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
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Նպատակը.  

Դասընթացը ենթադրում է ուսանողին զինել տեսական գիտելիքներով, 

գործնական կարողություններով, ձեռքի աշխատանքի հմտություններով, որոնք 

հետագայում կկիրառի տարրական դպրոցում: Դասընթացի նպատակն է 

ուսանողին ծանոթացնել աշխատանքի ուսուցման կազմակերպման ձևերին և 

տեսակներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա դասի կառուցվածքը և բովանդակությունը.  

2. կկարողանա աշխատել արհեստական նյութերով, աճեցնել և խնամել 

սենյակային և դեկորատիվ բույսեր, սերմեր (ծաղիկներ, ծառեր, լոբու, ցորենի 

հատիկներ).  

3. կտիրապետի ուսուցչի մասնագիտական հմտություններին:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ծրագրային նյութերի թեմատիկ պլանավորումը: Թեմա 2՝ Բնական և 

արհեստական նյութեր, աշխատանք այդ նյութերով: Թեմա 3՝ Աշխատանք 

բնականա նյութերով, դրանց մշակումն ու նախապատրաստումը աշխատանքի 

համար: Թեմա 4՝ Արհեստական նյութերի օգտագործումը, դրանց կտրելու, 

միացնելու ձևերն ու եղանակները: Թեմա 5՝ Ծանոթացում մետաղալարի 

հատկություններին. աշխատանք մետաղալարով (հյուսք): Թեմա 6՝ Ծանոթացում 

փայլաթիթեղի հատկությունների, աշխա-տանք փայլաթիթեղով: Թեմա 7՝ Դասի 

տեսակները, էքսկուրսիա: Թեմա 8՝ Սենյակային բույսերի խնամքը: Թեմա 9՝ 

Աշխատանք սերմերով: Թեմա 10՝ Օրվա դասի պլան կոնսպեկտ: Թեմա 11՝ Աշ-

խատանք մանածագործական նյութերով: Թեմա 12՝ Կար: Բլանդակար: Խաչկար: 

Թեմա 13՝ Գործվածքների և թելերի հավաքածուի կազմում: Թեմա 14՝ 

Ուղղանկյունաձև ձևածքների պատրաստումը ձևանմուշով: Գծանմուշներ 

գործվածքի վրա: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0303/B30 «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի ուսուցման 

մեթոդիկա -1 /3 կրեդիտ/ Շաբաթական 3 ժամ (11ժամ դասախոսություն և 25 ժամ 
գործնական  պարապմունք),  
 5-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը. 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է՝ 

գիտենա`  

Ներառական դպրոցներում դասավանդվող առարկայի ծրա•իրը, 

ուսումնասիրվող նյութի բովանդակությունը, դրա դասավանդման մեթոդները: 

Առարկայի դասավանդման շտկողական-դաստիարակչական և մեթոդական 

առանձնահատկությունները հանրակրթական / ներառական / դպրոցում: 

կարողանա՝  
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Ճիշտ հասկանալ  «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի դերը կրտսեր 

դպրոցականի և հատկապես կրթական հատուկ կարիքներով երեխաների 

կրթադաստիարակչական և շտկող զարգացնող աշխատանքներում: 

Պատրաստվել դասին, կառուցել և հաշվի առնելով ներառական դպրոցի  

առանձնահատկությունները` իրականացնել դաս, լաբորատոր 

պարապմունքներ, էքսկուրսիաներ բնության գրկում, թանգարաններում և 

ցուցահանդեսներում, այգիներում:  

տիրապետի՝  

«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի դասավանդման մեթոդներին ու 

հնարներին, արտադասարանական միջոցառումներ կազմակերպելու և 

անցկացնելու հմտություններին, ինչպես նաև ներառական կրթական հիմնական 

սկզբունքներին, նպատակներին ու խնդիրներին, ուսումնական գործընթացում 

հավասար պայմանների և կրթական համապատասխան միջավայրի 

ստեղծմանը` սահմանափակ կարողություններով երեխաների 

առանձնահատկությունները դիտելով ոչ թե որպես խնդիր, այլ որպես  

ուսուցման •ործընթացի զար•ացման հնարավորություն: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բնությունը և հասարակությունը որպես շրջապատող աշխարհի 

բաղկացուցիչ մասեր: Թեմա 2՝ Մարդը որպես բնության և հասարակության 

անդամ: Թեմա 3՝   Շրջապատող աշխարհը ճանաչելու եղանակները, 

դպրոցականի օրվա ռեժիմը, անձնական հիգիենան, ֆիզիկական կուլտուրա, 

առաջին բուժօ•նություն: Թեմա 4՝ Կենդանի և անկենդան բնություն, տարվա 

եղանակները և դրանց միջև կապը: Թեմա 5՝  Մթնոլորտ, ջրոլորտ: Թեմա 6՝  

Մակերևույթի ձևերը, օգտակար հանածոներ: 

 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0302/B31 Մայրենի լեզու -5 /3 կրեդիտ/  Շաբաթական 3 ժամ (11 ժամ 
դասախոսություն և 25 ժամ գործնական  պարապմունք),  
 5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժամանակակից հայերենի 

ձևաբանական համա-կարգը`քննության առնելով կապ, շաղկապ, 

վերաբերական, ձայնարկություն խոսքի մասերի որոշման հիմունքները, բնորոշ 

հատկանիշները, քերականական կարգերը և ուսուցանել տեսական գիտելիքների 

գործնական կիրառությունը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կհասկանա կապ, շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն խոսքի 

մասերի դասակարգման սկզբունքները,  



– 246 – 

3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի 

քերականական զուգաձևությունները:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Կապ. տեսակները, դասակարգման սկզբունքները, հոլովառությունը: 

Թեմա 2՝ Շաղկապ. տեսակները: Թեմա 3՝ Վերաբերական. տեսակները: Թեմա 4՝ 

Ձայնարկություն. Տեսակները: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B32 Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-2 /4 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 4 ժամ (11 ժամ դասախոսություն և 37 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

կրտսեր դպրոցականի կարդալու ուսուցման մեթոդներին, բացատրական 

ընթերցանության բաղադրամասերին, գեղարվեստական ու 

գիտահանրամատչելի նյութերի ավանդմանը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի կարդալու որակական հատկանիշների ուսուցմանը,  

2. կլուծի կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորման, 

աշխարհաճանաչողական խնդիրները,  

3. կծանոթանա կրտսեր դպրոցականի գեղարվեստական ու 

գիտահանրամատչելի նյութերին ծանոթանալու հնարներին:  

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Բացատրական ընթերցանության հիմնական խնդիրներն ու 

նպատակները: Թեմա 1՝ Մեթոդի բաղադրամասերը. զրույց, բնագրի ընթերցում, 

տեսակները, ուսուցումը, բառային աշխատանք, բովանդակության 

վերարտադրում կամ պատմում, ամփոփում: Թեմա 2՝ Գեղարվեստական և 

գիտահանրամատչելի նյութերի ուսուցում: Թեմա 3՝ Կարդալու հմտությունների 

զարգացում: Արտահայտիչ կարդալու կարողությունների ձևավորում: Թեմա 4՝ 

Արտադասարանային ընթերցանություն կազմակերպման ձևերը, գնահատման 

նորմերը: Թեմա 5՝ Մայրենի լեզվի ընթերցարանների վերլուծություն: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0303/B33. Կրտսեր դպրոցականի հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրները /2 

կրեդիտ/  
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Շաբաթական 2 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական  
պարապմունք), 5-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողներին 

կրտսեր դպրոցականի հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների, 

անձնային ուղղվածության, կրտսեր դպրոցականի հույզերի, զգացմունքների, 

հոգեկան գործընթացների զարգացման նորմերի մասին: 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել 

կրտսեր դպրոցականի հուզակամային ոլորտին, բնավարությանը, խառնվածքի 

ձևավորմանը, խոսքի զարգացմանը, միջանձնային փախհարաբերություններին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կրտսեր դպրոցական տարիքի հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությունները,  

2. պատկերացում կկազմի կրտսեր դպրոցականի իմացական գործընթացների 

զարգացման նորերը: 

3. պատկերացում կկազմի կրտսեր դպրոցական տարիքի հուզակամային 

ոլորտի մասին,  

4.կիմանա կրտսեր դպրոցականի միջանձնային փոխհարաբերությունները, 

5.կկարողանա հասկանալ խողի նշանակությունը կրտսեր դպրոցականի 

կյանքում: 

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանության առարկան, նպատակը, 

մեթոդները: Թեմա 1՝ Կրտսեր դպրոցականի անատոմիան ֆիզիոլոգիական և 

հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Դպրոցական կյանքին 

երեխայի սկզբնական հարմարման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ 

Կրտսեր դպրոցականի մոտ հոգեբանական նորագոյացությունները:Թեմա 4՝ 

Խաղը կրտսեր դպրոցական տարիքում: Թեմա 5՝ Ուսումը որպես կրտսեր 

դպրոցականի առաջատար գործունեության ձև: Թեմա 6՝ Կրտսեր դպրոցականի 

անձի ձևավորումը: Թեմա 7՝ Կրտսեր դպրոցականի միջանձնային 

փոխհարաբերությունները: Թեմա 8՝ Կրտսեր դպրոցականների մոտ իմացական 

գործընթացների զարգացումը: Թեմա 9՝ Կրտսեր դպրոցականների ուշադրության 

առանձնա-հատկությունները: Թեմա 10՝ Հիշողության 

առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում:Թեմա 11՝ 

Մտածողության առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական 

տարիքում:Թեմա 12՝Երևակայության առանձնահատկությունները կրտսեր 

դպրոցական տարիքում:Թեմա 13՝ Կրտսեր դպրոցականի զգացմունքները, 

հույզերը: Թեմա 14՝ Կրտսեր դպրոցականի կամային որակները: Թեմա 15՝ 

Կրտսեր դպրոցականի բնավորության ձևավորումը: Թեմա 16՝ Կրտսեր դպրոցա-

կանի խոսքի զարգացումը: Թեմա 17՝ Ուսուցչի դերը կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման և դաստիա-րակության գործում: Թեմա 18՝ Երեխայի ներաշխարհի 

ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա 19՝ Երեխաների հոգեբանությանը 

վերաբերող տեսություններ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

 

0303/B34 Կրտսեր դպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա /2 

կրեդիտ/ Շաբաթական 2 ժամ (9ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 6-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը. 

 Ֆիզիկական դաստիարակությունը հաղորդակցման ձևերից է, որի 

ընթացքում տեղի են ունենում շարժողական փորձի հաղորդում: Ֆիզիկական 

դաստիարակությունը ժողովրդի գործունե-ության արդյունք է: Հետևաբար, 

ֆիզիակական դաստիարակության մասին կարելի է խոսել այն ժամանակ, երբ 

մարդը գիտակցորեն է օգտագործում հատուկ շարժումները կամ շարժողական 

գործո-ղությունները: Ինչպես ամեն մի -գիտություն, ֆիզիկական 

դաստիարակության տեսությունն ունի իր հասկացողական ապարատը, առանց 

որի իմացության դժվար է յուրացնել առարկայի բովանդա-կությունը և նրա 

բնորոշ հատկանիշները:Ֆիզիկական դաստիարակությունը անձի համակողմանի 

և ներդաշնակ ձևավորման կարևորագույն միջոցներից է, որն ապահովում է 

անհատի շարժողական ունակությունների կատա-րելության, հիգիենիկ 

կարևորությունների զարգացումը: Ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդ-

ման մեթոդիկան կոչված է ուսանողներին հաղորդել ինչպես տեսական 

գիտելիքներ, այնպես էլ մեթո-դական պատրաստվածության ֆիզիկական 

կուլտուրայի առարկայի դասավանդման , մարզական կազմակերպման գործում: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի ավարտից հետո ուսանողը. 

1.կիմանա ֆիզիկական դաստիարակության առարկայի դերը 

հանրակրթական դպրոցներում, դասի կառուցվածքը, դասի կազմակերպման 

ձևերը, 

2. կկարողանա ճիշտ կազմակերպել և անցկացնել համապատասխան 

դասերը: 

3.կկարողանա ըմբռնել ֆիզիկական դաստիարակության նշանակությունը 

ընդհանուր դաստիարակության համակարգում, 

 4.կտարբերակի ֆիզիակական կուլտուրայի առարկայի դասավանդման 

առանձնահատ-կությունները, ձևերը,  

 5.կունենա որոշակի պատկերացում ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայի 

դասավանդման բնորոշ առանձնահատկությունների մասին:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Հասկացություն ֆիզիկական դաստիարակության մասին: Թեմա 2՝ 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի առարկան: Թեմա 3՝ 

Ֆիզիկական դաստիարակության նպա-տակը, խնդիրները և սկզբունքները: 

Թեմա 4՝ Ֆիզիկական դաստիարակության միջոցները: Թեմա 5՝ Ֆիզիկական 

դաստիարակության մեթոդներրը: Թեմա 6՝ Ֆիզիկական դաստիարակության 

պարապմունքների կազմակերպման ձևերը: Թեմա 7՝ Դասի մանկավարժական 

վերլուծություն:Թեմա 8՝ Ֆիզիակական կուլտուրա առարկայի դասավանդման 
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առանձնահատկությունները: Թեմա 9՝ Ֆիզիկական դաստիարակության 

ձևավորման ուղղությունների հնարավորությունների օգտագործումը: Թեմա 10՝ 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասավանդման ձևերն ու մեթոդները: Թեմա 11՝ 

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի մանկավարժական վերլուծությունը: Թեմա 12՝ 

Ֆիզկուլտուրան դպրոցի ուսուցանվող առարկաների համատեքստում: Թեմա 13՝ 

Բնության և հասարակության առկա միջոցների ու հնարավորությունների 

օգտագործումը ֆիզիկական դաստիարակության ապահովման համար: Թեմա 

14՝ Ֆիզիկական դաստիարակությունը և դաստիարակության մյուս 

բաղադրամասերի միասնությունը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0105/B35 Մաթեմատիկա-B /Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի 

բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները/-6 /2 կրեդիտ/ Շաբաթական 
3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 18 ժամ գործնական  պարապմունք),  
 6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել թվերի տեսության 

տարրերի, թվագրության տեսակների, թվերի հետ կատարվող որոշ 

գորողությունների հետ: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա թվագրության դիրքային, ոչ դիրքային, տասնորդական և 

երկուական համակարգերի մասին, բաժանելիության հայտանիշները, 

2. կկարողանա հաշվել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը, ամենափոքր 

ընդհանուր բազմապատիկը,  

3. կտիրապետի թվաբանության հիմնական թեորեմին, Էվկլիդեսի 

ալգորիթմին:  

 

Բովանդակություն.  

Թվերի տեսության տարրեր 

Թեմա 1՝ Ոչ դիրքային, դիրքային թվագրության համակարգեր (պատմական 

ակնարկ): Թվի գրառումը թվագրության դիրքային համակարգում (բաժանում 

մնացորդով): Թվագրության տասնորդական համակարգը: Թեորեմ 

տասնորդական համակարգում թվի գրության գոյության և միակության մասին: 

Թեմա 2՝ Գումարի (տարբերության) հաշվման ալգորիթմը: Արտադրյալի (և 

քանորդի) հաշվման ալգորիթմը: Թեմա 3՝ Տասնորդականից տարբեր 

թվագրության համակարգեր՝ երկուական համակարգը գործողություններ այդ 

համակարգում: Թեմա 4՝ «Բաժանելիությանե առնչությունը Zo-ում:Գումարի 

(տարբերության), արտադրյալի(քանորդի) բաժանելիու-թյան մասին թեորեմներ: 

Բաժանելիության հայտանիշներ՝ 3-ի, 5-ի, 9-ի, 11-ի վրա: Բաժանելիության՝ 

Պասկալի հայտանիշը: Թեմա 5՝ Էվկլիդեսի ալգորիթմը: Բազմապատիկ, 

բաժանարար: Ամենամեծ ընդհանուր բաժանաբար, ամենափոքր ընդհանուր 

բազմապատիկ. թեորեմներ դրանց վերաբերյալ: Թեմա 6՝ Պարզ թիվ, բաղադրյալ 
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թիվ, փոխադարձ պարզ թվեր. թեորեմներ դրանց վերաբերյալ: Թեորեմ պարզ 

բաժանարարի գոյության մասին: Թեմա 7՝ Թեորեմ տրված թվի քառակուսի 

արմատին . չգերազանցող պարզ բաժանարարի մասին: Էրատոսֆենեսի զատիչը. 

պարզ թվերի բազմության անվերջությունը: Թեմա 8՝ Թվաբանության հիմնական 

թեորեմը:Բնական թվերի կանոնական վերլուծությունը: Ամենամեծ ընդհանուր 

բաժանարար, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ գտնելու ալգորիթմը: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B36  Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-3 /2 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  
պարապմունք),  
 6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՄՏԴ-ում ուսուցանվող 

կարևորագույն մեծությունների, ինչպես նաև հանրահաշվական և 

երկրաչափական նախագիտելիքների ուսումնասիրման մեթոդիկաներին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա կարևորագույն մեծությունների, հանրահաշվական և 

երկրաչափական նախագիտելիքների ուսումնասիրման մեթոդիկաները և դրանց 

հետ կապված հարցերը,  

2. կկարողանա կազմակերպել և անցկացնել հանրահաշվական և 

երկրաչափական բովանդա-կությամբ արտադասարանական, խմբակային 

պարապունքները,  

3. կտիրապետի մեծությունների ուսումասիրման, հավասարումների և 

երկրաչափական բովան-դակությամբ խնդիրների լուծման ուսուցման 

մեթոդիկաներին:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Կարևորագույն մեծությունների ուսումնասիրման մեթոդիկան 

տարրական դպրոցում: Թեմա 2՝ Հանրահաշվական նախագիտելիքների 

ուսումնասիրման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: Թեմա 3՝ Երկրաչափական 

նախագիտելիքների ուսումնասիրման մեթոդիկան տարրական դպրոցում: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

 

 

0303/B37 Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  
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պարապմունք), 
 6-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը. 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

կրթության, դաստիարակության ռազմավարական ուղղությունների 

գիտակցումը ուսանողների կողմից, ներառման սկզբունքների և 

քաղաքականության մասին գիտելիքների յուրացումը: 

 

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կիմանա ներառական կրթության կազմակերպման սկզբունքները, 

քաղաքականության հիմնական  ուղղությունները, դպրոցի առաքելությունները և 

բոլոր երեխաներին կրթության մեջ ներառման քաղաքականության  

իրագործման հոգեբանամանկավարժական , իրավական և բարոյաէթիկական 

հիմնավորումը, 

 կկարողանա ուսունասիրել և վեր հանել կրթական հաստատություններում 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում առկա խնդիրները, 

դժվարությունները, շեղումները, իրականացնել նրանց ուսուցման և 

դաստիարակության գործընթացները ժամանակակից դպրոցում,  

 կտիրապետի առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

դաստիարակության ուսուցման մեթոդներին, տեխնոլոգիաներին, հնարներին և 

միջոցներին, դպրոցի և ընտանիքի համատեղ գործունեության կազմակերպման 

ձևերին: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Ներառման քաղաքականությունը և սկզբունքները:Թեմա 

2`Երեխաների ներառումը կրթության մեջ: Թեմա 3` ՀՀ օրենսդրությունը 

ներառման քաղաքականության մասին: Թեմա 4` Ներառման 

քաղաքականության իրագործումը Հայաստանում: Թեմա 5`Ներառման 

քաղաքականության շարունակականության ապահովումը ՀՀ կրթական 

համակարգում: Թեմա 6`  Ներառական կրթության ազգային ռազմավարական 

ծրագրի մշակումը որպես հատուկ և հանրակրթական համակարգի միասնական 

գործառության ապահովման իրավական հիմք: Թեմա 7` Ներառման 

քաղաքականության իրականացման մշտադիտարկումը: Թեմա 8`Ներառական 

կրթության կազմակերպումը:  Թեմա 9` Ներառական կրթությունը որպես 

մանկավարժական հիմնախնդիր: Թեմա 10` Կրթության  առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման սկզբունքները: Թեմա 

11`Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

ուսուցման մեթոդներն ու կազմակերպման ձևերը:  Թեմա 12` Կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  երեխաների արդյունավետ  

ուսուցման տեխնոլոգիաները: Թեմա 13`   Դաստիարակության գործընթացի 

կազմակերպումը  ներառական կրթության պայմաններում: Թեմա 14` Դպրոցի և 

ընտանիքի համագործակցությունը կրթության  առանձնահատուկ պայմանների 

կարիքներ ունեցող երեխաների դաստիարակության  գործում: Թեմա 

15`Ուսուցչի  շարունակական մանկավարժական կատարելագործումը որպես 
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ներառական կրթության  արդյունավետ կազմակերպման միջոց, ներառական 

կրթության որակի կառավարումը:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0303/B38 «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի ուսուցման 

մեթոդիկա-2 /3 կրեդիտ/ Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 18 ժամ 
գործնական  պարապմունք), 
6-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
Նպատակը. 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է՝ 

գիտենա`  

Ներառական դպրոցներում դասավանդվող առարկայի ծրագիրը, 

ուսումնասիրվող նյութի բովանդակությունը, դրա դասավանդման մեթոդները: 

Առարկայի դասավանդման շտկողական-դաստիարակչական և մեթոդական 

առանձնահատկությունները հանրակրթական / ներառական / դպրոցում: 

կարողանա՝  

Ճիշտ հասկանալ  «Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի դերը կրտսեր 

դպրոցականի և հատկապես կրթական հատուկ կարիքներով երեխաների 

կրթադաստիարակչական և շտկող զարգացնող աշխատանքներում: 

Պատրաստվել դասին, կառուցել և հաշվի առնելով ներառական դպրոցի  

առանձնահատկությունները` իրականացնել դաս, լաբորատոր 

պարապմունքներ, էքսկուրսիաներ բնության գրկում, թանգարաններում և 

ցուցահանդեսներում, այգիներում:  

տիրապետի՝  

«Ես և շրջակա աշխարհը» դասընթացի դասավանդման մեթոդներին ու 

հնարներին, արտադասարանական միջոցառումներ կազմակերպելու և 

անցկացնելու հմտություններին, ինչպես նաև ներառական կրթական հիմնական 

սկզբունքներին, նպատակներին ու խնդիրներին, ուսումնական գործընթացում 

հավասար պայմանների և կրթական համապատասխան միջավայրի 

ստեղծմանը` սահմանափակ կարողություններով երեխաների 

առանձնահատկությունները դիտելով ոչ թե որպես խնդիր, այլ որպես  

ուսուցման գործընթացի զարգացման հնարավորություն: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝  Բույսեր, կենդանիներ, մարդ: Թեմա 2՝  Տնտեսություն և բնություն, 

բնապահպանություն: Թեմա 3՝  Հասարակություն, մարդը որպես 

հասարակության անդամ: Թեմա 4՝  Երկիրը որպես կյանքի մոլորակ, 

մայրցամաքներ և օվկիանոսներ, աշխարհի  երկրներ և ազգություններ: Թեմա 5՝ 

Առարկայի դասավանդման մեթոդներ, առանձնահատկությունները ներառական 

կրթության պայմաններում: Թեմա 6՝  Դասավանդման մեթոդների զարգացումը և 

համատեղումը, խոսքային մեթոդ, կիրառական մեթոդներ: Թեմա 7՝Առարկայի 

դասավանդման ձևերը /դասեր, էքսկուրսիաներ, արտադասարանական 

աշխատանքեր/: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

 

  0303/B39 Գործնական մանկավարժություն /2 կրեդիտ/  

Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ սեմինար և 18 ժամ գործնական  պարապմունք), 6-րդ 
կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Ընդլայնել ուսանողների մասնագիտական առարկայական գիտելիքները, 

մանկավարժական պրակտիկ կարողույթյունների և հմտությունների շրջանակը, 

նպաստել ուսանողների մասնագիտական կոմպետենտության ձևավորմանը: 

 

Կրթական արդյունքները  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

պետք է իմանա 

գործնական մանկավարժություն առարկան, նպատակը, խնդիրները 

առարկայի տեղը և դերը մանկավարժական գիտությունների համակարգում, 

կապը այլ գիտությունների հետ, գործնական մանկավարժության հետազոտման 

մեթոդները, մանկավարժական հաղորդակցման առանձնահատկություններն ու 

արդյունա-վետության պայմանները, ժամանակակից մանկավարժական 

տեխնոլոգիաները, մանկավարժական ղեկավարման ոճերը,մանկավարժի 

կողմից ուսումնառողներին ճանաչելու միջոցներն ու մեթոդները:  

պետք է կարողանա 

պլանավորել և իրականացնել մանկավարժական գործունեություն, 

ապահովել տեսության և պրակտիկայի կապը գործնականում,լուծել 

պրոμլեմային իրավիճակներում առաջացող մանկավարժական խնդիր-ները, 

արդյունավետ հաղորդակցվել մանկավարժական գործընթացում, կիրառել 

ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները կրթական գործընթացում, 

ձևավորել և զար•ացնել անձնային համապատասխան մասնագիտական 

որակներ և գործիմացություն, իրականացնել մանկավարժական ախտորոշում, 

կանխատեսում, նախագծում, մոդելավորում, կազմել պլաններ ¥թեմատիկ, օրվա 

դասի, ուսումնադաստիարակչական, աշխատանքային պլաններ և այլն¤, հասու 

լինել ուսուցչի գործունեության ոլորտներին, դասղեկի պարտականություններին 

և աշխատանքի μաժիններին, 

պետք է տիրապետի 

մանկավարժական վարպետության կարողություններին 

 

 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գործնական մանկավարժության առարկան, նպատակը, խնդիրները: 

Թեմա 2՝Մանկավարժական վարպետություն: Թեմա 3՝ Կրթական 

հաստատությունների կառավարում: Թեմա 4՝ Դպրոցի կառավարման 

հիմունքներ: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

           

   0302/B40 Մայրենի լեզու -6 /3 կրեդիտ/  

   Շաբաթական 4 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 27 ժամ գործնական  
պարապմունք), 6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի շարահյուսական համակարգը` իր տարբեր հատկանիշներով, 

ուսուցանել բառերի կապակցման միջոցներն ու եղանակները, պարզ 

նախադասության առանձնահատկությունները և համադրելով ստացած գիտե-

լիքները` մշակել գործնականում այն կիրառելու կարողություն, կենդանի 

խոսքը` գրավոր և բանավոր, ճիշտ կառուցելու հմտություն: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կկարողանա հմտորեն կատարել պարզ նախադասությունների 

շարահյուսական վերլուծութ-յուն, ճիշտ կկիրառի կապակցման միջոցներն ու 

եղանակները,  

3. կտիրապետի նախադասություն և խոսք կառուցելու հմտություններին` 

պահպանելով համա-ձայնական, խնդրառական, շարադասական 

օրինաչափությունները:  

 

Բովանդակությունը. 
Ներածություն. Շարահյուսության ուսումնասիրության առարկան. 

կապակցության միջոցներն ու եղա-նակները: Թեմա 1՝ Բառակապակցություն. 

դասակարգումը: Թեմա 2՝ Նախադասություն. հատկանիշ-ները, տեսակները: 

Թեմա 3՝ Պարզ նախադասություն: Նախադասության գլխավոր անդամներ: 

ենթա-կա և ստորոգյալ, դրանց արտահայտությունը: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

 

0302/B41 Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-3 /4 

կրեդիտ/  

Շաբաթական 5 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 36 ժամ գործնական  
պարապմունք), 6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

տարրական դպրո-ցում գործադրվող քերականական դասերի տիպերին, 

ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին, լեզվական նախագիտելիքների ու 

տարրական գիտելիքների ուսուցման միջոցներին: 
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Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի քերականության ուսուցման ժամանակակից մեթոդներին, 

դասերի տիպերին,  

2. կլուծի կրտսեր դպրոցականի քերականական, ուղղագրական, 

վայելչագրական խնդիրները,  

3. կծանոթանա երեխաների հնչյունաբանական, բառակազմական, 

ձևաբանական ու շարահյո-ւսական գիտելիքներին:  

 

Բովանդակությունը. 
Ներածություն. Քերականության տարրական դասընթացը: Թեմա 1՝ 

Քերականության ուսուցման մեթոդներն ու եղանակները: Թեմա 2՝ 

Քերականության դասի կառուցվածքը, դասի տիպերը: Թեմա 3՝ Քե-րականական 

նախագիտելիքների ուսուցումը: Թեմա 4՝ Լեզվական տարրական գիտելիքների 

ուսուցում: Հնչյունաբանության, բառակազմության ուսուցում: Ձևաբանության 

ուսուցում, շարահյուսության ուսուցում: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

     0302/B42 Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ-1 /2 

կրեդիտ/  Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ սեմինար  
պարապմունք), 6-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին գիտելիքներ 

հաղորդել գրակա-նության մեթոդների, սեռերի ու ժանրերի վերաբերյալ: 

Գիտելիքներ են հաղորդվում նաև հայ բանա-հյուսության 

առանձնահատկությունների մասին: Ներկայացվում է հայ մանկագրությունը 

մինչև XX դարը:Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին 

ծանոթացնել 20-րդ դարի հայ հասարակական, գրական կյանքի 

առանձնահատկություններին, գրական ուղղություններին ու հոսանքներին: 

Գիտելիքներ են հաղորդվում դարասկզբի մանկական պարբերականների 

վերաբերյալ: Ներկայացվում են արկածային, գիտամասսայական ժանրերի 

ստեղծագործությունները, Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին 

ստեղծված գրականության առանձնահատկությունները: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հայ մանկագրության առանձնահատկություններին ու 

զարգացման փուլերին,  

2. ընդհանուր տեղեկություններ կունենա հայ ժողովրդական 

բանահյուսության ժանրերի վերաբերյալ,  

3. հանգամանալից ծանոթ կլինի այս շրջանի նշանավոր մանկագիրների 

կյանքին ու ստեղծա-գործությանը:  

4. ծանոթ կլինի 20-րդ դարի հայ գրականության հոսանքներին և 

ուղղություններին, մանկական պարբերականներին,  
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5. կծանոթանա արկածային, գիտամասսայական և գիտաֆանտաստիկ մի 

շարք ստեղծագոր-ծությունների, անապաստանների կյանքը պատկերող 

գործերին,  

6. հանգամանալից կծանոթանա Հայրենական պատերազմի տարիներին և 

դրանից հետո ստեղծված գրականությանը:  

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Գրականությունը որպես արվեստի տեսակ, սեռեր և ժանրեր: 

Թեմա 1՝ Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը, մանկական ընթերցանության 

համար նախատեսված ստեղծագործություններ: Թեմա 2՝ Մանկական 

գրականությունը միջին դարերում. Ն. Շնորհալի, Մ. Գոշ: Թեմա 3՝ Մանկական 

գրականությունը IX դարում, Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը, 

Աբովյանն իբրև հայ մանկագրության հիմնադիր: Թեմա 4՝ Մ. Նալբանդյանի և Ռ. 

Պատկանյանի` մանկական ընթերցանության համար նախատեսված 

ստեղծագործությունները: Թեմա 5՝ Հայ մանկագրությունը 19-րդ դարի վերջին. Հ. 

Թումանյան, Ղ. Աղայան, Ա. Խնկոյան: Թեմա 6՝ Հայ հասարակական կյանքը 20-

րդ դարի սկզբին, գրական հոսանքներ և ուղղություններ: Թեմա 7՝ Դարասկզբի 

մանկական պարբերականները: Թեմա 8՝ Վ. Փափազյանի, Ավ. Իսահակյանի, Դ. 

Դեմիրճյանի` մանկական ընթերցանության համար նախատեսված 

ստեղծագործությունները: Թեմա 9՝ Անապաստականների կյանքը պատկերող 

ստեղծագործություններ. Ստ. Զորյանի «Խուժան Արշոն»: Թեմա 10՝ 

Գիտամասսայական և գիտաֆանտաստիկ ժանրի ստեղծագործություններ: 

Թեմա 11՝ Հայ մանկական գրականությունը Հայրենական պատերազմի 

տարիներին, առանձնահատկությունները: Թեմա 12՝ Ստ. Զորյանը, Հ. 

Հայրապետյանը մանկագիրներ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0105/B43 Մաթեմատիկա-B (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի 

բովանդակային                ուղղության տեսական հիմունքները)-7 /4 կրեդիտ/ 

 Շաբաթական 4 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 27 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

ամբողջ, ռացիոնալ, իրական թվերի և նրանց հետ կատարվող 

գործողությունների հետ: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կիմանա ամբողջ, ռացիոնալ, իրական թվերի մասին, տասնորդական 

կոտորակ հասկացությունը,  

2. կկարողանա կատարել գործողություններ ամբողջ, ռացիոնալ, իրական 

թվերի և տասնորդական կոտորակների հետ, 

3. կտիրապետի թվերի տեսության կիրառություններին:  
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Բովանդակությունը.  

Թվային համակարգերի ընդլայնումները Թեմա 1՝ Թվերի համակարգի 

ընդլայնումը (պատմական ակնարկ): Ամբողջ թիվը որպես կարգավորյալ 

զույգերի բազմության. համարժեքության դաս. գործողություններ (գումարում, 

բազմապատկում, հանում) ամբողջ թվերի նկատմամբ: Ամբողջ թվերի 

կարգավորյալ օղակը: Թեմա 2՝ Ռացիոնալ թիվը որպես ամբողջ թվերից 

կազմված կարգավորյալ զույգերի բազմության համարժեքության դաս. 

գործողություններ ռացիոնալ թվերի նկատմամբ: Ռացիոնալ թվերի դաշտը: 

Թեմա 3՝ Տասնորդական կոտորակ հասկացությունը.դրա գրառումը: Սովորական 

կոտորակը տասնորդականով ներկայացնելու անհրաժեշտ և բավարար պայման: 

Գործողություններ տասնորդական կոտորակների նկատմամբ: Անվերջ 

պարբերական տասնորդական կոտորակներ.դրա վերածումը սովորականի: 

Թեմա 4՝ Անհամաչափելի հատվածներ. թեորեմ դրանց գոյության մասին: Անվերջ 

ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակ. իրական թիվ հասկացությունը: 

Գործողություններ իրական թվերի հետ (նկարագրություն): 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0105/B44 Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա-4 /3 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 18 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարրական դպրոցում 

ուսուցանվող տեքստային խնդիրների լուծման ուսուցման, ինչպես նաև մասերի 

և կոտորակների ուսումասիրման մեթոդիկաներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ճիշտ կատարել և բաշխել մաթեմատիկական գրառումները 

խնդիրների և օրինակնե-րի լուծման ժամանակ,  

2. կկարողանա ուսուցանել պարզ և բաղադրյալ տեքստային խնդիրների 

լուծման մեթոդիկայի հետ կապված հարցերը,  

3. կտիրապետի տեքստային և տիպային խնդիրների լուծման ուսուցման 

մեթոդիկաներին, ինչ-պես նաև խնդիրների վրա աշխատելու ընդհանուր 

հնարներին:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Տեքստային խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 2՝ Պարզ 

և բաղադրյալ խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 3՝ Մասերի և 

կոտորակների ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 4՝ Մասերի և կոտորակների 

վերաբերյալ խնդիրների լուծման ուսուցման մեթոդիկան: Թեմա 5՝ Տիպային 

խնդիրների լուծման մեթոդիկան: 
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

0302/B45 Մայրենի լեզու -7 /4 կրեդիտ/  Շաբաթական 4 ժամ (9 ժամ 
դասախոսություն և 27 ժամ գործնական  պարապմունք), 7-րդ կիսամյակ,առանց 
եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի շարահյուսական համակարգը` իր տարբեր հատկանիշներով, 

ուսուցանել գոյականական և բայական անդամի լրացումները, դերբայական 

դարձվածը և կողմնակի անդամները, նախադասության բազմակի անդամները: 

 

 Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կհասկանա նախադասության անդամների որոշման սկզբունքները,  

3. կկարողանա կատարել պարզ նախադասության շարահյուսական 

վերլուծություններ:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գոյականական և բայական անդամի լրացումներ: Թեմա 2՝ 

Դերբայական դարձված և կողմնակի անդամներ: Թեմա 3՝ Նախադասության 

բազմակի անդամներ: 

 
 
 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

 

 

0302/B46 Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման մեթոդիկա-4 /3 

կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 18 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին 

կրտսեր դպրոցականի բանավոր և գրավոր խոսքի ուսուցման մեթոդներին, 

գրավոր աշխատանքների տեսակներին, ուսուցման միջոցներին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի գրավոր ու բանավոր խոսքի արդյունավետ ուսուցմանը,  
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2. կձևավորի վայելչագրական, շարահյուսական, ձևաբանական 

կարողությունները,  

3. կծանոթանա կրտսեր դպրոցականի բանավոր ու գրավոր խոսքի 

թերությունների վերացման հնարներին:  

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Խոսքի տեսակները և դրանց փոխադարձ կապը: Թեմա 1՝ 

Բանավոր խոսքի զարգացումը, նրա բաղադրիչները: Թեմա 2՝ Գրավոր խոսք, 

բաղադրիչները, նրա ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: Թեմա 3՝ 

Գրավորների տեսակները, ուսուցումը: Թեմա 4՝ Վայելչագրության ու 

կետադրության ուսուցումը: Թեմա 5՝ Ուղղագրության և ուղղախոսության 

ուսուցում: Թեմա 6՝ Արտադասարանային և արտադպրոցական աշխատանքներ: 

 

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

առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր /ստուգողական աշխատանք/:  

2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում:  

 

0302/B47 Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ-2 /4 

կրեդիտ/ Շաբաթական 4 ժամ (18 ժամ դասախոսություն և 18 ժամ սեմինար  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային գնահատման դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել 

նորագույն շրջանի հայ մանկական գրականությանը, դրա 

առանձնահատկություններին, հանգամանալից տեղեկություններ հաղորդել այդ 

շրջանի մանկագիրների` Վ. Անանյան, Ս. Կապուտիկյան, Հ. Սևան, Ս. 

Մուրադյան և այլոց ստեղծագործությունների վերաբերյալ: 

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել 

թարգմանական մանկական գրականությանը: Դասընթացի ընթացքում շեշտը 

դրվում է ինչպես ռուս, այնպես էլ համաշխարհային մանկական գրականության 

նշանավոր երկերի առանձնահատկությունների բացահայտմանը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.ծանոթ կլինի նորագույն շրջանի հայ մանկական գրականությանը,  

2.հանգամանալից տեղեկություններ կունենա այդ շրջանի մանկական 

արձակի վերաբերյալ  

3.ծանոթ կլինի մանկական պոեզիայի առանձնահատկություններին և 

նշանավոր բանաստեղծների ժողովածուներին:  

4.ծանոթ կլինի թարգմանական գրականությանը,  

5.քաջատեղյակ կլինի ռուս մեծանուն մանկագիրների 

ստեղծագործություններին,  

6.հանգամանալից ծանոթ կլինի համաշխարհային մանկագրության 

նշանավոր ստեղծագործություններին:  
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Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Նորագույն շրջանի հայ մանկական գրականության 

առանձնահատկություններն ու զարգաց-ման միտումները: Թեմա 2՝ Պ. Սևակը և 

60-ականների գրական շարժումը: ՙՁերծանոթները՚ժողովա-ծուն: Թեմա 3՝ 

Նորագույն շրջանի մանկական արձակը. Ս. Խանզադյան, Վ. Անանյան, Վ. 

Խեչումյան, Խ. Գյուլնազարյան, Հր. Մաթևոսյան, Մ. Գալշոյան: Թեմա 4՝ 

Նորագույն շրջանի մանկական պոեզիան. Ս. Կապուտիկյան, Պ. Խաչատրյան, Ս. 

Մուրադյան, Հ. Սևան, Գ. Գաբրիելյան: Թեմա 5՝ Ժամանակակից մանկական 

գրականությունը. Ե. Պետրոսյան, Լ. Սարգսյան, Էդ. Միլիտոնյան, Յու. 

Սահակյան:Թեմա 6՝ Թարգմանական մանկական գրականության 

առանձնահատկությունները, ռուս մանկագրութ-յունը: Թեմա 7՝ Ի. Կռիլովի 

առակները: Թեմա 8՝ Ա. Պուշկինի հեքիաթներն ու մանկական ընթերցանության 

համար նախատեսված բանաստեղծությունները: Թեմա 9՝ Պ. Երշովի, Ն. 

Նեկրասովի մանկական ստեղծագործությունները: Թեմա 10՝ Լ. Տոլստոյի 

մանկավարժական գործունեությունն ու դասա-գրքերը: Տոլստոյի հեքիաթներն ու 

պատմվածքները: Թեմա 11՝ Ա. Չեխովի, Մ. Սիբիրյակի մանուկների համար 

նախատեսված ստեղծագործությունները: Թեմա 12՝ Ռուս մանկական 

գրականությունը 20-րդ դարում. Մ. Գորկի, Վ. Մայակովսկի, Կ. . Չուկովսկի, Ս. 

Մարշակ, Պրիշվին, Ս. Միխալկով, Ա. Բարտո: Թեմա 13՝ Արտասահմանյան 

մանկական գրականություն. Դ. Դեֆո, Շ. Պերրո, Ժ. Վեռն, Գրիմմ եղբայր-ներ, Հ. 

Անդերսեն, Մ. Տվեն, Ա. Լինդգրեն, Ջ. Դոդարի: 

 

 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0303/B48 Կայուն զարգացման հիմնախնդիրներ /2 կրեդիտ/ Շաբաթական 2 ժամ 
(9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  պարապմունք), 7-րդ կիսամյակ, 
հանրագումարային 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել 

փոփոխությունների գործընթացին, որում բնական պաշարների շահագործումը, 

ներդրումների ուղղվածությունը, գիտատեխնոլոգիական զարգացման 

կողմնորոշումը, անհատի զարգացումը և ինստուտիցիոնալ փոփոխությունները, 

որոնք համաձայնեցված են մեկը մյուսով, ամրապնդում են ներկայի և ապագայի 

պոտենցյալը մարդկային կարիքների և ձգտումների բավարարման համար։ 

Հիմնականում խոսքը մարդկային կյանքի որակի ապահովման մասին է։ 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի կայուն զարգացման բնորոշմանը,  

2. հանգամանալից տեղեկություններ կունենա «բնություն» և 

«Հասարակություն» գեոհամակարգերի փոխներգործության վրաբերյալ 

3. ծանոթ կլինի գլոբալ հիմնախնդիրներին: 
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4. ծանոթ կլինի կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնական 

սկզբունքներին: 

5. հանգամանալից ծանոթ կլինի կայուն զարգացմանն առնչվող միջազգային 

կոնվենցիաներին: 
 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. «Կայուն զարգացում» հասկացության բնորոշումը: Թեմա 2. «Բնություն» 

և «Հասարակություն» գեոհամակարգերի փոխներգործությունը: Թեմա 3. Գլոբալ 

հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնական 

սկզբունքները: Թեմա 5. Կայուն զարգացման հիմնական նախադրյալները: Թեմա 

6. Շրջակա միջավայրը որպես կայունության հիմք: Կայուն զարգացմանն 

առնչվող միջազգային կոնվենցիաները: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0105/B49 Մաթեմատիկա –A (Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի 

բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները)-8 /5 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 8 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 52 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին մեկ և 

երկու փոփոխականներով հանրահաշվական հավասարումների, 

անհավասարումների, համակարգերի և համախմբերի լուծման եղանակներին, 

գծային, քառակուսային, աստիճանային ֆունկցիաներին: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա մեկ և երկու անհայտով հավասարումների և 

անհավասարումների լուծման եղանակները, գծային, քառակուսային, 

աստիճանային ֆունկցիաները,  

2. կկարողանա տարբեր եղանակներով լուծել հանրահաշվական 

հավասարումներից կազմված համակարգեր և համախմբեր, գծել գծային, 

քառակուսային, աստիճանային ֆունկցիաների գրաֆիկները,  

3. կտիրապետի համակարգ և համախումբ գաղափարների տեքստային 

խնդիրների մեջ կիրառելու ունակություններին, գծային, քառակուսային, 

աստիճանային ֆունկցիաների հատկություններին:  

 

Բովանդակությունը.  

Տարրական դպրոցի մաթեմատիկա դասընթացի հանրահաշիվ 

բովանդակային ուղղության տեսական հիմունքները  

Թեմա 1՝ Թվային արտահայտություն. դրա արժեքը:Թվային հավասարությունը 

(անհավասարությունը) որպես ասույթ, թվային հավասարությունների, 

անհավասարությունների հատկություններ: Թեմա 2՝ Հավասարումը որպես 
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պրեդիկատ. հավասարման արմատների բազմությունը: Թեորեմներ 

հավասարումների համարժեքության մասին: Մեկ փոփոխականով գծային, 

քառակուսային հավասարումների լուծումը: Գծային, քառակուսային 

հավասարումների լուծումը: Անհավասարումը որպես պրեդիկատ. 

անհավասարման լուծումների բազմությունը: Թեմա 3՝ Թեորեմներ 

անհավասարումների համարժեքության մասին: Գծային, կոտորակագծային, 

քառակուսային անհավասարություններ: Թեմա 4՝ Երկու փոփոխականով 

անվասարումներ, անհավասարումներ. դրանցից կազմված համակարգերը 

(համախմբերը) որպես պրեդիկատների կոնյուկցիա (դիզյունկցիա): 

Համակարգերի լուծման հիմնական եղանակները: Մաթեմատիկայի դպրոցական 

դասընթացի հիմնական ֆունկցիաները Թեմա 5՝ Գծային ֆունկցիա (ուղիղ 

համեմատականություն). հիմնական հատկություններ, գրաֆիկը: Թեմա 6. 

Քառակուսային, արմատային,աստիճանային ֆունկցիաները. Դրանցից 

յուրաքանչյուրի հիմնական հատկությունները, գրաֆիկը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

 

 

0302/B50 Մայրենի լեզու – 8 /5 կրեդիտ/  

Շաբաթական 9 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 60 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից 

հայերենի շարահյուսական համակարգը` իր տարբեր հատկանիշներով, 

ուսուցանել բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցության միջոցներն 

ու եղանակները, բարդ համադասական և բարդ ստորադասական 

նախադասությունների առանձնահատկությունները: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի 

հատկանիշները,  

2. կհասկանա բարդ նախադասության կառուցվածքային տեսակների 

որոշման սկզբունքները, բաղադրիչ նախադասությունների շարահյուսական 

գործառույթները,  

3. կկարողանա կատարել բարդ նախադասության շարահյուսական 

վերլուծություններ, որոշել ստորադաս նախադասությունների շարահյուսական 

գործառույթները:  

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բարդ նախադասություն. հատկանիշները: Բաղադրիչների 

կապակցության միջոցներն ու եղանակները: Թեմա 2՝ Բարդ համադասական 

նախադասություն. առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Բարդ 
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ստորադասական նախադասություն. առանձնահատկությունները, 

դասակարգումը` ըստ ստորադաս բաղադրիչի գործառության: Թեմա 4՝ 

Բազմաբարդ նախադասություն. տեսակները: Թեմա 5՝ Փոխակերպում: Թեմա 6՝ 

Կետադրություն: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
 

0303/B51 Մանկավարժություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ սեմինար  պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է իրազեկել ուսանողին ուսումնական գործունեու-

թյան առանձնահատկությունների մասին, նպաստել մանկավարժության 

բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը: 

 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

գիտենա`  

20-րդ դարի մանկավարժական մտքի պատմության զարգացման հիմնական 

փուլերը, 

գիտատեսական հիմքերը, ուսումնասիրության առարկան, օբյեկտը, 

հետազոտության մեթոդները, հիմնական աղբյուրները: 

կարողանա`  

Օգտագործել, տեղայնացնել մանկավարժական առաջավոր փորձը 

ժամանակակից պայմաններում: 

տիրապետի` 

 20-րդ դարի մանկավարժական առաջավոր փորձին, մեթոդաբանությանը, 

աղբյուրներին: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գ.Ի.Գյուրջյանի մանկավարժական տեսությունը, նրա զրույցներն ու 

ստեղծագործությունները: Թեմա 2՝Ռ.Շտայների մանկավարժական հայացքները: 

Թեմա 3՝ Վալդորֆյան դպրոց, կազմակերպումը, առաձնահատկությունները: 

Թեմա 4՝  Լ. Ս. Վիգոտսկի: Վիգոտսկու մանկավարժական տեսությունը, 

հիմնական աշխատությունները: Թեմա 5՝  Պ. Բլոնսկու մանկավարժական 

հայացքները, մանկաբանությունը: Թեմա 6՝  Ս. Շացկու մանկավարժական 

հայացքների ձևավորումը, նրա հիմնական աշխատությունները: Թեմա 7՝  Մ. 

Մոնտեսսորիի ազատ դաստիարակության գաղափարները, մեթոդների 

պատմությունը: Թեմա 8՝  Ջ. Դյուիի տեսությունը, նրա մանկավարժական 

տեխնոլոգիաները: Թեմա 9՝  Ա. Մասլոուի մանկավարժական գաղափարները, 

հիմնական աշխատությունները:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

 

0303/B51 Հոգեբանություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ սեմինար  պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը.  

Դասընթացի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել 

ընկալման, ըմբռնման առանձնահատկություններին, հիշողության, 

մտածողության, երևակայության առանձնահատկություններին, անձի 

հուզակամային կողմին, անձի հոգեբանական անհատական 

առանձնահատկություններին:  

 

Կրթական արդյունքները. 

 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.  

1.կծանոթանա հոգեկան իմացական բարձրագույն գործընթացներին և նրանց 

առանձնա- հատկություններին,  

2. պատկերացում կունենա անձի հուզակամային ոլորտի մասին,  

3.կտարբերակի անձի անհատական հոգեբանական 

առանձնահատկությունները,  

4. կզարգացնի սեփական ընդունակությունները, կարողությունները:  

 

Բովանդակությունը.  

Թեմա 1. Ընկալում, ըմբռնում, առանձնահատկությունները: Թեմա 2. 

Հիշողություն և անձ, տեսակները, գործընթացները: Թեմա 3. Մտածողություն, 

տեսակները, գործընթացները: Թեմա 4. Երևակայության և պրոբլեմային 

իրադրություն, տեսակները: Թեմա 5. Անձի հուզակամային կողմը: Թեմա 6. Անձի 

ան- հատական հոգեբանական առանձնահատկությունները` խառնվածք, 

բնավորություն, ընդունակութ- յուններ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
  

0303/B52 Գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրներ /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է իրազեկել ուսանողին քաղաքակրթության 

առանձնահատկությունների մասին, նպաստել մանկավարժության 

բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը: 
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Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

գիտենա`  

Քաղաքակրթական պարադիգման (հարացույցը) արդի գլոբալիստիկայում : 

կարողանա`  

Օգտագործել, տեղայնացնել քաղաքակրթության փորձը ժամանակակից 

պայմաններում: 

տիրապետի` 

 Քաղաքակրթության առաջավոր փորձին, մեթոդաբանությանը, 

աղբյուրներին: 

 

Բովանդակությունը.  

Թեմա 1. Գլոբալիստիկայի առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. Քաղաքակրթական 

պարադիգման (հարացույցը) արդի գլոբալիստիկայում: Թեմա 3. Գլոբալ 

փոխգործունեության ռազմավարությունը: Թեմա 4. Համաշխարհային 

քաղաքակրթությունների համեմատական վերլուծությունը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0304/B52 Երեխայի իրավունքները և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 

սոցիալական ինստիտուտներ /2 կրեդիտ/  

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է իրազեկել ուսանողին երեխայի իրավունքները և 

երեխայի իրավունքների պաշտպանության սոցիալական ինստիտուտներ, 

նպաստել մանկավարժության բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և 

կիրառմանը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

գիտենա`  

երեխայի իրավունքները և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 

սոցիալական ինստիտուտներ: կարողանա`  

Օգտագործել, տեղայնացնել փորձը երեխայի իրավունքների մասին 

օրենքները: 

տիրապետի` 

Երեխայի իրավունքներին առաջավոր փորձին, մեթոդաբանությանը, 

աղբյուրներին: 

 
Թեմա 1. Երեխայի իրավունքների հասկացությունը: Թեմա 2. Երեխայի 

իրավունքները հարգելու, պաշտպանելու և իրականացնելու 

պարտականությունը: Թեմա 3. Ժամանակակից օրենսդրության մեջ երեխայի 
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իրավունքները: Թեմա 4. «Երեխաների իրավունքների մասին» հռչակագիրը: 

Թեմա 5. Երեխայի հիմնական իրավունքները, բնութագիրը: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0303/B52 Մեդիակրթություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 2 ժամ (9 ժամ դասախոսություն և 9 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Բովանդակությունը.  

Թեմա1. Մեդիակրթություն առարկայի նպատակը, խնդիրները: Թեմա2. 

Մեդիակրթության դասակարգումը: Թեմա 3. Մեդիակրթություն առարկայի 

զարգացման պատմական ակնարկ: Թեմա 4. Մեդիակրթության դերը 

ժամանակակից  կրթության ոլորտում: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
 

0105/B53. Մաթեմատիկա /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը 

Ծանոթացնել ուսանողներին ապագա դասվարի մեթոդական-

մաթեմատիկական պատրաստման բաղադրիչներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

գիտենա`  

Դասվարի կոմպետենտություններին, մեթոդաբանական, մեթոդական, 

արժեբանական բաղադրիչներին վերաբերող հիմնական հասկացությունների 

սահմանումները: 

կարողանա`   

Ստեղծել  գործառնական մոդելներ, որոնք վերաբերում են դասվարի 

կոմպետենտություններին, մեթոդաբանական, մեթոդական, արժեբանական 

բաղադրիչներին վերաբերող հիմնական հասկացությունների սահմանումներին: 

տիրապետի`  

Դասվարի կոմպետենտություններին, մեթոդաբանական, մեթոդական, 

արժեբանական բաղադրիչներին վերաբերող հիմնական հասկացությունների 

սահմանումների ախտորոշիչ համակարգին: 

 

Բովանդակությունը. 
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Թեմա 1՝՝Ապագա  դասվարի մասնագիտական կոմպետենտությունների 

ձևավորման հիմնախնդիրը: Թեմա 2՝ Ապագա դասվարի մեթոդաբանական 

պատրաստման բաղադրիչներ: Թեմա 3՝Ապագա դասվարի մեթոդական-

մաթեմատիկական պատրաստման բաղադրիչներ: Թեմա 4՝ Ապագա դասվարի 

կայացման արժեբանական բաղադրիչներ: Թեմա 5՝ Մանկավարժական 

գիտափորձը որպես ապագա դասվարի կոմպետենտային կայացման բաղադրիչ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
0302/B53 Մայրենի լեզու  /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը. 

 Նպաստել ապագա մանկավարժի ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ 

մանկավարժական աշխարհացքի ձևավորմանը, ապահովել մանկավարժին 

անհրաժեշտ տեսական և գործնական պատրաստվածության մակարդակը: 

 

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. 

գիտենա`  

5.5-6 տարեկանների խոսքային և մտածողական առանձնահատկությունները,  

գրաճանաչության դասի կառուցվածքային, բովանդակային և կազմակերպական  

սկզբունքները, տարրական կրթության չափորոշիչների և մայրենի լեզվի 

ծրագրային պահանջները: Գրաճանաչության կազմակերպման մեթոդական 

առանձնահատկությունները  5,5-6 տարեկաններով  համալրված  1-ին 

դասարաններում: 

  կարողանա`     

Հաղորդակցական և միջանձնային հարաբերություններ ստեղծել առաջին 

դասարանցիների հետ, օգտվել ուսուցման նշված օղակի վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող պետականպաշտոնական և գիտամեթոդական գրականությունից: 

Ստեղծել գրաճանաչության դասի համար անհրաժեշտ ուսումնաօժանդակ 

նյութեր: 

տիրապետի`       

ժամանակակից դասին ներկայացվող պահանջներին /խաղալով ուսուցում,  

ստեղծագործական ինքնուրույն աշխատանք,  աշակերտակենտրոն-

անձնակողմնորոշված մոտեցում և այլն/: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Վաղ ուսուցման հիմնախնդրի հայեցակարգային մոտեցումները և 

հարցի  պատմությունը: Թեմա 2՝ Քառամյա տարրական դպրոցի  առաջին 

դասարանի մայրենի լեզվի ծրագրի, կրթական չափորոշչի քննարկում:Թեմա 3՝ 

5,5-6 տարեկան երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները և 

կարդալու,  գրելու գործընթացի գիտական հիմքերը: Թեմա 4՝ Գրաճանաչության 

գործընթացի կազմակերպման մեթոդոլոգիական սկզբունքները: Թեմա 5՝ 

Գրաճանաչության գործընթացի կազմակերպման  դիդակտիկական   
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սկզբունքները: Թեմա 6՝    Դասի կազմակերպման առանձնահատկությունները  

5.5-6 տարեկաններով  համալրված 1-ին դասարանում: Թեմա 7՝Խաղալով 

սովորելու մեթոդական սկզբունքները: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
 

0303/B54 Էթիկա և էթիկետ /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ սեմինար  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ 

հաղորդել էթիկայի տեսության վերաբերյալ, առնչել բարոյագիտական 

ուսմունքների հակիրճ պատմությանն ու ներկա խնդիրներին, հաղորդակից 

դարձնել բարեկրթության նորմերին, հաղորդակցության ու հյուրասիրության 

կանոններին, խոսքի մշակույթի հիմունքներին:  

 

Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.  կունենա համապատասխան գիտելիքներ հայոց դիմելաձևերի և 

միջհաղորդակցության նորմերի վերաբերյալ,  

2.  ունակ կլինի հասու դարձնել հյուրընկալության և հասարակական 

վայրերում պահվածքի էթիկետին, 

3.  կկարողանա գործնական խորհուրդներով օգնել վարքի կանոնների 

հաստատմանը,  

4.  կկարողանա նպաստել նորաձևության այբուբենի յուրացմանն ու 

պատշաճ հագնելաձևին: 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1` Էթիկայի առարկան և խնդիրները: Թեմա 2` Հին Արևելքի և անտիկ 

աշխարհի բարոյագիտական ուսմունքների համառոտ պատմություն: Թեմա 3` 

Միջնադարի և նոր ժամանակների բարոյագիտական ուսմունքների համառոտ 

պատմություն: Թեմա 4` Բարոյագիտության կատեգորիաներն ու հիմնական 

հասկացությունները: Թեմա 5` Վարվեցողության կուլտուրան և մարդու 

անհատականությունը: Թեմա 6` Հայոց գաղափարաբանության բարոյական 

հիմքերը: Թեմա 7` Հաղորդակցման կանոններ: Խոսքի կուլտուրա: Թեմա 8` 

Դիվանագիտական էթիկետ: Թեմա 9` Վարքի կանոններ: Թեմա 10` 

Հյուրասիրության եւ հյուրընկալության կանոններ: Թեմա 11` Մոդան որպես 

երևույթ. դրա էությունն ու զարգացման միտումները: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
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0303/B54 Կիրառական սոցիոլոգիա /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ սեմինար  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համակարգված գիտելիքներ 

հաղորդել անհատների, սոցիալական խմբերի, դասակարգերի, մարդկային այլ 

խմբերի գործունեության մեջ հասարակական ընդհանուր 

օրինաչափությունների դրսևորման ձևերի և գործողության մեխանիզմների 

վերաբերյալ տարբեր պատմական պայմաններում և իրադրություններում։  

 

Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1.կունենա համապատասխան գիտելիքներ կիրառական սոցիոլոգիա 

առարկայի, նպատակի վերաբերյալ:  

2.ունակ կլինի հասու դարձնել տեղեկատվություն հավաքելու մեթոդնրեը: 

3.կկարողանա գործնականում կիրառել  դիտման մեթոդը, հարցման մեթոդը, 

հարցազրույցի մեթոդը, փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ: 

 

Բովանդակությունը.  

Թեմա1. Կիրառական սոցիոլոգիա առարկայի նպատակը խնդիրները: 

Թեմա2.Տեղեկատվություն հավաքելու մեթոդները: Թեմա3. Դիտման մեթոդ, 

հարցման մեթոդ, հարցազրույցի մեթոդ, փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ, 

Ֆոկուս խումբ: Թեմա4. Հարցաշարի կառուցվածքը, տեսակները: Թեմա5. 

Սոցիոլոգիական հետազոտության փուլերը, ծրագիրը, ընտրանքը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0304/B54 Քաղաքացիական կրթություն /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ սեմինար  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

Նպատակնը. 
Ծանոթացնել քաղաքացիական կրթություն հասկացության հետ և բացատրել, 

թե ինչ է քաղաքացիությունը, նաև քննել, թե ինչ տեսակետներ կան կոնֆլիկտի 

վերաբերյալ. գիտենալ և կարողանալ նկարագրել քաղաքացիների իրավունքերը 

և պարտականությունները, ինչպես նաև օգնել բոլոր մարդկանց,  սկսած 

նրանցից, ովքեր ապրում են ավելի մոտ շրջապատում, իրացնել նրանց 

իրավունքները՝ վերցնելով նախաձեռնությունը, որպեսզի ունենաս ակտիվ 

մասնակցություն քո հասարակության ղեկավարման գործընթացում: 

 
Կրթական արդյունքները  
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1.կունենա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքացիական կրթություն 

առարկայի, նպատակի վերաբերյալ:  

2.կտիրապետի քաղաքացիական իրավունքի հիմնական դասակարգմանը, 

իրավունքի աղբուրներին: 

3.ծանոթ կլինի քաղաքացու իրավական կարգավիճակը Հայաստանի 

Հանրապետությունում: 

 

Բովանդակությունը.  

 Թեմա 1. Քաղաքացիական իրավունք. հասկացությունը, էությունը: 

Քաղաքացիական իրավունք հասկացությունը, էությունը, փոխհարաբերությունը 

սոցիալական նորմերի և բարոյական նորմերի հետ: Թեմա 2. Քաղաքացիական 

իրավունքի հիմնական դասակարգումը, իրավունքի աղբուրները:  

Սահմանադրություն: Օրենքներ: Միջազգային պայմանագրեր: Գործադիր 

իշխանության մարմինների ակտեր:  Դատական նախադեպ: Թեմա 3. 

Քաղաքացիական իրավունքի հասկացությունը և սուբյուկտները: Թեմա 4. 

Քաղաքացիաիրավական պարտավորություն հասկացությունը և կողմերը: 

Ակտիվ քաղաքացի: Թեմա 5. Մասնակցություն և առաջնորդություն: Թեմա 6. 

Քաղաքացու իրավական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:  
 

0303/B54 Կրթության իրավունք /2 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 3 ժամ (12 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ սեմինար  
պարապմունք), 
 8-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 
 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, 
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: 
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4.4/1  ‹‹Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն››  կրթական ծրագիր 

 
0305/B10. ‹‹ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային 

պատմության և ներկայիս մշակույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող 

դասական լատիներենը: 

 

Դասընթացի խնդիրները ասընթացի խնդիրները 

Ցույց տալ լատիներենի գործնական ու տեսական արժեքը անգլերենի և 

ֆրանսերենի յուրացման հարցում: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  ներկայացնելու միջազգային հաղորդակցման համար անհրաժեշտ դեր 

ունեցող լատինական այբուբենի, բոլոր գիտակարգերում կիրառվող 

տերմիններըի, քերականական տերմինների ակունքների 

առանձնահատկությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու մշակութային կյանքի շատ նրբություններ` լատինական 

բառերի ներքին բովանդակության բացահայտման շնորհիվ, 
 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 հասկանալու ժամանակակից լեզուներում, գովազդներում և այլուր 

գործածվող շատ հասկացություններ։ 
 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4.բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Թեմա 1. Լատիներեն բառը բառարանում ներկայացնելու 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Հոլովման համակարգը: Թեմա 3. 
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Խոնարհման համակարգը: Թեմա 4. Ածականների համեմատության 

աստիճանները և հոլովումը: Թեմա 5. Շարահյուսական 

առանձնահատկությունները: 

 

 

0305/B43. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -1 (8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել հնչյունաբանության տեսությունը և 

զարգացնել ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով 

համապատասխան վարժությունների համակարգ, պարզաբանել ուսանողների 

միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական 

և տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական 

կառույցներ և կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն), 

 զարգացնել ուսանողների ընթերցողական, բառապաշարային,  

միջմշակութային, ինչպես նաև գրավոր խոսքի կարողությունները` որպես 

բազմաթիվ քերականական, լսողական և տեսալսողական վարժությունների 

արդյունք: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական 

արտասանական թերությունները, 

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, 

վերլուծությունների, մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով 

համապատասխան բառապաշար, 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` 

կիրառելով բնագիր տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի 

վերլուծության արդյունքում սերտած նոր բառապաշարը և 

համապատասխան քերականական գիտելիքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և 

թարգմանություններ, 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի 

վերաբերյալ ստացած գիտելիքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր 

համատեքստերում: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա1. Բառակազմություն:  

Անգլերենի հնչյունաբանություն: Թեմա 2. Հնչյունների դասակարգումը: 

Անգլերենի քերականություն: Թեմա 3. Խոսքի մասերի դասակարգում: Գոյական, 

հոդ, դերանուն, ածական, թվական, մակբայ: 

Ընթերցանության հմտություններ: Թեմա 4. Ընթերցանության մեթոդներ, 

տեսակներ և մեխանիզմներ: Թեմա 5. Գեղարվեստական գրականություն: 

 

0305/B44. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -2 (9կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել հնչյունաբանության տեսությունը և 

զարգացնել ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով 

համապատասխան վարժությունների համակարգ, պարզաբանել ուսանողների 

միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական 

և տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական 

կառույցներ և կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն):  

 զարգացնել ուսանողների ընթերցողական, բառապաշարային,                 

միջմշակութային, ինչպես նաև գրավոր խոսքի կարողությունները` որպես 

բազմաթիվ քերականական, լսողական և տեսալսողական վարժությունների 

արդյունք: 

  

 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 քննարկելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական 

արտասանական թերությունները, 

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, 

վերլուծությունների, մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով 

համապատասխան բառապաշար, 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` 

կիրառելով բնագիր տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի 

վերլուծության արդյունքում սերտած նոր բառապաշարը և 

համապատասխան քերականական գիտելիքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և 

թարգմանություններ, 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի վերաբերյալ 

ստացած գիտելիքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր 

համատեքստերում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 
Բառապաշար: Թեմա1. Բառակազմություն:  
Անգլերենի հնչյունաբանություն: Թեմա 2. Հնչյունների դասակարգումը: 
Անգլերենի քերականություն: Թեմա 3. Բայի քերականական կարգեր: 

Թեմա 4. Բայի ժամանակաձևեր: 
Ընթերցանության հմտություններ: Թեմա 5. Ընթերցանության մեթոդներ, 

տեսակներ և մեխանիզմներ: Թեմա 6. Գեղարվեստական գրականություն: 
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0305/B45. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -3 (10կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ ակտիվացնելով 

ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը, պարզաբանել անգլերենի 

քերականության շարահյուսական նրբությունները, լուսաբանել գրավոր և 

բանավոր անգլերենի յուրահատկությունները՝ խթանելով ինքնուրույն 

ստեղծագործական աշխատանքի կատարման ու բանավոր հաղորդակցական 

հմտությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

հաղորդել գիտելիքներ համապատասխան իրավիճակում անգլերենի 

գործածության և հաղորդակցման հմտությունների մասին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու ասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը,  

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում անգլերենով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու իմացությունը, 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու անգլերեն դասական և ժամանակակից 

ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հիմնահարցերի շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյա 

լինտերնետային), 

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 
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ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

 

0305/B46. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -4 (9կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ ակտիվացնելով 

ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը, պարզաբանել անգլերենի 

քերականության շարահյուսական նրբությունները, լուսաբանել գրավոր և 

բանավոր անգլերենի յուրահատկությունները՝ խթանելով ինքնուրույն 

ստեղծագործական աշխատանքի կատարման ու բանավոր հաղորդակցական 

հմտությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

հաղորդել գիտելիքներ համապատասխան իրավիճակում անգլերենի 

գործածության և հաղորդակցման հմտությունների մասին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու ասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը,  

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում անգլերենով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու իմացությունը, 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու անգլերեն դասական և ժամանակակից 

ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հիմնահարցերի շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, տեսագրություններ, 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյա 

լինտերնետային), 

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Թեմատիկ բառապաշարի ձևավորում: 

Քերականություն: Թեմա 2. Մոդալ բայեր: Թեմա 3. Ըղձական եղանակ: 

Գրավոր խոսք: Թեմա 4. Էսսե:  

Ընթերցանության հմտություններ: Թեմա 5. Ընթերցանության տարբեր տիպերը և 

դրանց գործնականում կիրառումը: 

 

0305/B47. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -5 (7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել 

հասարակական, քաղաքական և երկրագիտական բնույթի տեքստերի 

հետաշխատելու հմտություններ, 

 լուսաբանել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական 

գրականությունների լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական 

հնարները, գլխավոր և երկրորդականկերպարները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացությունը, 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ 

լսելով, ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և 

տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր 

իրավիճակներում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4.բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Թեմատիկ բառապաշար: 

Բանավոր խոսք: Թեմա 2. Թեմատիկ քննարկումներ: 

Գրավոր խոսք: Թեմա 3. Վերլուծական էսսե: 

Վերլուծական ընթերցանություն: Թեմա 4. Գեղարվեստական տեքստերի 

լեզվաոճական և մշակութային քննություն, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների ձևավորում: 
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0305/B48. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -6 (7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 
Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել 

հասարակական, քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի 

հետաշխատելու հմտություններ, 

 լուսաբանել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական 

գրականությունների լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական 

հնարները, գլխավոր և երկրորդական կերպարները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացությունը, 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ 

լսելով, ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և 

տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր 

իրավիճակներում: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 



– 280 – 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Թեմատիկ բառապաշար: 

Բանավոր խոսք: Թեմա 2. Թեմատիկ քննարկումներ: 

Գրավոր խոսք: Թեմա 3. Վերլուծական էսսե: 

Վերլուծական ընթերցանություն: Թեմա 4. Գեղարվեստական տեքստերի 

լեզվաոճական և մշակութային քննություն, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների ձևավորում: 

 

 

0305/B49. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -7(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև 

անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին վերաբերող մասնավոր բառապաշարի  

յուրահատկությունները:  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ 

տիպի տեքստերի առանձնահատկությունները,  

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության 

(հայերենից անգլերեն և հակառակը) խնդիրները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

 յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

 վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ 

ոլորտների տեքստեր, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ 

հաղորդակցման գործընթացում,  

 բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից,  

վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 
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1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Անգլերենով հաղորդակցական հմտությունների 

կատարելագործում: 

Վերլուծական ընթերցանություն: Թեմա 2. Գեղարվեստական տեքստերի 

լեզվաոճական և մշակութային քննություն, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների զարգացում: 

 

0305/B14. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -1(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության 

համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, 

ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն 

աշխատելու և ազատ հաղորդակցվելու կարողություններ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 զարգացնել ֆրանսերենի հնչյունների ճիշտ արտաբերելու տեխնիկան, 

ընդհանուր պատկերացում տալ ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի 

մասին, 

 զարգացնել ֆրանսերենով ազատ հաղորդակցվելու տեխնիկան, 

ադապտացված տեքստեր ընթերցելու հմտությունը, 

բացահայտել ուսանողների կարողությունները՝  կապված  ֆրանսերենի 

բառապաշարի հարցտացման  միջոցների  և բառակազմության  

առանձնահատկությունների հետ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ուսումնասիրելու և բացահայտելու ֆրանսերենի հնչյունական կազմը, 

ուղղագրական–ուղղախոսական կանոնները, 

 բացահայտելու  քերականության  ընդհանուր բաժինները, 
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 սովորելու նախադասության տեսակները, խոսքի մասերի քերականական 

կարգերը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարբերակելու քերականության հիմնական բաժինները, քերականորեն 

ճիշտ կազմել նախադասություն,  

 ազատ հաղորդակցվելու ֆրանսերենով, 

 ընթերցել ադապտացված տեքստեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 տարբերակելու և կիրառել ֆրանսերեն լեզվի արտասանական 

առանձնահատկությունները, 

 ուսումնասիրելու և կիրառելու  քերականական  համակարգի  

առանձնահատկությունները: 

    

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 ինտերակտիվ  մեթոդ,  

 բանավեճ,  

 երկխոսություն, 

   դերախաղի մեթոդ: 

   

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախատեսված  ընթացիկ քննությունը թեստային է,  5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով`ըստ 

նախապես  տրված հարցաշարի: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը: ՈՒղղախոսական–

ուղղագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Ֆրանսերենի 

քերականության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական 

առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները 

և դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Գոյականի 

քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ, հոդ: Թեմա 5. 

Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 6.  Դերանունների 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 
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քերականական կարգերը: Թեմա 10. Նախադասություն: Նախադասության 

տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

 

0305/B15. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -2(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Դասընթացի նպատակն է՝ Խորացնել առաջին կիսամյակում ստացած 

գիտելիքները, հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա 

ուղղախոսական ունակությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 զարգացնել ֆրանսերենի հնչյունաբանության, ուղղախոսական-

ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի մասին 

գիտելիքները,  

 զարգացնել ֆրանսերենով ազատ հաղորդակցվոլու տեխնիկան, միջին 

բարդության տեքստեր ընթերցելու հմտություններն ու կարողությունները, 

 բացահայտել և զարգացնել ինքնուրույն կերպով տեքստի շարահյուսական 

վերլուծություն կատարելու հմտությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կիրառելու գրավոր և բանավոր խոսքը կենցաղային և գործնական 

ֆրանսերենով, 

 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված բանավոր և գրավոր 

խոսք վերլուծությունների և վերարտադրության տեսքով, 

 կիրառելու ֆրանսերենի նախդիրների գործածության կանոնները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց 

գործածության հիմնական ոլորտները, 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և ինքնուրույն մոտեցում հանդես 

բերել, 

 տիրապետելու տեքստի շարահյուսական վերլուծության և մասնագիտական 

տեքստերի վերլուծության սկզբունքներին, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 բանավիճելու, 

տարբերակելու և գնահատելու ֆրանսերենի և հայերենի քերականության բնորոշ 

առանձնահատկությունները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ  մեթոդ,  

2. բանավեճ,  

3. երկխոսություն,   

4. դերախաղի մեթոդ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախատեսված  ընթացիկ քննությունը թեստային է,  5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով`ըստ 

նախապես  տրված հարցաշարի: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Դերանունների հիմնական տեսակները 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: 

 

0305/B16. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -3(10կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ 

բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ 

հաղորդակցվելու կարողություններ, նպաստել հանրամշակութային 

կարողությունների ձևավորմանը, լեզվական նորմերի ընկալմանն ու 

գիտակցմանը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 նպաստել անձի հաղորդակցվելու ունակությունների զարգացմանը, 

 ձևավորել գիտելիքներ միջմշակութային փոխըմբռնման, մշակութային այլ 

արժեքների ընկալման ու գնահատման ոլորտում, 

 նպաստել օտար լեզվի և մյուս առարկաների ինտեգրմանը և 

միջառարկայական կապերի ստեղծմանը, ուսանողների կողմից աշխարհի և 

երևույթների միասնական, ամբողջական ընկալմանը, տարբեր բնագավառներից 

գիտելիքների, փաստերի ու գաղափարների համադրմանը, իմաստավորմանն ու 

գնահատմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գրավոր և բանավոր խոսքի գործածության 

առանձնահատկությունները, 
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 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված բանավոր և գրավոր 

խոսք վերլուծությունների և վերարտադրության տեսքով, 

 կիրառելու ֆրանսերենի նախդիրների և շաղկապների գործածության 

կանոնները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու պատմողական, հարցական, հրամայական և 

բացականչական նախադասությունների  գործածության ոլորտները, 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և ինքնուրույն մոտեցում հանդես 

բերել, 

 տիրապետելու տեքստի շարահյուսական վերլուծության և 

մասնագիտական տեքստերի ընթերցանության տեխնիկային, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառելու միջառարկայական գիտելիքները գործնական բնույթի 

աշխատանքներում, 

 բանավիճել: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ մեթոդ, 

2. մտագրոհ, 

3. ձնագնդիկի մեթոդ, 

4. բանավեճ, 

5. թեստ, 

6. շնորհանդես, 

7. երկխոսություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի բառակազմությունը: Առավել գործածական 

նախածանցներն ու վերջածանցները: Թեմա 2. Ֆրանսերենի նախդիրների 

ընդհանուր բնութագիրը: Առավել գործածական նախդիրները: Թեմա 3. 

Շաղկապների կարգերն ու տեսակները: Թեմա 4. Հաստատական և ժխտական 

մասնիկները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 5. 

Շարահյուսություն: Նախադասության դասակարգման սկզբունքներն ու 

չափանիշները: 

   
 

0305/B17. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -4(9կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 9 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ 

բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ 

հաղորդակցվելու կարողություններ, նպաստել հանրամշակութային 

կարողությունների ձևավորմանը, լեզվական նորմերի ընկալմանն ու 

գիտակցմանը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 նպաստել անձի հաղորդակցվելու ունակությունների զարգացմանը, 

 ձևավորել գիտելիքներ միջմշակութային փոխըմբռնման, մշակութային այլ 

արժեքների ընկալման ու գնահատման ոլորտում, 

 նպաստել օտար լեզվի և մյուս առարկաների ինտեգրմանը և 

միջառարկայական կապերի ստեղծմանը, ուսանողների կողմից աշխարհի և 

երևույթների միասնական, ամբողջական ընկալմանը, տարբեր բնագավառներից 

գիտելիքների, փաստերի ու գաղափարների համադրմանը, իմաստավորմանն ու 

գնահատմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրելու ֆրանսերենի դերբայների կազմությունը, 

 կիրառելու և զուգադրելու հարակատար  դերբայի  և բայական ածականի 

գործածությունը, 

 ներկայացնելու ֆրանսերենի դարձվածքային միավորների գործածության 

ոլորտները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու ֆրանսերենի դարձվածքային միավորների 

թարգմանությունը, 

 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և 

գրավոր խոսք՝ վերլուծությունների, հաշվետվությունների, 

հետազոտությունների տեսքով, 

 վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու անծանոթ տեքստի 

վերաբերյալ` ցուցաբերելով քննադատական մոտեցում, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
զուգադրելու ֆրանսերենի, հայերենի և անգլերենի լեզվամշակութային 

համակարգը` ուսումնասիրելով դարձվածքային միավորները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ մեթոդ, 

2. մտագրոհ, 

3. ձնագնդիկի մեթոդ, 

4. բանավեճ, 

5. թեստ, 

6. շնորհանդես, 
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7. երկխոսություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բայի անդեմ ձևերը: Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն ու 

չափանիշները: Թեմա 2. Հարակատար դերբայի գործածության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Դարձված և դարձվածաբանություն: Թեմա 

4. Շեշտ և հնչերանգ: Թեմա 5. Հարցական նախադասությունների կազմության 

առանձնահատկությունները: 

 

0305/B18. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -5(7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  
 

Դասընթացի նպատակն է` ամրապնդել և խորացնել ուսանողների նախորդ 

կիսամյակներում ստացած գիտելիքները: Այդ նպատակով ուշադրություն է 

դարձվում բառապաշարի ընդլայնմանը, արտասանական բազային և 

քերականական ճիշտ կառույցներով կազմված նախադասություններին: 

Զարգացնել նրանց  բանավոր և գրավոր խոսքը, տեքստերի ընկալման և 

վերլուծության կարողությունները: Ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ 

հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից  

ազատորեն օգտվելու կարողություններ: Հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացմանը նպաստելու նպատակով յուրաքանչյուր դասի վերջում 

կազմակերպվում են բանավեճեր, հանձնարարվում են իրավիճակների 

խաղարկում, կատարվում են ձայներիզների ունկնդրում և նմանակում: 

Դասընթացում տրվում են համակողմանի գիտելիքներ ֆրանսիական մշակույթի, 

կրթության, գիտության, քաղաքականության, պատմության և այլ ոլորտների 

վերաբերյալ, ուսումնասիրվում են ֆրանսիական գրականությունը, արվեստի 

տարբեր ճլուղերը, Ֆրանսիայի կառավարման համակարգերը, էկոնոմիկան, 

որոնք ունեն թե՛ ճանաչողական, թե՛ կիրառական նշանակություն: 

 

Դասընթացի խնդիրները       

 Զարգացնել և հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, հատկապես 

լեզվաբանական թարգմանությունների համար, 

 զարգացնել ֆրանսերեն լեզվով ազատ վերարտադրելու հմտությունները, 

 բացահայտել ուսանողների կարողությունները լեզվաբանական տարբեր 

տեքստեր կարդալու և գիտական աշխատանք գրելու վերաբերյալ, 

ակտիվացնել ստեղծագործական կարողությունները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ցուցաբերելու մասնագիտական խորքային գիտելիքներ 

բառակազմությունից, հնչյունաբանությունից, քերականությունից 

/ձևաբանություն և շարահյուսություն, 

 վերարտադրելու հաղորդակցական և խոսքային գործառույթների 

ամենագործածական լեզվական միջոցները և խոսքային միավորները, 

 ներկայացնելու բառային և դարձվածաբանական երևույթներ, որոնք բնորոշ 

են սոցիալ-մշակութային ուղղվածությամբ տեքստերին՝ ներառյալ 

բառապաշարը, փոխառությունները, ամենագործածական բայական 

դարձվածքները և արտահայտությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ունկնդրելու տեքստը և հասկանալ ինֆորմացիան, կարծիք հայտնել ծանոթ 

թեմաների և անձնական հետաքրքրությունների վերաբերյալ, 

 թարգմանելու բնագիր մասնագիտական և գեղարվեստական տեքստեր 

/ֆրանսերենից հայերեն և հայերենից ֆրանսերեն, 

 ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և ֆրանսերեն բանավոր ու գրավոր 

խոսքի հմտությունները գործածելու հաղորդակցական տարբեր 

ոլորտներում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մշակել և ներկայացնել 

տեղեկատվությունը, 

 բանավիճելու, 

 պատրաստելու զեկուցումներ, կատարել լեզվական նյութի բանասիրական 

վերլուծություն, գրել կուրսային աշխատանք 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Հաղորդակցական-ինտերակտիվ մեթոդ, 

 բանավոր և գրավոր հարցում, 

 խմբային քննարկում, 

 համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում, 

 օտարալեզու մասնագիտական գրականության ընթերցում, բանավոր 

ներկայացումներ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր 

2-րդ ընթացիկ քննություն.   
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների քայկը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը: Հիմնաշերտ և 

փոխառություններ: Թեմա 2. Բառապաշարի հարստացման հիմնական 

միջոցները: Ներքին հնարավորություններ, փեխառություն և կաղապարում: 

Թեմա 3. Հոմանիշություն և հականիշություն: Հոմանիշության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Համանունության դրսևորման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Ֆրանսիական բառարանագրություն: 

 

0305/B19. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -6(7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ամրապնդել և խորացնել ուսանողների նախորդ 

կիսամյակներում ստացած գիտելիքները՝ շեշտը դնելով մասնագիտական 

տեքստերի վրա, զարգացնել նրանց  բանավոր և գրավոր խոսքը, տեքստերի 

ընկալման և վերլուծության կարողությունները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ 

հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից  

ազատորեն օգտվելու կարողություններ: 

 

Դասընթացի խնդիրները      

 Զարգացնել և հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, հատկապես 

լեզվաբանական թարգմանությունների համար, 

 զարգացնել ֆրանսերեն լեզվով ազատ վերարտադրելու հմտությունները, 

 բացահայտել ուսանողների կարողությունները լեզվաբանական տարբեր 

տեքստեր կարդալու և գիտական աշխատանք գրելու վերաբերյալ, 

 ակտիվացնել ստեղծագործական կարողությունները: 

    

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ցուցաբերելու մասնագիտական խորքային գիտելիքներ լեզվաբանությունից, 

 արտահայտվելու որոշակի թեմատիկ բառապաշարի  շրջանակներում, 

 ձերբազատվելու որոշակի բարդույթներից, որոնք հատուկ են օտար լեզու 

սովորողների հաղորդակցման ոլորտում, 
 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ունկնդրելու տեքստը և հասկանալ ինֆորմացիան,  

 վարելու զրույցներ հասարակական-քաղաքական թեմաներով, 

 տիրապետելու գեղարվեստական գրականության մեջ առկա լեզվաոճական 

հնարներին,  

 ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և ֆրանսերեն բանավոր ու գրավոր 

խոսքի հմտությունները գործածելու հաղորդակցական տարբեր 

ոլորտներում,   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
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 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մշակել և ներկայացնել 

տեղեկատվությունը, 

 ձեռք բերելու վերլուծական հմտություններ տարբեր ոլորտներում, 

 պատրաստելու զեկուցումներ, կատարել լեզվական նյութի բանասիրական 

վերլուծություն, գրել կուրսային աշխատանք: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր 

 2-րդ ընթացիկ քննություն.   
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների քայկը 0.5 է: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Հաղորդակցական-ինտերակտիվ մեթոդ՝  

 Բանավոր և գրավոր հարցում, 

 Խմբային քննարկում, 

 Համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում,  

 Օտարալեզու մասնագիտական գրականության ընթերցում, 

  Բանավոր ներկայացումներ 

   

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը: Հիմնաշերտ և 

փոխառություններ: Թեմա 2. Բառապաշարի հարստացման հիմնական 

միջոցները: Ներքին հնարավորություններ, փեխառություն և կաղապարում: 

Թեմա 3. Հոմանիշություն և հականիշություն: Հոմանիշության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Համանունության դրսևորման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5.  Ֆրանսիական բառարանագրություն:         

 

0305/B20. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -7(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ամրապնդել նախորդ տարիներին ձեռք բերած 

քերականական և լեքսիկական գիտելիքները  կարևորել   գրավոր խոսքի 

զարգացումը զարգացնել տարբեր  բնույթի տեքստերի հետ աշխատելու 

հմտություններ, հարստացնել ուսանողների բառապաշարը տարբեր 

ոլորտներում միտվել նաև ունկնդրային հմտությունների զարգացմանը` առավել 

սահուն բանավոր թարգմանություն կատարելու նպատակով: 
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Դասընթացի խնդիրները 

Ուշադրությունը բևեռել զուգադրական վերլուծության վրա կարևորել 

դարձվածների, բառակապակցությունների, ոճական հնարների թարգմանական 

խնդրիները կատարել տեքստի միջտողային վերլուծություն: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ավելի խորը ըմբռնելու տեքստը, 

 կարևորելու հայերեն համարժեքների խնդիրը` ելնելով մշակութային 

առանձնահատկություններից, 

 ունկնդրելու, մեկնաբանելու և թարգմանելու  ունկնդրած հատվածը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարբերակելու հոմանիշների երանգային տարբերությունները, 

 թարգմանելու բարդ շարահյուսական կառույցները կիրառելով 

համապատասխան թարգմանական մեթոդներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 ընթերցելու, վերապատմելու, ամպժփոփելու տեքստերը, 

 ծավալելու առաջարկված թեմաների շուրջ քննարկումներ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Տեքստի ընթերցում, վերլուծություն 

 Լեզվական միջոցների վերհանում 

 Տեսա-լսողական միջոցների կիրառում 

 Խոսակցական հմտությունների զարգացում` քննարկումների միջոցով 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը`  1 միավոր:  

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի հիմնական 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Ֆրանսերենի քերականական համակարգի 

ընդհանուր բնութագիր: Թեմա 3. Հոդ և հոդառություն: Առկայացման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Գոյականների դասակարգման 

սկզբունքները ու չափանիշները: Թեմա 5. Ածականի տեսակները: Ածական–

դերանուն փոխհարաբերության խնդիրը: 

 

0302/B04. ‹‹ՀԱՅ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ ստուգման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականությունը, 

գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, գրականության 

զարգացման ուղղությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները. 

 Ուսանողին ներկայացնել հայ գրականության ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները, 

 բնագրային երկերի ուսումնասիրության հիման վրա ձևավորել ու 

զարգացնել վերլուծական կարողությունները,  

 հայ հեղինակների գեղարվեստական հայտնի ստեղծագործությունների 

բնորոշ առանձնահատկությունների մեկնաբանում, գրական երկերի 

պատմական-հասարակական դերի, գեղագիտական-փիլիսոփայական 

հարցադրումների կարևորության բացահայտում, 

 տեքստի վերլուծության և մեկնաբանության միջոցով գրվածքի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները բացահայտելու կարողության 

կատարելագործում, 

 շարադրությունների, ռեֆերատների, զեկուցումների, վերլուծական-

դատողական գրավոր խոսքի, կարծիքի, գրական դիմանկարի և այլ 

ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով կապակցված շարադրանք 

ստեղծելու կարողությունների մշակում, 

 կարդացածը ստեղծագործաբար վերարտադրելու, քննարկելու, տարբեր 

թեմաներով զրույցներ անցկացնելու, երկխոսություններ կառուցելու միջոցով 

ուսանողների բանավոր խոսքի զարգացում և կատարելագործում, 

 տարաբնույթ (գեղարվեստական արձակ և չափածո, հրապարակախոսական, 

գիտական և այլն) տեքստերի լեզվաոճական վերլուծության միջոցով 

ուսանողների լեզվական ճաշակի և խոսքի մշակույթի զարգացում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բնութագրելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, զարգացման 

միտումները, քննելու ժամանակաշրջանի հասարակական-գրական կյանքը, 

2. ներկայացնելու անվանի հայ հեղինակներին, նրանց ստեղծագործությունների 

ընդհանուր բնութագիրը, հայ գրականության հիմնական ուղղությունները, 

հոսանքներն ու ոճերը, գրական երկերի ժանրային ու գաղափարական 

առանձնահատկությունները, 

3. ներկայացնելու մարդու բարոյական նկարագիրն ու ժամանակաշրջանի 

մտածողության գեղարվեստական արտացոլումը տարբեր գրողների 

ստեղծագործություններում,  

4.   դասակարգելու հայ գրականության առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5.  կատարելու բնագրային երկի վերլուծություններ,  

6.  վերլուծելու և գնահատելու դասական հեղինակների գործերը, տեսնելու 

յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու դերը տվյալ շրջանի գրականության զարգացման 

շղթայի մեջ, 

7.  կատարելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ, 
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8.  ներկայացնելու հայ գրականության նշանավոր դեմքերին և նրանց 

ստեղծագործությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
9.գործնականում տարբերակելու գրական երկերի ժանրային 

պատկանելությունը, 

10. վերլուծելու գրական երկերի գաղափարական բովանդակությունը և 

կերպարային համակարգը,  

11. բանավիճելու և քննարկելու, 

12. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և տարաբնույթ 

բառարաններից: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

Դասախոսություն, գրավոր աշխատանք, բանավոր հարցում, գրական-

գեղարվեստական նմուշների ընթերցանություն և քննարկում, զեկուցում, 

ռեֆերատ, շարադրություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված է հանրագումարային քննություն (20 միավոր` բանավոր 

պատասխան և ինքնուրույն աշխատանքի հանձնարարականներ): 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հայ հին գրականությունը, զարգացման ուղղությունները: 5-րդ դարի 

պատմիչները: Խորենացու «Հայոց պատմությունը»: Գրիգոր Նարեկացու տաղերը 

և «Մատյան ողբերգության» երկը: Թեմա 2. Հայ միջնադարյան գրականությունը, 

քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը (Ֆրիկ, Քուչակ): Սայաթ-Նովայի 

ստեղծագործությունը: Թեմա 3. Հայ նոր գրականության զարգացումը: Նար-Դոսի 

պատմվածքները: Զոհրապի նովելները: Թումանյանի ստեղծագործությունները: 

Իսահակյանի ստեղծագործությունները: Արևմտահայ բանաստեղծներ` Դուրյան, 

Մեծարենց, Վարուժան: Տերյանի քնարերգությունը: Թեմա 4. Հայ նորագույն 

գրականության առանձնահատկությունները: Չարենցի 

ստեղծագործությունները: Զորյանի պատմվածքները: Բակունցի 

գեղարվեստական արձակը: Դեմիրճյանի արձակը: Սարյանի քնարերգությունը: 

Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական ողբերգությունը: Շիրազի 

քնարերգությունը: Շահնուրի «Նահանջ առանց երգի» վեպը: Թեմա 5. Արդի հայ 

գրականությունը: Սևակի, Սահյանի, Կապուտիկյանի, Դավթյանի, Էմինի 

բանաստեղծություններն ու պոեմները: Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակը: 

Թեմա 6. Օտարագիր հայ գրողներ (Սարոյան, Վահե Քաչա, Անրի Թրուայա, Շառլ 

Ազնավուր): 

 

0305/B05. ‹‹ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3  ժամ (45 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ գարնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային 

գրականության հիմնական հասկացությունները, գրական ուղղությունները, 

նշանավոր հեղինակներին և նրանց լավագույն ստեղծագործեւթյունները:  
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Դասընթացի խնդիրները 

Ներկայացնել հույն և հռոմեացի, գերմանացի, իտալացի, իսպանացի նշանավոր 

գրողների ստեղծագործությունների այժմեականությունը և  իմաստությունը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  նկարագրելու անտիկ գրականության մեծագույն արվեստը, 

  թվարկելու հունական և հռոմեական գրականության հեղինակներին և  

նրանց ստեղծագործությունները, 

  ներկայացնել վերածննդի և լուսավորության շրջանների 

ստեղծագործությունների գաղափարախոսությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու անտիկ գրականության ժամանակաշրջանի արվեստի 

գլուխգործոցներին բնորոշ գծերը, և գրական ստեղծագործությունների 

գաղափարական հարցադրումները և կերպարային հմակարգը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու համեմատական վերլուծություն հայ և անտիկ 

գրականության ստեղծագործությունների միջև, 

 օգտվելու տեսական նյութից և կատարելու ադապտացիաներ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 ինքնուրույն աշխատանք 

 ռեֆերատ 

 պրեզենտացիա 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում  
1-ին ընթացիկ ստուգումը գրավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում 
2-րդ ընթացիկ ստուգումը բանավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,2,2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անտիկ գրականություն. Հոմերոս, «Իլիական» և «Ոդիսական»: Թեմա 2. 

Հունական և հռոմեական գրականության ծագումը և շրջանները. հունական 

կատակերգություն և ողբերգություն. էսքիլես , Սոփոկլես, Եվրիպիդես, 

Արիստոփանես, հռոմեական կատակերգակներ Վերգիլիուսի «Էնեականը»:  

Թեմա 3. Վերածննդի գրականությունը Իտալիայում. Դանթե Ալիգերի, 

«Աստվածային» կատակերգությունը: Թեմա 4. Վերածննդի գրականությունը 

Իսպանիայում. Լոպե դե Վեգա, Սերվանտես: Թեմա 5. Լուսավորությունը 
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Գերմանիայում, Շիլլերի դրամատուրգիան և գեղագիտական 

աշխատությունները: Թեմա 6. Գյոթեի գրական ժառանգությունը «Ֆաուստ»: 

Թեմա 7. Արևելյան գրական ժառանգությունը. ճապոնական գրականություն: 

 
 
 
0305/B09. ‹‹ԱՆԳԼՈ-ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`5-րդ  աշնանային, առանց եզրափակիչ ստուգման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել  բրիտանական և 

ամերիկյան գրականության գլուխգործոցներին: Այն միտված է ուսանողների 

ընդհանուր մակարդակի բարձրացմանը, որաշակի արժեքային համակարգի 

ձևավորմանը, ինչպես նաև ուսանողների մտահորիզոնի ընդլայնմանն ու 

վերջիններիս վերլուծական հմտությունների զարգացմանը: (Ուսանողները 

ծանոթանում և ընթերցում են անգլալեզու գրողների որոշ 

ստեղծագործությունները բնագրով, ինչը նաև նպաստում է անգլերենի առավել 

համակողմանի իմացությանը:Ուսանողը նաև ծանոթանում է գրական 

ժամանակաշրջաններին և հիմանական հոսանքներին և ուղղություններին): 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու հիմնական գրական ուղղությունները, 

 թվարկելու անգլո-ամերիկյան գրականության հեղինակներին և 

ստեղծագործությունները, 

 ընկալելու ստեղծագործությունների գաղափարախոսությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանելու անգլո-ամերիկյան գրականության հասկացությունները և 

զարգացման ուղղությունները, 

 վերլուծելու անգլո-ամերիկյան գրականության ժամանակաշրջանի արվեստի 

գլուխգործոցներին բնորոշ գծերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու համեմատական վերլուծություն հայ և անգլո-ամերիկյան 

գրականության ստեղծագործությունների միջև, 

 օգտվելու տեսական նյութից և կատարելու ադապտացիաներ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 ռեֆերատ, 

 պրեզենտացիա, 

 խմբային քննարկում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում  
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1-ին ընթացիկ ստուգումը գրավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում 
2-րդ ընթացիկ ստուգումը բանավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,2,2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անգլիական Էպիկական պոեմ՝ «Բեովուլֆ»: Թեմա 2. Անգլիական 

Վերածնունդ: Վ. Շեքսպիր: Սոնետներ: Ողբերգություններ: 

Կատակերգություններ: Թեմա 3. Դ. Դեֆո` անգլիական նոր վեպի հիմնադիր,  

«Ռոբինզոն Կրուզո»: Թեմա 4. Ջ, Սվիֆտ «Գուլիվերի 

ճանապարհորդությունները»: Թեմա 5. Թեմա 6. Անգլիական ռոմանտիզմ. Ջ. 

Բայրոն. «Դոն Ժուան», «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը»: Թեմա 7. Օ. 

Ուայլդի էսթեթիզմը, «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» ստեղծագործությունը: Թեմա 

8. Մանկության թեման Չ. Դիքենսի «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպում: 

Թեմա 9. Է. Պո, «Ագռավը», պատմվածքներ: Թեմա 10. Հ. Մելվիլ «Մոբի Դիք»: 

Թեմա 11. Վ. Սարոյան, Մանկության և գաղթի թեմաները «Իմ անունը Արամ է» 

պատմվածաշարում: Թեմա 12. Է. Հեմինգուեյը որպես կորուսյալ սերունդի 

ներկայացուցիչ. «Ծերունին և ծովը», ՛Ֆիեստա»: Թեմա 13.  Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի 

ամերիկյան երազանքը «Մեծն Գեթսբի» վեպում: Թեմա 14. Ամերիկյան ռեալիզմ. 

Թ. Դրայզեր «Ամերիկյան ողբերգությունը»: Թեմա 15. Սելինջերի արձակը. 

«Փրկիչը տարեկանի արտում»/ «Տարեկանի այգում, անդունդի եզրին»: Թեմա 16. 

Ու. Գոլդինգ. «Ճանճերի տերը»: Թեմա 17. Ու. Ֆոլքներ. «Շառաչ և ցասում»:  
 

0305/B12. ‹‹ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`6-րդ գարնանային, առանց եզրափակիչ ստուգման 

 

Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդել 

ֆրանսիական գրա կանության պատմության, գրական կարոր ուղղությունների, 

դասական հեղինակների և նրանց ստեղծագործությունների մասին: 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել ֆրանսիական գրականության զարգացման տարբեր 

փուլերը, 

 ներկայացնել ֆրանսիական գրականության զարգացման խնդիրները, 

գաղափարա-գեղարվեստական ուղղությունները, ժանրային համակարգերը, 

գեղարվեստական առանձնա-հատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թավարկելու և վերլուծելու ֆրանսիական գրականության գրական միտքը, 

գրական բարձրաժեք ստեղծագործությունները, 

 տարբերելու և մեկնաբանելու ռեալիստ գրողների մտածողությունը և 

գրական բարձրաժեք ստեղծագործությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 թվարկելու և մեկնաբանելու գրական ստեղծագործությունների 

կերպարային համակարգը, 

 վերլուծելու ժամանակի գրական ստեղծագործությունների գաղափարական 

հարցադրումները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
▪ օգտվելու տեսական նյութից և կատարելու ադապտացիաներ: 

 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

 ինքնուրույն աշխատանք 

 ռեֆերատ 

 պրեզենտացիա 

 խմբային քննարկում 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում  
1-ին ընթացիկ ստուգումը գրավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում 
2-րդ ընթացիկ ստուգումը բանավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,2,2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպը:  Թեմա 2. Կլասիցիզմը 

Ֆրանսիայում, կլասիցիստական ողբերգությունները: Պիեռ Կոռնելի և Ժան 

Ռասինի ստեղծագործությունները: Թեմա 3. Ժան Բատիստ Մոլիերի 

կատակերգությունները: Ժան Լաֆոնտենի առակները, հեքիաթները, նովելները: 

Թեմա 4. Վոլտերի փիլիսոփայական արձակը («Զադիգ», «Միկրոմեգաս», 

«Կանդիդ»): Ժան Ժակ Ռուսո: Թեմա 5. Դյումայի պատմական  վեպերը (« 

Հրացանակիրներ», «20 տարի անց», «Թագուհի Մարգո», «Կոմս Մոնտե Քրիստո»: 

Թեմա 6. Հյուգոյի պոեզիան, դրամատուրգիան և վեպերը «Փարիզի Աստվածամոր 

տաճարը», «Թշվառներ», «Իննսուներեք»: Թեմա 7. 19-րդ դարի ֆրանսիական 

ռեալիզմը (Բալզակ, Ստենդալ, Ֆլոբեր, Մոպասան): Թեմա 8. Նատուրալիզմի 

տեսությունը և Էմիլ Զոլայի փորձարարական վեպը («Ռուգոն Մակկարներ» 

վիպաշարը): Թեմա 9. Ֆրանսիական սիմվոլիստական պոեզիան (Պոլ Վեռլեն, 

Արթյուր Ռեմբո, Ստեֆան Մալարմե): Թեմա 10. Ռոմեն Ռոլանի վեպերը («Ժան 

Քրիստոֆ», «Հմայված հոգին»): 

 

0305/B61. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ   
 

Դասընթացի նպատակներն են՝ ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ անգլերենի հնչյունական համակարգի ձևավորման և արտասանական 

առանձնահատկությունների, բանավոր խոսքի և գրավոր տեքստերի 
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հնչյունական և հնչյունաբանական կառուցվածքի մասին, ծանոթացնել 

ժամանակակից անգլերեն լեզվի հնչյունաբանության կարևորագույն 

հիմնախնդիրների հետ, նախապատրաստել նրանց ավելի նորմատիվային 

արտասանության և անգլերեն խոսքի տարբեր ոճերի մեջ ազատ կողմնորոշվելու 

ունակությանը, ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր 

ուղղությունների վերաբերյալ, ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի ձևավորմանվերաբերյալ ծանոթացնել 

արտասանական առանձնահատկու-թյուններին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել  հնչյունաբանության տեսությունը, որպես սկզբունքների 

համընդհանուր համակարգ, 

 ուսանողներին  ծանոթացնել անգլիական լեզվաբանության հայրենական և 

օրարերկրյա ներկայացուցիչների կարևորագույն աշխատանքներին, որոնք 

առնչվում են  հնչյունաբանության տեսության առանձին 

հիմնախնդիրներին, 

 ամրապնդել հնչյունաբանության տեսության հիմնադրույթները՝ նկատի 

ունենալով  տվյալ ոլորտում  առկա նորագույն ուսումնասիրությունները, 

 տեսականորեն համակարգել անգլերեն լեզվի հնչյունաբանության մասին 

ուսանողների նորմատիվային գիտելիքները, որոնք նրանք ձեռք են բերել 

նախորդ տարիներին անգլերենի գործնական  պարապմունքների 

ժամանակ, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի հնչյունաբանության ռեսուրսները և 

ձևափոխությունները ժամանակակից փուլում, 

 տալ գիտելիք ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի մասին՝ 

համեմատության մեջ դնելով հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների հետ, 

 ուսանողներին ծանոթացնել ռոմանական լեզվաբանության 

ներկայացուցիչների՝ հնչյունաբանության շուրջ կատարված 

հետզոտություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  ծներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական 

զարգացման միտումները, 

 թվարկելու հնչյունաբանության տեսության հիմնական կարգերը  

 նկարագրելու անգլերեն լեզվի հնչյունական համակարգի ստեղծումն ու 

զարգացումը   

 սահմանելու ներքին և արտաքին գործոնները,  որոնք նպաստել են 

անգլերեն լեզվի   ձևավորմանը   

 քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական 

համակարգի ուսումնասիրության մեթոդներն ու  ուղղությունները, 

 հստակ կերպով ներկայացնելու հնչյունաբանության ուսումնասիրման 

առարկան, խնդիրները, 

 ունենալու իմացություն ֆրանսերեն լեզվի հնչյունական համակարգի 

ստեղծման և զարգացման  մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 
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 վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր 

և դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

 գործնականորեն կիրառելու հնչյունաբանությունից ձեռք բերած տեսական  

գիտելիքները      

 գործնական օրինակների միջոցով պատկերելու որոշակի տեսական 

դրույթներ,  

 գրելու ռեֆերատներ, ծրագրային առաջադրանքներ, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքներ, 

 գործնականում կիրառելու  հնչյունաբանությունից ձեռք բերված տեսական 

գիտելիքները, 

 գործնական օրինակների միջոցով  պատկերելու տեսական որոշակի 

դրույթներ, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և 

համացանցային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը, 

 տիրապետելու ուղղագրական  և ուղղախոսական  նորմերին: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2.անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

համապատասխանաբար 1,1,1.5,1.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Ամփոփիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ համապատասխանաբար 2,2,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեսական հնչյունաբանություն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային 

մակարդակ: Վերհատույթային մակարդակ: Վերշարահյուսական մակարդակ: 

Թեմա 2. Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: Յուրաքանչյուր փուլին 

բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, վանկային  և բառային համակարգերը: 

Թեմա 3. Խոսքի տաղաչափական առանձնահատկությունները; 

Արտասանության տեսակները: Թեմա 4. Բանասիրական և բառագիտական 

հնչյունաբանություն: 

Տեսական հնչյունաբանություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Ֆրանսերենի տեսական հնչյունաբանության հիմնական հարցեր; Թեմա 

2. Հնչյունաբանության  ուսումնասիրման առարկան, խնդիրենրը և մեթոդները: 

Թեմա 3. Ընդհանուր տեղեկություններ հնչյունի մասին: Թեմա 4. Հնչյունների 
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դասակարգման չափանիշներն ու սկզբունքները: Թեմա 5.  Շեշտը 

ֆրանսերենում: Թեմա 6. Ինտոնացիան որպես նախադասության տեսակների 

տարբերակիչ: 

 
0305/B64. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ   
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի տեսական քերականության 

հիմնահարցերը և խնդիրները, պարզաբանել պրակտիկ քերականության 

դասընթացներում անցած երևույթների հիմքում ընկած տեսական 

օրինաչափությունները, ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի հիմնական 

առանձնահատկությունների մասին, ձևավորել քերականական երևույթները 

ճիշտ հասկանալու և մեկնաբանելու ունակություն:   

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել քերականական համակարգի (լեզվի մակարդակ) և այդ 

համակարգի կոնկրետ դրսևորումների (խոսքի մակարդակ) 

փոխկապակցվածության  առանձնահատկությունները, 

 հիմնավոր պատկերացում տալ խոսքի մասերի մասին, 

 հաղորդել գիտելիքներ խոսքի մասերից յուրաքանչյուրի քերականական 

կարգերի վերաբերյալ: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու անգլերենի քերականության հիմնական հարցերի 

վերաբերյալ դասական և ժամանակակից ամենակարևոր տեսությունները, 

 քննարկելու անգլերենի քերականական համակարգի երկու ոլորտների` 

ձևաբանության և շարահյուսության, հիմնական երևույթների  

մեխանիզմները,  

 նկարագրելու լեզվի տարբեր հատույթային մակարդակների դինամիկ 

հարաբերությունները, ինչպես նաև բառակապակցության և 

նախադաասության  փոխհարաբերությունները, 

 տիրապետելու ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության 

հիմնախնդիրներին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու քերականական տեսություններին նվիրված գիտական 

գրականությունը, 

 լուսաբանելու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու բառակապակցությունների տիպերը, նրանց կառուցվածքային 

յուրահատկությունները;  վերլուծելու նախադասությունը և նախադասության 

անդամները ըստ հիմնական շարահյուսական առանձնահատկությունների, 

 ընկալելու ֆրանսերենի ձևաբանական և շարահյուսական կառույցները,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
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 օգտվելու անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումներ ներկայացնող 

տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու տարատեսակ քերականական դրսևորումները ներկայացնող 

փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ, 

 կատարելու զուգադրական վերլուծություն հայերենի և ֆրանսերենի  

քերականական երևույթների միջև: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 (Անգլերեն) 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 (Ֆրանսերեն) 

 Դասախոսություններ, 

 ֆրանսալեզու լեզվաբանների աշխատությունների ուսումնասիրում, 

 տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեսական քերականությւոն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Անգլերենի քերականական տեսությունների պատմության ընդհանուր 

նկարագրություն: Թեմա 2. Լեզուն որպես համակարգ: Թեմա 3. Խոսքի մասեր: 

Գոյականը և նրա ձևաբանական առանձնահատկությունները: Բայը և նրա 

ձևաբանական առանձնահատկությունները: Ածական անունը, մակբայը, 

դերանունը, թվական անունը: Թեմա 4. Գործառական խոսքի  մասերը: Թեմա 5. 

Շարահյուսություն: Նախադասության հիմնական խոսքի մասերը: 

Տեսական քերականություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Ֆրանսերենի տեսական քերականության հիմնական հարցեր: Թեմա 2. 

Ֆրանսերենի խոսքի մասերն ու դրանց դասակարգման տեսությունները: Թեմա 

3. Հիմնական խոսքի մասերը, դրանց քերականական կարգերը, 

իմաստաբանական արժեքներն ու շարահյուսական դերը: Թեմա 4. Օժանդակ 

խոսքի մասերը, դրանց քերականական կարգերը, իմաստաբանական արժեքն ու 

շարահյուսական դերը: Թեմա 5. Առկայացուցիչների ընդհանուր բնութագիրը և 

իմաստային դասակարգումը: 

 

0305/B63. ‹‹ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ   
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի բառական միավորների 

(բառ, ձևույթ, բառակապակցություն) համալիր քննության կարևորությունը, 

լուսաբանել անգլերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ շեշտելով 

բառագիտական կատեգորիաների  համակարգային բնույթը, պարզաբանել   

լեզու – իրականություն, լեզու – հաղորդակցություն առանցքների, և 
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համապատասխանաբար՝ լեզու – խոսք երկատման կարևորությունը 

բառագիտական հիմնահարցերի քննության տեսանկյունից: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 դիտարկել բառերի իմաստային կառուցվածքը և կապակցելիությունը, 

նրանց ձևիմաստային փոխհարաբերությունները, բառակազմական 

միջոցները և կաղապարները հայերենում և ֆրանսերենում, ինչպես նաև 

դարձվածքների տեսակները և նրանց թարգմանությանն առնչվող 

խնդիրների լուծման եղանակները, 

 ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ ֆրանսերենի 

բառապաշարի տարբեր շերտերի և զարգացման առանձնահատկությունների 

մասին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու անգլերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները և 

անգլերենի բառապաշարի զարգացման միտումները (հատկապես 

նորակազմ բառերի շերտը), 

 քննարկելու բառագիտություն առանձին բաժինները, 

 նկարագրելու բառագիտական հիմնական կարգերը, 

 տարբերակելու ֆրանսերենի և հայերենի բառապաշարային 

առանձնահատկությունները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5.   գնահատելու բառային դրսևորումներում բառագիտական արժեք 

ներկայացնող տարրերը, 
 լուսաբանելու փաստական բառանյութը՝ վերհանելով բառակազմական, 

իմաստաբանական, գործառական և տերմինաբանական 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու  անգլերենի բառապաշարի զարգացման փուլերը, 

 կատարելու ֆրանսերեն և հայերեն բառերի ձևիմաստային, 

բառակազմական և այլ տեսակների վերլուծություն, 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական 

պարբերականներ, համալսարանական կայքեր և այլն), 

 վերլուծելու բառային միջոցները հաղորդակցության ոլորտում, 

 գտնել իմաստային, ոճական համարժեքներ ֆրանսերենի դարձվածային 

համակարգի և դարձվածքների թարգմանության ժամանակ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում/: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

համապատասխանաբար 1,1,1.5,1.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Ամփոփիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ համապատասխանաբար 2,2,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառագիտություն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Բառագիտությունը լեզվաբանական գիտակարգերի համակարգում: 

Թեմա 2. Բառիմաստ՝ տեսական մոտեցումներ, տեսակներ: Թեմա 3. Բառի 

ներքին ձև՝ պատճառաբանվածության տեսակներ: Թեմա 4. 

Իմաստափոխություն; բազմիմաստություն, համանունություն, համատեքստ: 

Թեմա 5. Թեմատիկ խմբեր, իմաստային դաշտեր, սեռանիշություն, 

հոմանիշություն, հականիշություն; բառի ձևաբանական կառուցվածք: Թեմա 6. 

Բառակազմություն: Բառակապակցությունների իմաստային և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Թեմա 7. Դարձվածաբանության հիմնահարցեր: 

Թեմա 8. Բառապաշարի շերտերի ուսումնասիրություն:  

Բառագիտություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Բառագիտության ուսումնասիրման առարկան, օբյեկտները և 

մեթոդները: Թեմա 2. Բառը, բառիմաստի մենիմաստությունը, 

բազմիմաստությունը, ընդլայնումն ու նեղացումը: Թեմա 3. Բառակազմական 

իմաստային և սինթետիկ ձևերը: Թեմա 4.  Հոմանշությունն ու հոմանշային 

շարքը: Թեմա 5. Նորաբանությունները, հնաբանությունները, օկազիոնալ 

բառրերը և դրանց առաջացման աղբյուրները: 

 
0305/B66. ‹‹ԵՐԿՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/անգլերեն/ ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ուսանողներին երկրագրական 

գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս երկրների վերաբերյալ և 

հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  ու 

ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ,  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել երկրագրական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-

ժողովուրդ-մշակույթ համատեքստում, 

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական 

ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները գիտական հաղորդակցության 

իրավիճակներում:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական 

բաժանումներ և ինստիտւցիոնալ կառույցներ, մշակութային, գրական 
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հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու վայրեր երկու անգլախոս 

երկրներում (ԱՄՆ) և (ՄԹ), 

 նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային 

խորհրդանիշների, արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու 

ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական մշակույթի նույնատիպ 

հարցերի առնչությամբ, 

 քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական 

կառույցներին առնչվող հիմնահարցերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու երկրագրական նյութերը մասնագիտական համակարգում 

ըստ առաջադրված հարցադրումների, 

 լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագրական/տարածաշրջանային 

մասնագիտական տեքստեր՝ գիտական  լեզվի ձևաչափերին  

համապատասխան, 

 վերլուծելու երկրագրական տեղեկատվական նյութեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
▪    օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն 

փաստացի նյութի ընտրության (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական 

հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   ժամանակակից այլ մեթոդական 

մոտեցումների կիրառության առումով, վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ 

առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր:          

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2.անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է բանավոր 

քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.  Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական 

տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): Թեմա 2. Վարչատարածական բաժանումներ, 

պետական կառուցվածք, միապետություն: Թեմա 3. Ազգային դիմանկար, 

լեզվական հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թեմա 4. Թագավորական 

դինաստիաներ, պրեզիդենտական ինստիտուտ, հանրապաետության: Թեմա 5. 

Պետական, ազգային ու կրոնական տոնացույցի արարողակարգի բնույթն ու 

տարբերությունները ինչպես նաև տոնակատարությունների բաղադրիչների 

(ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  առանձնահատկությունները: 
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0305/B38. ‹‹ԵՐԿՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ֆրանսերեն/ ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

ֆրանսիական քաղաքակրթության նվաճումների, և արդի 

աշխարհաքաղաքական պայմաններում Ֆրանսիայի ինչպես նաև 

ֆրանկոֆոնիայի դերի և նշանակության մասին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ձևավորել բավարար չափով գիտելիքներ Ֆրանսիայի քաղաքակրթության 

զարգացման փուլերի վերաբերյալ, 

 ձևավորել հմտություններ  և կարողություններ Ֆրանսիայի պատմության, 

քաղաքակրթության, մշակույթի վերաբերյալ տեղեկություններ հայթայթելու 

ուղիների մասին, 

 ապահովել լեզվական հաղորդակցման  հմտություններ և կարողություններ 

Ֆրանսիայի և  ֆրանսախոս երկրների մասին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու Ֆրանսիայի վարչատարածքային բաժանումը, 

տնտեսությունը,  

 նկարագրելու Ֆրանսիայի քաղաքակրթության գլխավոր 

իրադարձությունները, 

 ներկայացնելու դարերի ընթացքում ստեղծված հոգևոր և նյութական 

մշակույթի արժեքները, նվաճումները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 զարգացնելու քաղաքակրթության տարաբնույթ հարցերին վերաբերվող 

զեկուցումներ գրելու կարողություններ, 

 բացահայտելու Ֆրանսիայի և ֆրանսախոս երկրների դերը ժամանակակից 

բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում, 

 ներկայացնելու Ֆրանսիայի և ֆրանսախոս երկների մշակութային 

ժառանգությունը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
▪ տարբերակելու և գանահատելու ֆրանկոֆոնիայի պատմության բնորոշ 

առանձնահատկությունները` ապագայում քաղաքական կողմնորոշում 

ունենալու համար: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 բանավեճ, 

 ռեֆերատ, 

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման  
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Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է բանավոր 

քննություն` 20  միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը: 

Թեմա 2. Երկրի (տարածաշրջանի) վարչատարածքային և 

տնտեսաաշխարհագրական բաժանումը: Թեմա 3. Համառոտ 

պատմամշակութային ակնարկ: Թեմա 4. Ֆրանսիական դասական 

գրականությունը: Թեմա 5. Ֆրանսիական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն: 

 

0305/B65. ‹‹ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ լուսաբանել լեզվաոճագիտությանը վերաբերող 

տեսական և գործնական մասնագիտական մոտեցումները, ներկայացնել 

ոճաբանությունը, որպես սկզբունքների համընդհանուր համակարգ և նրա 

զբաղեցրած տեղը լեզվաբանության մեջ, ամբողջական պատկերացում տալ 

անգլերենի և ֆրանսերենի ոճաբանական առանձնահատկությունների և արդի 

հիմնախնդիրների մասին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել ոճ հասկացությունը, 

պարզաբանել անգլերենի և ֆրանսերենի ոճական համակարգին բնորոշ 

հնարներն ու գրական արտահայտչամիջոցնե րը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ոճագիտության առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու լեզվաոճագիտության առանձին բաժինները, 

 նկարագրելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, 

ձևաբանական, հնչյունաբանական մակարդակներում, 

 ցուցաբերելու մասնագիտական խորքային գիտելիքներ ոճաբանությունից՝ 

նրա առանձնահատկությունների, ոճական հնարքների և 

արտահայտչամիջոցների վերաբերյալ՝ հնչյունային, բառային և 

շարահյուսական մակարդակներում 

 տարբերակելու լեզվի բառային կազմի գործածության սկզբունքները 

 առանձնացնելու խոսքի արտահայտչական նրբերանգները արտահայտող 

կառուցվածքները և ձևերի քերականական միջոցները, լեզվի ճիշտ 

գործածության նորմերը: 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու ոճագիտության զարգացման փուլերը, 

 լուսաբանելու ոճական հնարներն ու լեզվարտահայտչամիջոցները, 

 վերլուծելու գրականությունից վերցված հատվածներ՝ բացահայտելով 

ոճական հնարները և ընդհանրապես լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը 

գործառական տարբեր ոճերում, 
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 տարբերակելու և մեկնաբանելու  ֆրանսերենի հիմնական ոճաբանական 

հնարքները և արտահայտչամիջոցները, 

 որոշելու տարբեր ոճերի և ժանրերի տեքստերի գործառական և ոճական 

առանձնահատկությունները, 

 թարգմանության ժամանակ հաշվի առնելու խոսքային միավորների 

շարահյուսական-ոճաբանական գործառնությունը, որոշել 

հաղորդակցական ակտի առանձնահատկությունը՝ ելնելով կոնկրետ 

իրավիճակից: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական 

պարբերականներ, համալսարանական կայքեր և այլն), 

 վերլուծելու լեզվաոճական միջոցները հաղորդակցության ոլորտում, 

 մեկնաբանել և վերլուծել տարբեր ֆունկցիոնալ-ոճաբանական 

ուղղվածություն ունեցող տեքստեր, 

 տիրապետել ֆրանսերեն լեզվի ոճական, ոճաբանական և դիսկուրսիվ 

նորմերին, գրական լեզվի գրքային-գրավոր և խոսակցական-բանավոր 

տարատեսակներին, խոսակցական արտահայտչամիջոցներին: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2.անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Քննատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր, 

 տեսական հարց 1,  

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ոճագիտություն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Ոճ, ոճագիտություն, լեզու, խոսք: Թեմա 2. Լեզվաոճագիտության 

հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: Թեմա 3. Անգլերենի 

ոճական դասակարգումը: Ոճական հնարներ և լեզվարտահայտամիջոցներ: 

Թեմա 4. Լեզվաոճական վերլուծության մեթոդ: Թեմա 5. Լեզվաբանաստեղծական 

վերլուծության մեթոդ: Թեմա 6. Բազմաձայնությունը որպես 

լեզվաբանաստեղծական հնար: Թեմա 7. Գործառական ոճեր: 

Ոճագիտություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Ընդհանուր տեղեկություններ ոճի մասին: Թեմա 2. Ոճաբանության 

հիմնական ըմբռնումները և հասկացությունները: Թեմա 3. Ոճը որպես լեզվի 
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անհատական դրսևորում: Թեմա 4. Գրական ոճ, հասարակակակն-քաղաքական 

տերմինաբանություն: Թեմա 5. Ոճական կաղապարներ: 

 

0305/B62. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել օտար լեզվի՝ 

մասնավորապես անգլերենի և ֆրանսերենի լեզվական համակարգերի 

ակունքներին, լուսաբանել անգլերենի հնչյունաբանության, քերականության, 

բառակազմության օրինաչափություններին, լեզվի զարգացման ժամանակակից 

միտումներին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել լեզվի զարգացման հիմնական տենդենցները, արագությունը և 

պատճառները, 

 ուսանողին ծանոթացնել հին, միջին և նոր անգլերենի հնչյունական, 

քերականական, բառակազմական առանձնահատկություններին,  

 կատարել թարգմանություններ հին և միջին անգլերենից՝ ժամանակակից 

անգլերեն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 մեկնաբանելու պատմության ընթացքում լեզվի փոփոխության 

տենդենցների, նորմերի, պատճառների, ինչպես նաև լեզվի զարգացման 

համար նախապայման հանդիսացող ներքին և արտաքին գործոնների 

մասին, 
 թվարկելու գերմանական/ռոմանական լեզուների խմբերը, 
 ներկայացնելու հին, միջին, նոր անգլերենի/ֆրանսերենի հնչյունական, 

քերականական, բառակազմական առանձնահատկությունները, 
 թվարկելու  անգլերենի/ֆրանսերենի տարածաշրջանային տարբերակները, 

դրանց լեզվական առանձնահատկությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կարդալու, ընկալելու կարդացած տեքստի բովանդակությունը և գրելու հին 

և միջին անգլերենով/ֆրանսերենով, 

 կարդալու և վերապատմելու կամ անգիր վերարտադրելու հին և միջին 

անգլերենով/ֆրանսերենով գրված տեքստերից հատվածներ, 

 համեմատության միջոցով բացահայտելու հին, միջին և նոր անգլերենի/ 

ֆրանսերենի լեզվական առանձնահատկությունների միջև եղած 

նմանություններն ու տարբերությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու հին-միջին-նոր անգլերեն/ֆրանսերեն ստուգաբանական 

բառարաններից, 

 կատարելու հին և միջին անգլերենով/ֆրանսերենով գրված տեքստերի 

ձևաբանական  և շարահյուսական վերլուծություն, 

 կատարելու թարգմանություններ՝ հին և միջին անգլերենից/ֆրանսերենից՝ 

ժամանակակից անգլերեն/ֆրանսերեն: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. պրեզենտացիա, 

3. ինքնուրույն թարգմանչական աշխատանք,  

4. բնագրերի մշակում, 

5. համեմատական վերլուծություն՝ բաց գրքով: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր: 2 հարց տրվում է անգլերեն լեզվից, 2 հարց՝ 

ֆրանսերենից: 

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

 

 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Անգլերեն լեզվի պատմություն 
Թեմա 1. Միջլեզվական հարաբերությունների ուսումնասիրությունը լեզվի 

պատմության շրջանակներում: Թեմա 2. Անգլերենի զարգացման երեք փուլերը, 

դրանց լեզվական հատկանիշների և պատմական ժամանակաշրջանի 

բնութագիրը: Թեմա 3. Հին անգլերենի հնչյունական և քերականական 

համակարգի առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Միջին և նոր անգլերենի 

հնչյունական և քերականական համակարգրերի բնորոշ գծերը: Թեմա 5. 

Թարգմանություններ հին և միջին անգլերենից՝ ժամանակակից անգլերեն: Թեմա 

6. Ժամանակակից անգլերենի տարածաշրջանային տարբերակներն ու դրանց 

համեմատական ուսումնասիրությունը: 

Ֆրանսերեն լեզվի պատմություն 
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 

քերականական համակարգի ձևավորման և զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

 

0305/B82. ‹‹ՌՈՒՍ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել ռուս գրականության և 

մշակույթի հետ, ընդլայնել գիտելիքների շրջանակը, 

 

Դասընթացի խնդիրները 

վեր հանել ռուս գրականության հիմնական ուղղությունները, դրանց 

առանձնահատկությունները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 թվարկելու ռուս գրականության պատմության ժամանակաշրջաններն ու 

ուղղությունները, 

 ներկայացնելու ռուս դասականների ստեղծագործություններն ու 

վերջիններիս բովանդակությունը, 

 տարբերակելու գրական և գեղարվեստական ժանրերը՝ թվարկելով դրանց 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու ռուս գրականության գլուխգործոցների գաղափարական 

հարցադրումները, 

 մատնանշելու ռուս գրականության դաստիարակիչ դերը մերօրյա 

հասարակության մեջ, 

 ներկայացնելու ռուս դասականների այժմեականությունը՝ բերելով 

օրինակներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 պատրաստելու և բանավոր ներկայացնելու պրեզենտացիաներ, 

 կատարելու ադապտացիաներ՝ բնագրերից: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. ինքնուրույն աշխատանք,  

3. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Թեմա 1. Ռուսական ժողովրդական բանասիրության յուրահատկությունը և 

գեղարվեստականությունը: Հին ռուս գրականության ձևավորման հիմնական 

փուլերը: Թեմա 2. XIX դարի ռուս գրականության զարգացման հիմնական 

փուլերը և ուղղությունները: Թեմա 3. XX  դարի գլխավոր գրականագիտական 

ուղղությունները: Սիմվոլիզմ, ակմեիզմ, ֆուտուրիզմ: 

  
0302/B13. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ընդհանուր կարգերը. լեզվի էության, գործառության ու զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները, աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային, 

ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր 
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առանձնահատկությունները, աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը 

լեզվաընտանիքներում,  ուսուցանել լեզվաբանության հիմունքների 

հանգուցային դրույթները, լեզվի բնութագրերն ու բնորոշումները, 

լեզվաբանության բաժինները, լեզվի ծագումն ու զարգացումը, աշխարհի 

լեզուների դասակարգումները տարբեր լեզվաընտանիքներում և  ըստ 

կառուցվածքային տիպերում:  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ուսանողին ներկայացնել լեզվի բնութագրերն ու բնորոշումները,   

 ուսանողին ներկայացնել լեզվաբանության ճյուղերն ու բաժինները, 

 ուսանողին ներկայացնել լեզվաբանական հին և ժամանակակից 

հոսանքներն ու դպրոցները, 

 ուսանողին ծանոթացնել լեզվաբանության հիմունքներ առարկայի տարբեր 

եղանակների դրական և բացասական կողմերը,  

 ուսանողին ծանոթացնել լեզուների կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին ու մակարդակներին,  

 ուսանողին ծանոթացնել տարբերել աշխարհի լեզուները, լեզուները 

ստորաբաժանել ըստ լեզվաընտանիքների ու կատարել լեզուների 

դասակարգում,  

 նպաստել, որ ուսանողները վերլուծեն լեզվի ուսումնասիրությանն առնչվող 

իրողություններն ու կարգերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բնութագրելու լեզվաբանության հիմունքներ առարկայի 

առանձնահատկությունները) ձևավորման համար կկիրառվեն խոսքային 

մեթոդներից դասախոսությունը, բացատրումը, երկխոսությունը, 

2. ներկայացնելու ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և 

բացասական կողմերը. լեզուների ծագման, զարգացման մասին 

տեսությունները) ձևավորման համար կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից 

դասախոսությունը, բացատրումը, 

3. դասակարգելու  տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանության 

մեջ կիրառվող գործիքները, աշխարհի լեզուները) ձևա-վորման համար 

կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից դասախոսությունը, պատմումը, 

զննական մեթոդներից դիդակտիկ նյութերի ցուցադրումը, ինտերակտիվ-

կառուցողական մեթոդներից բնագրի ու տեքստերի հետ աշխատանքը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. դասակարգելու աշխարհի լեզուները) ձևավորման համար կկիրառվեն 

գործնական մեթոդները (վարժությունները, տնային առաջադրանքի 

կատարումը և այլն), ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդներից բանավեճը, 

համագործակցային ուսուցման մեթոդներից խմբային աշխատանքը, 

ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները, 

 տարբերակելու լեզվի բնութագրերն ու բնորոշումները) ձևավորման համար 

կկիրառվեն գործնական մեթոդները, ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները, 

 հասկանալու ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և 

բացասական կողմերը. լեզուների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և լեզվաբանության բաժինները) ձևավորման 
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համար կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից զրույցը, երկխոսությունը, 

գործնական մեթոդները (վարժությունները, տնային առաջադրանքի 

կատարումը և այլն), ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդները (բանավեճ, 

դերային խաղ, աշխատանք տեքստերի հետ և այլն), 

 ներկայացնելու տարբերել լեզվական կարգերը, լեզվաբանության բաժինները 

և աշխարհի լեզուների դասակարգման չափանիշներն ու սկզբունքները) 

ձևավորման համար կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից պատմումը, 

ընթերցումը, ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդներից տեքստերի ու 

տեսական գրականության հետ աշխատանքը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
▪ օգտվելու է դասընթացին վերաբերող տպագիր և համացանցային 

ռեսուրսներից: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Ամփոփիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ համապատասխանաբար 2,2,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը: Թեմա 2. 

Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու 

տարբերությունները. գրային համակարգեր: Թեմա 3. Լեզուների բառային 

համակարգերը: Թեմա 4. Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։ Թեմա 5. 
Լեզուների  շարահյուսական համակարգերը։ Թեմա 6. Լեզվի ծագումը:  Թեմա 7. 
Աշխարհի լեզուների դասակարգումը: 

 

0302/B40. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ դասընթացի նպատակն է ուսանողներին 

ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հարցերը, գրականության 

զարգացման օրինաչափությունները, գրական ժանրերը, ուղղությունները, 

տաղաչափական համակարգերը: 

 

Դասընթացի խնդիրները. 
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 ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, 

ըմբռնումները, տերմինները, 

 տարբերակել գրական սեռերը, ժանրերը, ուղղությունները, գրական երկերի 

առանձնահատկությունները, գրականության զարգացման միտումները, 

 ուսումնասիրել գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

կառուցվածքային տարրերը, լեզվական շերտերը, պատկերավորման-

արտահայտչական համակարգը, 

 արժևորել երկը գրականության զարգացման ընթացքի մեջ, 

 լուսաբանել գրականության ընդհանուր տեսական հարցերը, 

ուսանողներին հաղորդակից դարձնել խոսքարվեստի նմուշներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, 

 զանազանելու գրական գործընթացի բաղադրատարրերը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու ցանկացած գեղարվեստական երկի գրականագիտական 

վերլուծություն, 

 տարբերակելու գրական ուղղություններն ու ժանրերը, 

 գնահատելու գրական ստեղծագործությունների գեղարվեստական 

նշանակությունը, գաղափարական առանձնահատկությունները, 

պատմական-հասարակական դերը, 

 արժևորելու հայ գրականության կամ նրա առանձին բաժինների 

զարգացման ընթացքը, 

 մեկնաբանելու գրականագիտական տեսական հասկացությունները, 

 կարևորելու ժամանակի գրաքննադատության նշանակությունը 

գեղարվեստական ստեղծագործությունների արժևորման գործընթացում, 

 վերլուծելու և գնահատելու գրական երկերը, 

 տարբերակելու գրական սեռերն ու ժանրերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 ճանաչելու հայ գրականության գեղարվեստական արժեքները, վերլուծել 

գեղարվեստական ստեղծագործությունները,  

 պատկերացնելու հայ գրականության պատմական-հասարակական դերը, 

գաղափարական միտումները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 քննարկում,  

 բանավեճ,  

 համագործակցային աշխատանք,  

 մտագրոհ,  

 ինդուկտիվ,  

 դեդուկտիվ,  

 վերլուծական,  

 խոսքային,  

 բացատրական մեթոդներ,  
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 գրավոր աշխատանք,  

 շարադրություն,  

 բանավոր հարցում,  

 զեկուցում, 

 զրույց: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց ընթացիկ գնահատման քննություն, որը գնահատվում է 20 միավոր 

(5+5+4+2+3+1): 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գրականագիտության հիմնական բաժինները, նրանց կապը: Արվեստի 

տեսակ-ները, նրանց դասակարգումը: Գրականության տեղը արվեստի 

տեսակների շարքում: Թեմա 2. Գրական պատկերման գլխավոր առարկան: 

Գրական-գեղարվեստական պատկերի տեսակները: Թեմա 3. Գրական երկի 

թեման և թեմատիկան: Գրական երկի կոմպոզիցիան, նրա ձևերն ու միջոցները: 

Գրական երկի սյուժեն, նրա տարրերը: Թեմա 4. Գեղարվեստա-կան լեզվի 

առանձնահատկությունները: Լեզվի պատկերավորման շարահյուսական և 

բառային միջոցները: Թեմա 5. Չափածոյի առանձնահատկությունները: 

Բանաստեղծության կայուն ձևեր: Թեմա 6.  Գրական սեռեր և ժանրեր: 

Էպիկական, քնարական և դրամատիկա-կան սեռերի 

առանձնահատկությունները: Կերպարի կառուցման եղանակները տարբեր 

սեռերում: Գրական ժանրերի տարբերակման հիմնական սկզբունքները: 

Գրական ուղղություններ: 

 
 
0302/B61. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականոթյունը, 

գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման 

ուղղությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ուսանողներին ներկայացնել հայ հին և նոր գրականության դասական 

նմուշներին, 

 գրական երկը ուսումնասիրել գրողի ողջ ստեղծագործության 

համատեքստում՝ կապված հեղինակի ապրած ժամանակաշրջանի, 

նրանում առկա հասարակական և պատմա-քաղաքական խնդիրների հետ, 

թեմատիկ ամբողջություն կազմող այլ երկերի հետ ունեցած 

համեմատության ու հակադրության մեջ, ինչպես նաև տվյալ ժամանակի 

գրական ուղղությունների, գրական սեռերի ըմբռնման շրջանակներում, 

 տարբերակել գրական ուղղությունները, գրական երկերի ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման միտումները, 
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 հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ հայ գրականության սկզբնավորման, 

նրա տարբեր շրջափուլերի ձևավորման ու գեղարվեստական 

մտածողության զարգացման ընթացքի մասին: 

 կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և 

ուսումնասիրություններ, 

 արժևորել հայ գրականության զարգացման ընթացքը, գնահատել 

դասական գործերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բնութագրելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, զարգացման 

միտումները, քննել ժամանակաշրջանի հասարակական-գրական կյանքը, 

2. ներկայացնելու անվանի հայ հեղինակներին, նրանց ստեղծագործությունների 

ընթհանուր բնութագիրը, հայ գրականության հիմնական ուղղությունները, 

հոսանքներն ու ոճերը, գրական երկերի ժանրային ու գաղափարական 

առանձնահատկությունները, 

3. ներկայացնելու մարդու բարոյական նկարագիրն ու ժամանակաշրջանի 

մտածողության գեղարվեստական արտացոլումը հայ գրականության տարբեր 

գրողների ստեղծագործություններում, 

4.   դասակարգելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. կատարելու բնագրային երկի վերլուծություններ, 

6. վերլուծելու և գնահատելու դասական հեղինակների գործերը, տեսնելու 

յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու դերը տվյալ շրջանի գրականության զարգացման 

շղթայի մեջ, 

7. կատարելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ, 

8. ներկայացնելու հայ գրականության նշանավոր դեմքերին և նրանց 

ստեղծագործությունները, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
9. տարբերակելու երկերի ժանրային պատկանելիությունը, 

10. բանավիճելու և քննարկելու հմտություն: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 գրավոր աշխատանք,  

 բանավոր հարցում, 

 գրական–գեղարվեստական նմուշների ընթերցանություն և քննարկում,  

զեկուցում: 

 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման  
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Թեմա 1. Հայ մշակույթը մինչև  5-րդ դար: Մեսրոպ Մաշտոցը եվ գրերի 

ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները: Թեմա 2. 

Պատմագրություն: Թեմա 3. Հայ միջնադարյան գրականություն: Թեմա  4.  Հայ 

նոր գրականություն: 

 
0302/B62. ‹‹ՀԱՅ  ՆՈՐ ԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է ՝ ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարասկզբին 

ձևավորված նորագույն շրջանի հայ գրա-կանությունը, նրա զարգացման 

միտումները, ժանրային առանձնահատկությունները, քննել ժամանակաշրջանի 

գրական-հասարակական կյանքը, պարզաբանել ժամանակի գրական 

ուղղությունները, հոսանքներն ու ոճերը, բավարարել ուսանողների 

հետաքրքրությունը նորագույն շրջանի հայ գրականության պատմության 

վերաբերյալ, անդրադառնալ դասական գրողների արժեքավոր գրական երկերին:   

 

Դասընթացի խնդիրները. 

 գնահատել 20-րդ դարի հայ գրականությունը՝ այն դիտարկելով որպես մեր 

բազմադար-յան գրականության պատմության երկար ու միասնական շղթայի 

կարևոր փուլ, 

 առանձնացնել և ուսումնասիրել գրական կյանքի այն գեղարվեստական 

նվաճումները, որոնք դարձել են դասական արժեքներ, 

 արժևորել ժամանակաշրջանի գրական գործերը, պարզաբանել 

ժամանակաշրջանի և պատմական հանգամանքների դերը գրական 

ստեղծագործությունների ամբողջացման գործընթացում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրելու 20-րդ դարի հայ գրականության կարևոր միտումները,  

 ներկայացնելու այն գեղարվեստական նվաճումները, որոնք դարձել են 

դասական ար-ժեքներ, 

 արժևորելու այն գրական գործերը, որոնք գաղափարական առումով 

համամարդկային են, խտացնում են ազգային մտածողությունը, խոսում 

մարդու ներաշխարհի հետ, բացա-հայտում նրա հոգեկերտվածքը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանելու նորագույն գրականության կարևոր նվաճումները, 

 ներկայացնելու նորագույն շրջանի դասական արժեքները, 

 արժևորելու գրական կերպարների առանձնահատուկ դրսևորումները, 

 պարզաբանելու ժամանակաշրջանի և պատմական հանգամանքների դերը 

գրական ստեղծագործությունների ամբողջացման գործընթացում. 

 վերլուծելու ստեղծագործությունների գեղարվեստական շերտերը, 

 կարևորելու ժամանակի գրաքննադատության նշանակությունը 

գեղարվեստական ստեղծագործությունների արժևորման գործընթացում.  

 բանավիճելու և քննարկելու ուսումնասիրվող երկերը,  

 գնահատելու գրական երկերի գաղափարական բովանդակությունը,  
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  վերլուծելու գրական երկերի կերպարային ու պատկերակերտման 

համակարգը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 պարզաբանելու ժամանակաշրջանի և պատմական հանգամանքների դերը 

գրական ստեղծագործությունների ամբողջացման գործընթացում: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 քննարկում,  

 բանավեճ,  

 համագործակցային աշխատանք,  

 մտագրոհ,  

 ինդուկտիվ,  

 դեդուկտիվ,  

 վերլուծական,  

 խոսքային,  

 բացատրական մեթոդներ,  

 գրավոր աշխատանք,  

 շարադրություն,  

 բանավոր հարցում,  

 զեկուցում,  

 զրույց: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Թեմա 1. 20-րդ դարասկզբի պատմական իրադարձությունների արտացոլումը 

հայ գրա-կանության մեջ: Թեմա 2. 20-30-ական թվականների հասարակական-

քաղաքական իրա-դարձությունները, դրանց արտացոլումը գրականության մեջ: 

Թեմա 3. Եղիշե Չարենց: Թեմա 4. Դերենիկ Դեմիրճյան, Ստեփան Զորյան: Թեմա 

5. Ակսել Բակունց: Թեմա 6. Շահան Շահնուր, Կոստան Զարյան: Թեմա 7. 

Հետպատերազմյան շրջանի հայ գրականությունը: Թեմա 8. Պարույր Սևակ, 

Հրանտ Մաթևոսյան: 

 
 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

         Կամընտրական դասընթացներ(Ֆրանսերեն լեզվով) 

 

0305/B34. ‹‹ԲԻԶՆԵՍ  ԱՆԳԼԵՐԵՆ››  (2կրեդիտ) 
 Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել միջազգային բիզնես հաղորդակցության 

ձևերն ու նորմերը:  

 

Դասընթացի խնդիրները 
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 պարզաբանել բիզնես հաղորդակցության բառապաշարային, 

կառուցվածքային և ոճական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել բիզնես անգլերենի կիրառման ոլորտներն ու իրավիճակները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
    ներկայացնելու բիզնես անգլերենին բնորոշ լեզվական հմտությունները, 

 քննարկելու բիզնես անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքին բնորոշ 

առանձնահատկությունները,  

 նկարագրելու բիզնես հաղորդակցության ձևերը (ժողովներ, էլ. փոստ, 

պաշտոնական նամակագրություն, հեռախոսազանգեր, բանակցություններ 

և այլն), 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու բիզնես հաղորդակցության տեղն ու դերը միջազգային 

անգլերենի համակարգում,  

 լուսաբանելու պրեզենտացիաներ կազմելու և ներկայացնելու լեզվական և 

արտալեզվական նորմերը, 

 վերլուծելու բիզնես հաղորդակցության ոլորտին առնչվող փաստական 

նյութը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող 

տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները 

ներկայացնող փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում,  

4. ուսանողական պորտֆոլիո: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անգլերենը որպես միջազգային բիզնես հաղորդակցության մաս: Թեմա 

2. Բիզնես բառապաշարի լեզվական առանձնահատկությունները: Թեմա 3. 

Գրավոր և բանավոր բիզնես հաղորդակցություն: Թեմա 4. Բիզնես 
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հաղորդակցության ձևերը (բիզնես նամակագրություն, ժողովներ, 

հեռախոսազանգեր, պրեզենտացիաներ, վիճակագրական տվյալների 

ներկայացում, բանակցություններ և այլն): Թեմա 5. Գլոբալիզացիայի և գովազդի 

դերը բիզնես անգլերենում: Թեմա 6. Բիզնես անգլերենը միջմշակութային 

տարբեր համատեքստերում: 

 

0305/B34. ‹‹ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ պարզաբանել հաղորդակցություն հասկացույթը՝ 

ընդգծելով արդյունավետ հաղորդակցության կարևորությունը միջանձնյա և 

հասարակական հարաբերություններում,  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել հաղորդակցության հիմնական տիպերն ու եղանակները, 

լուսաբանել հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին առնչվող 

փաստական նյութը: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
    ներկայացնելու հաղորդակցության դասակարգման (տիպերի ու 

եղանակների)  հիմնական չափանիշներն ու սկզբունքները, 

 քննարկելու հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին  առնչվող 

ակադեմիական մոտեցումները,  

 նկարագրելու հաղորդակցության տիպերի և եղանակների գործնական, 

ինտերակտիվ և տեղեկատվական գործառույթները, ինչպես նաև  

գործաբանական, հոգելեզվաբանական և այլ հայեցակերպերը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու հաղորդակցական տիպերը  որպես տեղեկատվության 

փոխանցման առավել կամ պակաս արդյունավետ միջոցներ, 

 լուսաբանելու արդյունավետ հաղորդակցության գործընթացի կայացումն 

ապահովող գործոնները, 

 վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական 

նյութը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող 

տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից, 

 վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները 

ներկայացնող փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

 Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  
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3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում,  

4. ուսանողական պորտֆոլիո: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հաղորդակցության գաղափարը, ձևավորման պատմությունը և արդի 

սահմանումը: Թեմա 2. Հաղորդակցության կարևորությունը որպես մարդու 

կենսագործունեության անհրաժեշտ պայման: Թեմա 3. Հաղորակցության 

բազմահայեցակերպայնության գաղափարը և միջգիտակարգային բնույթը: Թեմա 

4. Հաղորդակցության նպատակներն ու գործառույթները: Հիմնական տիպերն ու 

եղանակները: Թեմա 5. Գրավոր հաղորդակցություն, բանավոր 

հաղորդակցություն, արտաքին և ներքին հաղորդակցություն, էլեկտրոնային 

հաղորդակցություն: Թեմա 6. Հաղորդակցական գործիքներ, սարքավորումներ և 

կայքեր: Թեմա 7. Անձնական և հանրային հաղորդակցություն: 

 

 

0305/B39. ‹‹ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 
. Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին ներկայացնել անգլերեն լեզվով 

զանգվածային լրատվության լեզվի կիրառական առանձնահատկությունները և 

լուսաբանել վերջիններիս հավանական գործաբանական ազդեցությունների 

շարքը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Տարբերակել զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

 պատկերացում տալ լրատվական հոդվածներ շարադրելու սկզբունքների 

մասին՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և գործնական, 

ինչպես  նաև միջգիտակարգային գիտելիքները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 թվարկելու զանգվածային լրատվության միջոցները, 
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 կատարելու մեկնաբանություններ առանձին լրատվական միջոցների լեզվի 

առանձնահատկությունների մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 շարադրելու լրատվական հոդվածներ՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ 

ունեցած տեսական և գործնական, ինչպես  նաև միջգիտակարգային 

գիտելիքները, 

 կիրառելու լրատվության ոլորտում առկա լայն բառապաշար՝ թեմային 

առնչվող քննարկումների և բանավեճերի ընթացքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 հետևելու էթիկայի նորմերին մասնագիտական փոխգործակցության 

ժամանակ, 

 կիրառելու տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ ինքնուրույն և 

խմբային հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանքներ, 

 թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզու, լրատվություն, հաղորդակցություն: Թեմա 2. Զանգվածային 

լրատվության առանձին միջոցների (տպագրություն (գրքեր, բուկլետներ, թերթեր, 

ամսագրեր և այլն), ձայնագրություններ (ձայնասկավառակներ, մագնիսական 

ժապավեններ, կասետներ, տպագրական ժապավեններ, CD-ներ, DVD-ներ), 

կինոթատրոն, ռադիո, հեռուստացույց, համացանց, հեռախոսներ) լեզվական 

առանձնահատկությունները անգլերենում: Թեմա 3. Անգլերենը որպես 

միջազգային լրատվության լեզու: Թեմա 4. Զանգվածային լրատվության 

ազդեցությունը անգլերեն լեզվի զարգացման վրա:  Թեմա 5. Զանգվածային 

լրատվության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: 

 

0305/B35. ‹‹ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%81%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/CD
https://hy.wikipedia.org/wiki/DVD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD
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Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` ներկայացնել տիպաբանության զարգացման 

պատմությունը, լեզուների տիպաբանական դասակարգումը 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել լեզվական ընդհանրույթների և տիպաբանական 

առանձնահատկությունների հարաբերակցությունը, 

 լուսաբանել ձևաբանական տիպաբանության և ժամանակակից 

տիպաբանության մոտեցումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու տիպանության զարգացման տարբեր փուլերը, լեզուների 

տիպաբանական դասակարգումները  

 քննարկելու ձևաբանական տիպաբանության և ժամանակակից 

տիպաբանության սկզբունքներն ու մոտեցումները,  

 նկարագրելու լեզվական ընդհանրույթները և տապաբանական 

առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու լեզուներին բնորոշ առանձնահատկությունները,  

 կատարելու ավելի լիարժեք թարգմանություններ` հաշվի առնելով դրանց 

տիպաբանական հատկանիշները, 

 մշակելու և կիիռարելու տիպաբանական մեթոդներ,  

 վերլուծելու լեզվական նյութը` վերհանելով տիպաբանական 

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
վերլուծելու լեզու-մշակույթ կապը ներկայացնող փաստեր և կատարելու 

հետևություններ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 



– 323 – 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզուների դասակարգում: Թեմա 2. Տիպաբանության մեթոդները՚: Թեմա 

3. Տիպաբանության զարգացման պատմություն: Թեմա 4. Ձևաբանական 

տիպաբանություն: Թեմա 5.  Տիպաբանությունը 21-րդ դարում: Թեմա 6. 

Լեզվական ընդհանրույթները: Թեմա 7. Հնչյունաբանական ընդհանրույթներ: 

Թեմա 8. Քերականական ընդհանրույթներ: Թեմա 9. մաստաբանական 

ընդհանրույթներ: Թեմա 10. Սեպիր–Ուորֆի վարկածը, լեզվական 

ընդհանրույթները և մշակույթը: 

 
 
0305/B36. ‹‹ԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել գործաբանական լեզվաբանության 

հիմնադրույթները, հիմնական տեսությունները և հասկացությունները,  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել սույն գիտակարգի տեղը մյուս լեզվաբանական 

գիտակարգերի (քերականություն, իմաստաբանություն) և այլ հումանիտար 

գիտությունների (հոգելեզվաբանություն, հանրալեզվաբանություն) շարքում՝ 

այն ներկայացնելով որպես խոսքի ուսումնասիրության ինքնուրույն ոլորտ, 

 լուսաբանել խոսքային գործունեության առանձնահատկությունները՝ 

դիտելով այն որպես խոսող անհատի կողմից գիտակցաբար կառավարվող և 

խոսքային հատուկ օրենքներով կանոնակարգվող գործընթաց: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու լեզվի և խոսքի փոխհարաբերությանն առնչվող 

գործաբանական հայեցակերպը,  

 պարզաբանելու գործաբանական լեզվաբանության սկզբունքներն ու 

մոտեցումները, 

 քննարկելու խոսքային ակտերի տեսությունը և նշված ակտերի 

դասակարգման տարբեր մոդելները,  

 նկարագրելու գործաբանական այլ տեսությունների հիմնադրույթները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու լեզվագործաբանական տեսություններին առնչվող տարբեր 

մոտեցումները,  

վերլուծելու  ասույթի միջոցով կատարվող խոսքային գործողությունները և 

դրանց հաջող և անհաջող իրականացման պայմանները,  

 կատարելու խոսքի լեզվագործաբանական վերլուծություն, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,  

 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,  
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 արդյունավետ կողմնորոշվելու օտար լեզվի խոսքային միջոցների 

ընտրության հարցում՝ ըստ հաղորդակցական մտադրության և խոսքային 

իրավիճակի: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործաբանական լեզվաբանության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. 

Սույն գիտակարգի լեզվափիլիսոփայական ակունքները, գործաբանական 

տարբեր տեսություններ, այդ թվում՝ խոսքային ակտերի տեսությունը: Թեմա 3. 

Դիսկուրսի վերլուծությունը: Հիմնական քաղաքավարական տեսությունները: 

Թեմա 4. Խոսքային ակտերի կառուցվածքը և դասակարգումը, դրանց հաջող 

իրականացման դրույթները, հաղորդակցման տեսության հարցեր, այդ թվում՝ 

Գրայսի համագործակցային սկզբունքը և կարգախոսները և Գոֆմանի լեզվական 

հարկադրանքի տեսությունը: Թեմա 5. Ներակա իմաստային տիպերի 

սահմանազատումը և դրանց գործաբանական նկարագիրը: Թեմա 6. 

Ցուցայնական միջոցների կարևորությունը համատեքստում: 

 

 

0305/B36. ‹‹ԴԻՍԿՈՒՐՍ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել դիսկուրսի և մշակույթի 

առնչությունները և միջմշակութային հաղորդակցման տեսության հիմնական 

հասկացությունները  

 

Դասընթացի խնդիրները 
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 ուսանողին իրազեկ դարձնել մարդկային հաղորդակցման խնդիրներին` 

հատուկ ուշադրություն դարձնելով լեզվին, որպես հաղորդակցման 

գլխավոր միջոցի,  

 տալ գիտելիքների և ուսումնասիրության մեթոդների որոշակի 

ընդհանրացված ծավալ, ձևավորել լեզվապատկերի և անգլո-ամերիկյան 

իրողությունների լեզվամշակութային վերլուծության հմտությունների 

դրսևորումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու դիսկուրսի տեսության և լեզվամշակութաբանության 

հիմնական մեթոդները և խնդիրները  

 տիրապետելու մտածելակերպի, աշխարհապատկերի և մշակութային 

հասկացույթների առանձնահատկությունների մասին գիտելիքներին, 

 լուսաբանելու հայկական և անգլո-ամերիկյան լեզվամշակույթների 

տարբերություններն ու նմանությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու քերականական տեսություններին նվիրված գիտական 

գրականությունը, 

 գնահատելու դիսկուրսի տեսությանը նվիրված գիտական գրականությունը, 

 օգտվելու համապատասխան գործիքներից քննադատորեն վերլուծելու 

բանավոր և գրավոր դիսկուրսը,  

 վերլուծելու դիսկուրսիվ պայմանականությունների դերը միջմշակութային 

հաղորդակցության մեջ և պրակտիկայում կիրառելու գիտելիքները  

պրակտիկայում`միջմշակութային առնչություններին նպաստելու 

համատեքստում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի տարբեր դիսկուրսիվ- գործառական դրսևորումներ 

ներկայացնող    

տպագիր և  ինտերնետային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու տարատեսակ լեզվամշակութային դրսևորումները 

ներկայացնող փաստական   

նյութեր և կատարելու հետևություններ:  

 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, որի ընթացքում վերլուծվում է 1. տեսական 

գրականություն, 2. կոնկրետ լեզվական նյութ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում:. 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
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Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Դիսկուրսի միջգիտակարգային բնույթը: Թեմա 2. Դիսկուրսի և 

մշակույթի տեսություններ: Թեմա 3. Դիսկուրսի և մշակույթի 

փոխգործակցությունը, մշակույթով պայմանավորված դիսկուրսային ոճ և 

ժանրեր: Թեմա 4. Մշակույթներ–լեզուներ–խոսքային ակտեր․ խոսքային 

ակտերում և ժանրերում արտացոլված մշակույթային առանձնահատկություններ 

և արժեքներ /հեռավորություն, օբյեկտիվություն, ուղղակիություն, 

քաղաքավարություն, և այլն/: Թեմա 5. Դիսկուրս և մշակութային ինքնություն։ 

 

 

0305/B36. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ  ՏՈՒՐԻԶՄԻ  ՈԼՈՐՏԻ  ՀԱՄԱՐ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներմուծել նոր, առավել հագեցած բառապաշար և 

գիտելիքներ, խորացնել մասնագիտական բառապաշարի ուսումնասիրությունը 

և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների զարգացումը` 

զուգահեռաբար ամրապնդելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և 

հաղորդակցական կարողությունները մասնագիտական իրավիճակներում: 

.  

Դասընթացի խնդիրները 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտին առնչվող 

թեմաներին հատկանշական բառապաշարի վերաբերյալ, 

 ներկայացնել ձեռք բերած գիտելիքները մասնագիտական 

իրավիճակներում արդյունավետ կիրառելու հիմնական ուղղորդող 

չափորոշիչները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կատարելու նշումներ կարդացած և/կամ ունկնդրած նյութի ընթացքում՝ 

դրանք ինքնուրույն բանավոր խոսքում կիրառելու նպատակով,  

 կիրառելու տուրիզմի ոլորտին առնչվող բառապաշարը բանավոր և գրավոր 

եղանակներով, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու թարգմանություններ անգլերենից հայերեն, հայերենից՝ 

անգլերեն,  

 իրականացնելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք տուրիզմի 

ոլորտին առնչվող թեմաների շուրջ անգլերեն լեզվով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
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 օգտագործելու տարբեր նորարարական տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ՝ինքնուրույն, գործնական բնույթի աշխատանքներ 

ներկայացնելիս, 

 տիրապետելու միջանձնային  և բիզնես հարաբերություններ կառուցելու 

հմտությանը: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում, 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք,  

ընթացիկ աշխատանքներ: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Զբոսաշրջություն: Զբոսաշրջության տեսակները: Թեմա 2. 

Հյուրընկալություն: Թեմա 3. Զբոսաշրջության մարքեթինգ: Թեմա 4. 

Հյուրընկալության մարքեթինգ: Թեմա 5. Մարդկային և ֆինանսական 

ռեսուրսների կառավարում: Թեմա 6. Արտաքին ազդեցություններ: Թեմա 7. 

Տեղեկատվություն, ռազմավարություն, փոփոխություն: 

 

 

0305/B36. ‹‹ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՊՐՈՏՈԿՈԼ ԵՎ ԴԻՍԿՈՒՐՍ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել դիվանագիտության 

համառոտ պատմությունն ու արարողակարգերը, հաղորդել գործնական 

գիտելիքներ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Լուսաբանել համընդհանուր և մասնավոր մշակութային 

դիվանագիտական նորմերը, 

 պարզաբանել դիվանագիտական հաղորդակցության 

առանձնահատկություններն ու նրբությունները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու դիվանագիտական արարողակարգին ու առնչվող 

հարցադրումներ,  

 նկարագրելու էթիկետի միջազգային նորմերը, 

 լուսաբանելու անգլերեն հաղորդակցության իմացությունը որպես 

դիվանագիտական հաղորդակցության մաս,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու վարքի համընդհանուր կանոնների կիրառումը սոցիալական 

և մասնագիտական տարբեր խմբերի միջև,   

 լուսաբանելու դիվանագիտական էթիկետի առանձնահատկությունները:   

 դիտարկելու սեփական և հյուրընկալող երկրի մշակույթի իմացությունը 

որպես հաղորդակցության բաղադրիչ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու արարողակարգային և էթիկետային նորմերից միջխմբային և 

միջանձնյա ռազմավարական, բիզնես, տնտեսական, առևտրային, 

կրթական, սոցիալական և մշակութային հարաբերություններում, 

 վերլուծելու հաղորդակցական տարբեր հմտություններ՝ քաղաքակիրթ 

լուծումներ գտնելու նպատակով: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

.  

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Դիվանագիտությունը որպես գիտակարգ. քաղաքական կառույցների ու 

պետությունների միջև հարաբերություններ հաստատելու միջոց: Թեմա 2. 

Դիվանագիտական արարողակարգն ու էթիկետը որպես բանակցություններ 

վարելու արվեստ և պրակտիկա: Թեմա 3. Միջազգային դիվանագիտական 

նորմերն ու անգլերենը որպես միջազգային հաղորդակցական նորմերին 

համապատասխան դիսկուրս վարելու ռազմավարություն և մշակույթ: 

 

0305/B37. ‹‹ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ››  (2կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին տեքստակազման 

սկզբունքներին, որը ներառում է թեստի և նրա բաղկացուցիչ մասերի 

ձևավորում: 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել թեստային նոր վարժությունների մշակման և ճիշտ 

ընտրության սկզբունքները, 

լուսաբանել համպատասխան մակարդակի թեստային ստուգման 

առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու գնահատման չափանիշների մշակումն ու ընտրությունը, 

 նկարագրելու լեզվական տեստի ձևավորման, զարգացման, մշակման և 

գնահատման առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու լեզվական թեստավորմանը վերաբերող գիտական 

գրականությունը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու տարբեր մակարդակի լեզվական թեստեր,  

 վերլուծելու և համադրելու լեզվական թեստային վարժություններ ըստ 

պահանջվող չափանիշների, 

 իրականացնելու թեստային առաջադրանքների ինքնուրույն կազմում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու թեստավորման զանազան 

սկզբունքներն ու աշխատանքները, 

 կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 
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 գործնական առաջադրանք, 

 գործնական առաջադրանք:  

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թեստավորման սկզբունքներ ու չափանիշներ: Թեմա 2. Եվրոպական և 

ամերիկյան թեստավորում: Թեմա 3. Լեզվական թեստերի կազմում: Թեմա 4. 

Բառային, քերականական, ընկալողական, լսողական վարժություններ: Թեմա 5. 

Թեստավորման ժամանակակից մեթոդներ: 

 

0305/B38. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին ներկայացնել թարգմանաբանության 

ձեւավորման պատմության ուղին,   հիմնական միտումները, տալ գործնական 

գիտելիքներ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ծանոթացնել այն հասկացություններին ու մոտեցումներին, որոնք գերիշխել 

են տարբեր դարաշրջաններում, 

 հաղորդել գիտելիքներ գործնականում թարգմանություններ կատարելու 

ժամանակ կիրառելու նպատակով: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հետևելու գիտակարգի աստիճանական ձեւավորման եւ զարգացման 

պատմական ընթացքին, 

 ծանոթանալու տարբեր ծայրահեղ տեսակետների,  

 մեկնաբանելու տարաբնույթ մոտեցումներ և ձեւավորել սեփական 

տեսակետը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ծրագրելու և իրականացնելու հետազոտություն, 

 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները՝ ըստ հետազոտության 

նպատակի: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն/ հիմնականում ինտերակտիվ/ 

2. տեսական նյութի մշակում՝ ըստ առաջադրված հարցերի, 

3. նյութի քննարկում, 

4. գրավոր և բանավոր թարգմանություններ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
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Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թարգմանության ծագումն ու թարգմանական խնդիրները և դրույթները՝ 

ըստ ժամանակագրական կարգի: Թեմա 2. Թարգմանության պատմության 

ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը ապագա թարգմանիչների համար: 

Թեմա 3. Արեւմտյան թարգմանաբանության պատմության 

պարբերականացումը: Թեմա 4. Թարգմանության վաղ շրջանը: Թեմա 5. 

Վերածննդի դարաշրջանը և թարգմանության տեսականացման առաջին 

փորձերը: Թեմա 6. Հայ թարգմանական ավանդույթները: Թեմա 7. Ռուսական 

թարգմանական ավանդույթները: Թեմա 8. Թարգմանության համարժեքության 

խնդիրները 20-րդ դարի առաջին կեսին: 

 

0305/B38. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել գեղարվեստական 

տեքստերի թարգմանության հիմնախնդիրներին և տեսական մոդելներին, 

ներկայացնել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության սկզբունքներն ու 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև թարգմանական գործընթացի 

հիմնական փուլերն ու կիրառվող թարգմանական ռազմավարությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ներկայացնել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության հիմնական 

սկզբունքները և մեթոդները, 

 բացատրել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության 

համարժեքության անհրաժեշտության հիմնավորումը, 

 ուսանողներին տալ ինքնուրույն մոտոցում արտահայտելու 

հնարավորություն՝ հանձնարարելով գեղարվեստական տեքստերի 

թարգմանություն: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գեղարվեստական թարգմանության տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի 

առանձնահատկություններն ու բարդությունները,  

 բացատրելու  համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները, 

ժամանակակից թարգմանաբանության մեջ գոյություն ունեցող հիմնական 

մոտեցումները, 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննարկելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական 

առանձնահատկությունները,   

 վերլուծելու ակզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք 

վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում, 

 կիրառելու համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ 

թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանական խնդիրների 

շուրջ, 

ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:  

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գեղարվեստական թարգմանության տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի 

առանձնահատկություններն ու բարդությունները,  

 բացատրելու  համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները, 

ժամանակակից թարգմանաբանության մեջ գոյություն ունեցող հիմնական 

մոտեցումները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննարկելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական 

առանձնահատկությունները,   

 վերլուծելու ակզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք 

վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում, 

 կիրառելու համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ 

թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանական խնդիրների 

շուրջ, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

վերլուծական աշխատանք,  

 ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր 

թարգմանության իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
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Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գեղարվեստական թարգմանությունը որպես թարգմանական 

գործունեության տեսակ: Թեմա 2. Գեղարվեստական թարգմանության դերը 

միջմշակութային հաղորդակցության մեջ, դրա նպատակն ու խնդիրները: Թեմա 

3. Հայաստանում գեղարվեստական թարգմանության պատմության համառոտ 

ակնարկ: Թեմա 4. Գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի հիմնական 

փուլերը: Թեմա 5. Գեղարվեստական տեքստի ժանրաոճային 

առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Գեղարվեստական թարգմանության 

բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները: Թեմա 7. 

Համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու ռազմավարությունները: 

 

0305/B39. ‹‹ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ››  
(2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է`ուսանողների մոտ զարգացնել անգլերենի 

դասավանդման համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական բնույթի 

նախապայմաններ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Անգլերենի ապագա ուսուցիչների մոտ ստեղծել լայն տեսական 

մասնագիտական բազա, 

 լուսաբանել անգլերենի ուսուցման ավանդական և մասնավորապես 

առավել կարևոր ժամանակակից մեթոդներն ու եղանակները, 

 ուսանողների մոտ զարգացնել անգլերենի ուսուցման մեթոդներն ու 

եղանակաները պրակտիկայում արդյունավետ ու ստեղծագործաբար 

կիրառելու հմտություններ՝ հաղորդակցական կարողությունները 

նպատակայնորեն օգտագործելու ակնկալիքով: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 լուսաբանելու միջնակարգ դպրոցում անգլերենի դասավանդման 

հիմնադրույթները, 

 մեկնաբանելու անգլերենի մեթոդիկայի պատմության հիմնահարցերը, 

 լուսաբանելու անգլերենի ուսուցման մեթոդիկայի տեսական հիմունքները, 

 տիրապետելու խոսքային գործունեության հիմնական տեսակներին, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 կատարելու բանավոր և գրավոր խոսքի համար լեզվական նյութի 

ընտրություն,  

 լուսաբանելու բառապաշարի, քերականության և հնչյունաբանության 

դերակատարությունը բանավոր և գրավոր խոսքի ուսուցման 

գործընթացում,  

 կատարելու լեզվական նյութի ճիշտ ընտրություն և համապատասխան 

վարժությունների կիրառությամբ զրգացնելու այս կամ այն լեզվական 

հմտությունները,  

 նկարագրելու խոսքայի գործունեության յուրաքանչյու տեսակի 

յուրահատկությունները՝ հաշվի առնելով ուսուցման տարբեր փուլերում 

ներկայացված պահանջները,  

 կատարելու լեզվական կարողությունների և հմտությունների հաշվառում և 

գնահատում, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու ինտերնետային ռեսուրսներից՝ ծանոթանալու անգլերենի 

դասավանդման մեթոդիկայի շրջանակներում վերջերս կատարած 

ուսումնասիրություններին, 

 վերլուծելու լեզվի ուսուցման տարատեսակ մեթոդական փաստական 

նյութեր և կատարելու հետևություններ 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

վերլուծական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր 

թարգմանության իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Մեթոդական հիմնական եզրույթների սահմանումները: Թեմա 2. 

Անգլերենի դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 3. 

Դասի պլանի կառուցվածքը: Թեմա 4. Անգլերենի ուսուցման չորս 

հմտություններն ու կարողությունները՝ լսել, խոսել, կադալ, գրել: Թեմա 5. 

Քերականության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: Թեմա 6. 

Արտասանության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: Թեմա 7. 

Բառապաշարի դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: 
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0305/B39. ‹‹ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ(24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

գրական քննադատության վերաբերյալ, այն է՝ գրական երկերի վերլուծությունն 

ու գնահատումը, ուսանողներին ծանոթացնել քննադատության ժամանակակից 

մեթոդներին ու ձևաչափերին, ներկայացնել համաշխարհային գրական 

քննադատության  պատմությունը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ուսանողներին  ծանոթացնել  անգլո-ամերիկյան և համաշխարհային 

գրաքննադատության ներկայացուցիչների կարևորագույն 

աշխատանքներին, որոնք առնչվում են ոլորտի  հիմնախնդիրներին, 

 պարզաբանել գրաքննադատության սերտ և ուղղակի կապը արդի 

գրականության  և  փիլիսոփայության հետ,  

 հաղորդել կարողություններ՝ անմիջապես արձագանքելու գրականության 

զարգացմանը, օգնելու նրա առջև կանգնած խնդիրների իրագործմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու գրաքննադատության մտքի պատմությունն  ու 

զարգացման միտումները՝ սկսած անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև մեր 

օրերը, 

 նկարագրելու գրաքննադատության բոլոր ավանդական և ժամանակակից 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 

 տիրապետել գրելու արվեստին  և  գրողի վարպետությանը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ստեղծագործությանն ընդհանուր գնահատական տալ, հեղինակին 

խրախուսել կամ պախարակել, գիրքն այլ ընթերցողներին խորհուրդ տալ, 

 գրական ժանրերի զարգացմանն ու տարբերակմանը, ինչպես նաև 

գեղարվեստական և գիտական մտածողության առաջընթացին 

տիրապետել, 

 հասարակության մեջ գեղարվեստական ճիշտ ըմբռնումներ տարածելուն,   

դարաշրջանի գեղագիտական իդեալը ձևավորելուն և հաստատելուն, ու 

դրանով իսկ կարողանալ՝  գրականութան հետագա զարգացման հզոր 

գործոնը լինել, 

 հասարակության մեջ գեղարվեստական ճիշտ ըմբռնումներ տարածելու, 

դարաշրջանի գեղագիտական իդեալը ձևավորելու և հաստատելու 

գործում, ու դրանով իսկ գրականութան հետագա զարգացման 

նպաստավոր գործոն դառնալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կազմելու և վերլուծելու գեղարվեստական տեքստերի մոդելներ, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գրաքննադատության և տեքստի 

վերլուծության ոլորտներում: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանքներ, 

 թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Համաշխարհային գրական քննադատության  պատմությունը: Թեմա 2. 

Գրաքննադատության ավանդական և ժամանակակից մեթոդներն ու 

ձևաչափերը: Թեմա 3. Գրաքննադատության սերտ և ուղղակի կապն արդի 

գրականության  և  փիլիսոփայության հետ: Թեմա 4. Գրելու արվեստ  և  գրողի 

վարպետություն 

 
Կամընտրական դասընթացներ(ֆրանսերեն լեզվով) 

 

0305/B34. ‹‹ԲԻԶՆԵՍ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ››  (2կրեդիտ) 
 Շաբաթական` 2 ժամ (30ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ խորացնել ուսանողի գիտելիքները ֆինանսական 

ոլորտում` շեշտը դնելով մասնագիտական բառապաշարի և 

տերմինաբանության հիմնական առանձնահատկությունների վրա: հարստացնել 

այս փուլում ստացած գիտելիքները, որպեսզի դրանք հիմք հանդիսանան  

հետագա` առավել խորացված ուսումնասիրության համար: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Մասնագիտական բառապաշարի և տերմինների, ինչպես նաև խոսքային 

գործունեության հիմնական ձևերի  տիրապետումը, 

 տարբեր տեսակի կարողությունների և հմտությունների զարգացում. 

թարգմանություն, բանավոր խոսքի ձևավորում, սեփական կարծիքի 

արտահայտում նոր բառապաշարի օգնությամբ: 

   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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    1.  կատարելու բիզնես ոլորտին վերաբերող բառապաշարի և տերմինների 

վերլուծություն, 

    2.  թարգմանելու, վերարտադրելու մասնագիտական տեքստը, 

    3.  վերարտադրելու տեքստը սեփական տեսանկյունից նոր բառապաշարի 

օգնությամբ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. թվարկելու  մասնագիտական տերմինները, ցուցադրելու մասնագիտական-

տեղեկատվական ոլորտում գիտելիքները, 

 կարդալու, թարգմանելու, վերլուծելու,  մեկնաբանելու  և  վերարտադրելու 

մասնագիտական բնույթի տեքստեր և հոդվածներ, 

 արտահայտելու և հիմնավորելու բանավոր մեկնաբանությունը, սեփական 

կարծիքը և վերաբերմունքը, գործնական նամակներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
     7.  բանավիճելու: 
 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները 

1. խմբային և անհատական աշխատանք 

2. շնորհանդես 

3. մենախոսություն 

4. բանավոր քննարկում 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Սույն դասընթացի համար նախատեսված է ստուգարք առանց գրավոր և 

բանավոր ընթացիկ քննության, որն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով : 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

Թեմա 1. Ձեռնարկության տեսակները, գործունեությունը և աճը: Թեմա 2. 

Շուկայական տնտեսություն: Ինչ է շուկան; Մրցակիցներ, ներկրողներ, 

սպառողներ: Թեմա 3. Շուկայի ուսումնասիրություն, շուկայի սեգմենտավորում:  

Թեմա 4.  Ապրանքների նույնականացումը; տեսականին, ապրանքանիշները, 

փաթեթավորումը: Թեմա 5.  Գնի սահմանումը; գին և արժեք, պահանջարկի կոր: 

Գների տեսակները:  Թեմա 6. Բիզնես հաղորդակցություն և առևտուր; գովազդ, 

վաճառքի խթանում, հովանավորություն, հանրային կապեր: Թեմա 7.  Բիզնես 

իրադարձություն, տոնավաճառ, ցուցահանդես: Մանրածախ առևտուր: 
 
0305/B38. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողների ստացած տեսական գիտելիքներն 

ուղղորդել թարգմանական հմտությունների ձևավորմանը ներկայացնել 

թարգմանաբանության ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները ուսանողներին 

ծանոթացնել թարգմանաբանական մեթոդների և մոտեցումների հետ ցույց տալ 

հիմնավոր տարբերությունները նախ գրավոր և բանավոր թարգմանության, 

ապա հետևողական և համաժամանակյա բանավոր թարգմանության միջև 
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ներկայացնել թարգմանաբանական տարբեր դպրոցների կողմից առաջարկվող  

թարգմանության գնահատման օբյեկտիվ չափանիշները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

Առաջարկվող տեսական գիտելիքներն ուղղել գործնական կիրառմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Հասկանալ թարգմանաբանության միջգիտակարգային դիրքը և կապը 

գիտական մյուս ճյուղերի հետ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները թարգմանություն կատարելիս, 

 իրականացնել գեղարվեստական թարգմանության գնահատում ըստ 

առաջարկվող օբյեկտիվ չափանիշների, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
●     կատարել համարժեքային ճիշտ ընտրություն ըստ համատեքստի, 

բնագավառի և ոճի: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 տեսա-լսողական նյութերի կիրառում բանավոր թարգմանության համար, 

 ֆրանսերեն լեզվով գեղարվեստական ստեղծագործությունների հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունների ուսումնասիրում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թարգմանաբանությունը որպես գիտական առանձին ճյուղ: Թեմա 2. 

Թարգմանության օբյեկտն ու սուբյեկտը: Թեմա 3. Թարգմանության գործընթացը: 

Թեմա 4. Լեզվաբական և բանաստեղծական մոտեցումները 

թարգմանաբանության մեջ: Թեմա 5. Բանավոր թարգմանության 

առանձնահատկություններն ու դրանց աշխատանքային գործիքները: 

 
0305/B38. ‹‹ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` եվրոպագիտության  խորացնելն ու զարգացնելը, այն 

ուղղված է եվրոպական ուսումնասիրությունների տարածմանը և զարգացմանն 

ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունը սերտ կապերի մեջ է 

Եվրամիության հետ և ներկայումս աշխատանքներ են տարվում այս կառույցի 

հետ հարաբերությունները և համագործակցոթությունը էլ ավելի խորացնելու 
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շուրջ: Հայ հասարակությունը կարիք ունի ծանոթանալու Եվրամիությանը և 

եվրոպական ինտեգրման գործընթացին:  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 բարձրացնել եվրոպական ինտեգրման գործընթացի վերաբերյալ 

իրազեկության մակարդակը, 

 բացահայտել և  խորացնել Եվրամիության և եվրոպական ինտեգրման մասին 

գիտելիքները, 

 ծանոթացնել  եվրոպական մշակույթին, եվրոպական ինքնության  

խնդիրներին անը և զարգացմանն ամբողջ աշխարհում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ուսումնասիրել եվրոպական   ինքնության խնդիրները, 

 բացահայտել եվրոմիության  և եվրոպական ինտեգրման  

առանձնահատկությունները, 

 ուսումնասիրել Եվրոպայի ժողովուրդների ազգաբանության և 

քաղաքակրթական դրույթները, 

 ուսումնասիրել Եվրոպական և ազգային ինքնության հիմնահարցեր, 

 բացահայտել Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 արժևորել եվրոհամակարգերի գործառույթնեևը, 

 գնահատել եվրոինտեգրման ժամանակակից  ուղիները, 

 ներկայացնել եվրոպական և ազգային ինքնության հիմանահարցերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 նպաստել միջպետական ինտեգրացիային, 

 բանավիճել: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 ռեֆերատ, 

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Միացյալ Եվրոպայի գաղափարը և եվրաինտեգրման գործընթացը: 

Թեմա 2. Եվրոպայի քաղաքական և պատմության հիմնահարցեր: Թեմա 3. 

Եվրոպայի ժողովուրդների ազգաբանության և քաղաքակրթական համալիրներ: 

Թեմա  4. Եվրոպական և ազգային ինքնության հիմնահարցեր: Թեմա 5. 
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Եվրամիության արտաքին քաղաքականություն: Թեմա 6. ԵՄ իրավունքի 

հիմունքներ: 
 
 
0305/B38. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››   (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնել ուսանողների` մասնագիտական 

տեքստերի թարգմանական հմտությունները, 

ներկայացնել մասնագիտական տեքստերի առանձնահատկություններն 

ընդհանրապես և իրավատնտեսագիտական տեքստերի թարգմանական 

խնդիրները մասնավորապես՝ դասընթացը կազմելով երկու բաժնից՝ ըստ 

վերոնշյալ ոլորտների 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Կարևորել ոչ միայն տվյալ ոլորտի բառապաշարի ներմուծումը, այլև 

հայերենի և ֆրանսերենի կառուցվածքային տարբերություններն ու 

առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել թարգմանության միջոցով դրանց փոխանցման խնդիրները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 գաղափար կազմելու իրավատնտեսագիտական գրականության 

լեզվաոճական առանձնահատկությունների մասին, 

 պատկերացում ունենալու իրավատնտեսագիտական տեքստերի 

համարժեք փոխանցման համար կիրառվող թարգմանական սկզբունքների, 

մոտեցումների և մեթոդների մասին; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 յուրացնելու ուսումնասիրվող իրավատնտեսագիտական ոլորտի 

բառապաշարը սկզբնաղբյուր և թիրախ լեզուներում, 

 կատարելու իրավատնտեսագիտական տեքստերի համարժեք 

թարգմանություն՝ կիրառելով համապատասխան թարգմանական 

սկզբունքներ և մեթոդներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 թարգմանության միջոցով համարժեք փոխանցելու սկզբնաղբյուր 

իրավատնտեսագիտական տեքստի քերականական, բառապաշարային և 

ոճական առանձնահատկությունները, 

 թարգմանության մեջ պահպանելու իրավատնտեսագիտական տեքստերին 

բնորոշ ոճն ու տրամաբանական կուռ կառույցը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի վերլուծություն, 

2.իրավատնտեսագիտական ոլորտների մասնագիտական բառապաշարի 

յուրացում, 

http://brusov.am/images/stories/Khvorostyankina_EU_Law-Europe.docx
http://brusov.am/images/stories/Khvorostyankina_EU_Law-Europe.docx
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3.իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի իմաստային և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերլուծություն, 

4. թարգմանության ուղիների և մեթոդների վերլուծություն, 

5. իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի զուգադրական 

վերլուծություն: 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի վերլուծություն: Թեմա 

2. իրավատնտեսագիտական ոլորտների մասնագիտական բառապաշարի 

յուրացում: Թեմա 3.  իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի 

իմաստային բովանդակության և կառուցվածքային առանձնահատկությունների 

յուրացում: Թեմա 4. բարդ շարահյուսական կառույցների և դրանց 

թարգմանության ուղիների վերլուծություն: Թեմա 5. իրավատնտեսագիտական 

ոլորտների տեքստերի զուգադրական վերլուծություն: 
 

0305/B38. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆՈՒՄ››   (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունների մասին, 

զարգացնել գեղարվեստական թարգմանության հմտությունները, ներկայացնել 

թարգմանական գործընթացում կիրառվող թարգմանական 

ռազմավարությունները, ծանոթացնել գեղարվեստական թարգմանության 

գնահատման մեթոդներին և կիրառվող օբյեկտիվ չափանիշներին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

Առաջարկվող տեսական գիտելիքներն ուղղել գործնական կիրառմանը: 
 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական 

առանձնահատկությունները,  

 հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի 

առանձնահատկություններն ու բարդությունները,  

 բացատրելու   համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ընկալելու, վերլուծելու և թարգմանելու գեղարվեստական տեքստերը՝ վեր 

հանելով սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և  դրանց համարժեք 

վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում,  
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 կատարելու գրական երկերի թարգմանություն՝ կիրառելով 

համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ 

թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով,   

 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կատարելու համարժեքային ճիշտ ընտրություն ըստ համատեքստի, 

բնագավառի և ոճի թարգմանաբանական խնդիրների շուրջ, 

 գրելու գեղարվեստական գրականության թարգմանության 

առանձնահատկություններին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք՝զեկուցում, 

կատարել հետազոտական աշխատանք: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային վերլուծական աշխատանք,  

 ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր 

թարգմանության իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում, 

 ֆրանսերեն լեզվով գեղարվեստական ստեղծագործությունների հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունների ուսումնասիրում 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թարգմանության հիմնահարցեր: Թեմա 2. Բնագրի և թարգմանության 

փոխկապակցումը: Թեմա 3. Գեղարվեստական թարգմանության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Գրական ստեղծագործության 

վերլուծությունը՝ ելնելով գեղարվեստական գրականության 

առանձնահատկություններից: Թեմա 5. Գեղարվեստական թարգմանության 

գործընթացը, գեղարվեստական տեքստի ժանրաոճային, բառային, 

քերականական և ոճական առանձնահատկությունները: Թեմա 6.  

Լեզվաբանները թարգմանական գործընթացի մասին: Թեմա 7. Ձևի և 

բովանդակության խնդիրը չափածոյի և արձակի թարգմանության ժամանակ: 

Թեմա 8. Գրական հոսանքների լեզվական և ոճական 

առանձնահատկություններն  ու դրանց արտացոլումը թարգմանության մեջ: 
 
0305/B38. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ››   (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 
Դասընթացի նպատակն է` ուսումնասիրել տուրիզմի նպաստումը 

տարածաշրջանային տնտեսության զարգացմանը, նրա ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցությունները: Առանձնացնել տուրիզմի հիմնական տեսակները, և 

հատկապես նրանք, որոնք առավել զարգացած են Հայաստանում կամ միտում 
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ունեն զարգանալու, ինչպես նաև ծանոթացնել զբոսավարական գործի 

հմտություններին, նրբություններին և դրանց կիրառմանը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ձևավորել հստակ պատկերացում տուրիզմի դերի, նշանակության ու 

կարևորության մասին, 

 ծանոթացնել տուրիզմի հիմնական տեսակներին և դրանց զարգացման 

հեռանկարներին, 

 ապահովել գիտելիքներ և հիմք զբոսավարի աշխատանքով զբաղվելու 

համար: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  թվարկել աշխարհում և Հայսատանում առավել զրագացած զբոսաշրջային 

տեսակները, 

  պատկերացում կազմել տուրիստական պրոդուկտի մասին, 

  ձևավորել բազային հմտություններ զբոսավարությամբ զբաղվելու համար, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել տարածաշրջանի զբոսաշրջության զարգացման ներուժն ու 

բացթողումները, 

 տիրապետել հաղորդակցական հմտություններին մասնագիտական 

բառապաշարով, 

 ունակ կլինի պատշաճ ընդունելու և ուղեկցելու օտարերկրյա հյուրերին 

(տուրիստներ), 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գծագրել և կիրառել արդյունավետ Տուր-երթուղիներ գծագրում և կիրառում: 

 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները 

1. Քննարկում, 

2. անհատական և խմբային առաջադրանքներ, 

3. խաղեր: 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Զբոսաշրջության ներածություն: Թեմա 2. Տուրիզմի տեսակները. Ագրո և 

գինու տուրիզմ: Թեմա 3. Մշակութային տուրիզմ: Թեմա 4. Արկածային տուրիզմ 

և բժշկական տուրիզմ: Թեմա 5. Զբոսավարի հմտություններ: Թեմա 6. Տուր-

երթուղիների պատրաստում և գործարկում: 
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4,4 /2 ‹‹Անգլերեն լեզու և գրականություն›› կրթական ծրագիր 

 

0305/B10. ‹‹ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին աշնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային 

պատմության և ներկայիս մշակույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող 

դասական լատիներենը: 

 

Դասընթացի խնդիրները ասընթացի խնդիրները 

Ցույց տալ լատիներենի գործնական ու տեսական արժեքը անգլերենի և 

ֆրանսերենի յուրացման հարցում: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  ներկայացնելու միջազգային հաղորդակցման համար անհրաժեշտ դեր 

ունեցող լատինական այբուբենի, բոլոր գիտակարգերում կիրառվող 

տերմիններըի, քերականական տերմինների ակունքների 

առանձնահատկությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու մշակութային կյանքի շատ նրբություններ` լատինական 

բառերի ներքին բովանդակության բացահայտման շնորհիվ, 
 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 հասկանալու ժամանակակից լեզուներում, գովազդներում և այլուր 

գործածվող շատ հասկացություններ։ 
 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4.բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Թեմա 1. Լատիներեն բառը բառարանում ներկայացնելու 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Հոլովման համակարգը: Թեմա 3. 

Խոնարհման համակարգը: Թեմա 4. Ածականների համեմատության 
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աստիճանները և հոլովումը: Թեմա 5. Շարահյուսական 

առանձնահատկությունները: 

 

 

0305/B43. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -1 (8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել հնչյունաբանության տեսությունը և 

զարգացնել ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով 

համապատասխան վարժությունների համակարգ, պարզաբանել ուսանողների 

միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական 

և տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական 

կառույցներ և կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն), 

 զարգացնել ուսանողների ընթերցողական, բառապաշարային,  

միջմշակութային, ինչպես նաև գրավոր խոսքի կարողությունները` որպես 

բազմաթիվ քերականական, լսողական և տեսալսողական վարժությունների 

արդյունք: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական 

արտասանական թերությունները, 

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, 

վերլուծությունների, մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով 

համապատասխան բառապաշար, 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` 

կիրառելով բնագիր տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի 

վերլուծության արդյունքում սերտած նոր բառապաշարը և 

համապատասխան քերականական գիտելիքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և 

թարգմանություններ, 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի 

վերաբերյալ ստացած գիտելիքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր 

համատեքստերում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 
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1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա1. Բառակազմություն:  

Անգլերենի հնչյունաբանություն: Թեմա 2. Հնչյունների դասակարգումը: 

Անգլերենի քերականություն: Թեմա 3. Խոսքի մասերի դասակարգում: Գոյական, 

հոդ, դերանուն, ածական, թվական, մակբայ: 

Ընթերցանության հմտություններ: Թեմա 4. Ընթերցանության մեթոդներ, 

տեսակներ և մեխանիզմներ: Թեմա 5. Գեղարվեստական գրականություն: 

 

0305/B44. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -2 (9կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել հնչյունաբանության տեսությունը և 

զարգացնել ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով 

համապատասխան վարժությունների համակարգ, պարզաբանել ուսանողների 

միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական 

և տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական 

կառույցներ և կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն):  

 զարգացնել ուսանողների ընթերցողական, բառապաշարային,                 

միջմշակութային, ինչպես նաև գրավոր խոսքի կարողությունները` որպես 

բազմաթիվ քերականական, լսողական և տեսալսողական վարժությունների 

արդյունք: 

  

 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական 

արտասանական թերությունները, 
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  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, 

վերլուծությունների, մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով 

համապատասխան բառապաշար, 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` 

կիրառելով բնագիր տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի 

վերլուծության արդյունքում սերտած նոր բառապաշարը և 

համապատասխան քերականական գիտելիքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և 

թարգմանություններ, 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի վերաբերյալ 

ստացած գիտելիքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր 

համատեքստերում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 
Բառապաշար: Թեմա1. Բառակազմություն:  
Անգլերենի հնչյունաբանություն: Թեմա 2. Հնչյունների դասակարգումը: 
Անգլերենի քերականություն: Թեմա 3. Բայի քերականական կարգեր: 

Թեմա 4. Բայի ժամանակաձևեր: 
Ընթերցանության հմտություններ: Թեմա 5. Ընթերցանության մեթոդներ, 

տեսակներ և մեխանիզմներ: Թեմա 6. Գեղարվեստական գրականություն: 
 

0305/B45. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -3 (10կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
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Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ ակտիվացնելով 

ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը, պարզաբանել անգլերենի 

քերականության շարահյուսական նրբությունները, լուսաբանել գրավոր և 

բանավոր անգլերենի յուրահատկությունները՝ խթանելով ինքնուրույն 

ստեղծագործական աշխատանքի կատարման ու բանավոր հաղորդակցական 

հմտությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

հաղորդել գիտելիքներ համապատասխան իրավիճակում անգլերենի 

գործածության և հաղորդակցման հմտությունների մասին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու ասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը,  

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում անգլերենով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու իմացությունը, 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու անգլերեն դասական և ժամանակակից 

ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հիմնահարցերի շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյա 

լինտերնետային), 

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

 

0305/B46. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -4 (9կրեդիտ) 
Շաբաթական` 9 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ ակտիվացնելով 

ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը, պարզաբանել անգլերենի 

քերականության շարահյուսական նրբությունները, լուսաբանել գրավոր և 

բանավոր անգլերենի յուրահատկությունները՝ խթանելով ինքնուրույն 

ստեղծագործական աշխատանքի կատարման ու բանավոր հաղորդակցական 

հմտությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

հաղորդել գիտելիքներ համապատասխան իրավիճակում անգլերենի 

գործածության և հաղորդակցման հմտությունների մասին: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու ասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը,  

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում անգլերենով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու իմացությունը, 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու անգլերեն դասական և ժամանակակից 

ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հիմնահարցերի շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ   
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 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյա 

լինտերնետային), 

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Թեմատիկ բառապաշարի ձևավորում: 

Քերականություն: Թեմա 2. Մոդալ բայեր: Թեմա 3. Ըղձական եղանակ: 

Գրավոր խոսք: Թեմա 4. Էսսե:  

Ընթերցանության հմտություններ: Թեմա 5. Ընթերցանության տարբեր տիպերը և 

դրանց գործնականում կիրառումը: 

 

0305/B47. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -5 (7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել 

հասարակական, քաղաքական և երկրագիտական բնույթի տեքստերի 

հետաշխատելու հմտություններ, 

 լուսաբանել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական 

գրականությունների լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական 

հնարները, գլխավոր և երկրորդականկերպարները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 
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 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացությունը, 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ 

լսելով, ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և 

տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր 

իրավիճակներում: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4.բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Թեմատիկ բառապաշար: 

Բանավոր խոսք: Թեմա 2. Թեմատիկ քննարկումներ: 

Գրավոր խոսք: Թեմա 3. Վերլուծական էսսե: 

Վերլուծական ընթերցանություն: Թեմա 4. Գեղարվեստական տեքստերի 

լեզվաոճական և մշակութային քննություն, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների ձևավորում: 

 

 

0305/B48. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -6 (7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
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Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 
Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել 

հասարակական, քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի 

հետաշխատելու հմտություններ, 

 լուսաբանել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական 

գրականությունների լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական 

հնարները, գլխավոր և երկրորդական կերպարները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացությունը, 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների 

վերլուծություններ՝ հիմնավորելով անձնական կարծիքը, 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ 

լսելով, ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և 

տեսագրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր 

իրավիճակներում: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 
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ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Թեմատիկ բառապաշար: 

Բանավոր խոսք: Թեմա 2. Թեմատիկ քննարկումներ: 

Գրավոր խոսք: Թեմա 3. Վերլուծական էսսե: 

Վերլուծական ընթերցանություն: Թեմա 4. Գեղարվեստական տեքստերի 

լեզվաոճական և մշակութային քննություն, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների ձևավորում: 

 

 

0305/B49. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ ›› -7(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև 

անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին վերաբերող մասնավոր բառապաշարի  

յուրահատկությունները:  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ 

տիպի տեքստերի առանձնահատկությունները,  

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության 

(հայերենից անգլերեն և հակառակը) խնդիրները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

 յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

 վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ 

ոլորտների տեքստեր, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ 

հաղորդակցման գործընթացում,  

 բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից,  

վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  
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2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

2 ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսանողի գրավոր աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գրավոր աշխատանքները լինելու են թեստային առաջադրանքի տեսքով, որը 

ներառելու է 4 առաջադրանք: Միավորները համապատասխանաբար 1, 2, 1, 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Դասընթացն ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 

համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառապաշար: Թեմա 1. Անգլերենով հաղորդակցական հմտությունների 

կատարելագործում: 

Վերլուծական ընթերցանություն: Թեմա 2. Գեղարվեստական տեքստերի 

լեզվաոճական և մշակութային քննություն, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների զարգացում: 

 

0305/B14. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -1(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 1-ին աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության 

համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, 

ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն 

աշխատելու և ազատ հաղորդակցվելու կարողություններ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 զարգացնել ֆրանսերենի հնչյունների ճիշտ արտաբերելու տեխնիկան, 

ընդհանուր պատկերացում տալ ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի 

մասին, 

 զարգացնել ֆրանսերենով ազատ հաղորդակցվելու տեխնիկան, 

ադապտացված տեքստեր ընթերցելու հմտությունը, 

բացահայտել ուսանողների կարողությունները՝  կապված  ֆրանսերենի 

բառապաշարի հարցտացման  միջոցների  և բառակազմության  

առանձնահատկությունների հետ: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ուսումնասիրելու և բացահայտելու ֆրանսերենի հնչյունական կազմը, 

ուղղագրական–ուղղախոսական կանոնները, 

 բացահայտելու  քերականության  ընդհանուր բաժինները, 
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 սովորելու նախադասության տեսակները, խոսքի մասերի քերականական 

կարգերը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարբերակելու քերականության հիմնական բաժինները, քերականորեն 

ճիշտ կազմել նախադասություն,  

 ազատ հաղորդակցվելու ֆրանսերենով, 

 ընթերցել ադապտացված տեքստեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 տարբերակելու և կիրառել ֆրանսերեն լեզվի արտասանական 

առանձնահատկությունները, 

 ուսումնասիրելու և կիրառելու  քերականական  համակարգի  

առանձնահատկությունները: 

    

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 ինտերակտիվ  մեթոդ,  

 բանավեճ,  

 երկխոսություն, 

   դերախաղի մեթոդ: 

   

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախատեսված  ընթացիկ քննությունը թեստային է,  5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով`ըստ 

նախապես  տրված հարցաշարի: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը: ՈՒղղախոսական–

ուղղագրական առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Ֆրանսերենի 

քերականության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական 

առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները 

և դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Գոյականի 

քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ, հոդ: Թեմա 5. 

Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 6.  Դերանունների 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 
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քերականական կարգերը: Թեմա 10. Նախադասություն: Նախադասության 

տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

 

0305/B15. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -2(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 2-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

Դասընթացի նպատակն է՝ Խորացնել առաջին կիսամյակում ստացած 

գիտելիքները, հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա 

ուղղախոսական ունակությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 զարգացնել ֆրանսերենի հնչյունաբանության, ուղղախոսական-

ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի մասին 

գիտելիքները,  

 զարգացնել ֆրանսերենով ազատ հաղորդակցվոլու տեխնիկան, միջին 

բարդության տեքստեր ընթերցելու հմտություններն ու կարողությունները, 

 բացահայտել և զարգացնել ինքնուրույն կերպով տեքստի շարահյուսական 

վերլուծություն կատարելու հմտությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կիրառելու գրավոր և բանավոր խոսքը կենցաղային և գործնական 

ֆրանսերենով, 

 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված բանավոր և գրավոր 

խոսք վերլուծությունների և վերարտադրության տեսքով, 

 կիրառելու ֆրանսերենի նախդիրների գործածության կանոնները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց 

գործածության հիմնական ոլորտները, 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և ինքնուրույն մոտեցում հանդես 

բերել, 

 տիրապետելու տեքստի շարահյուսական վերլուծության և մասնագիտական 

տեքստերի վերլուծության սկզբունքներին, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 բանավիճելու, 

տարբերակելու և գնահատելու ֆրանսերենի և հայերենի քերականության բնորոշ 

առանձնահատկությունները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ  մեթոդ,  

2. բանավեճ,  

3. երկխոսություն,   

4. դերախաղի մեթոդ 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախատեսված  ընթացիկ քննությունը թեստային է,  5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն. 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով`ըստ 

նախապես  տրված հարցաշարի: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Դերանունների հիմնական տեսակները 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: 

 

0305/B16. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -3(10կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ 

բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ 

հաղորդակցվելու կարողություններ, նպաստել հանրամշակութային 

կարողությունների ձևավորմանը, լեզվական նորմերի ընկալմանն ու 

գիտակցմանը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 նպաստել անձի հաղորդակցվելու ունակությունների զարգացմանը, 

 ձևավորել գիտելիքներ միջմշակութային փոխըմբռնման, մշակութային այլ 

արժեքների ընկալման ու գնահատման ոլորտում, 

 նպաստել օտար լեզվի և մյուս առարկաների ինտեգրմանը և 

միջառարկայական կապերի ստեղծմանը, ուսանողների կողմից աշխարհի և 

երևույթների միասնական, ամբողջական ընկալմանը, տարբեր բնագավառներից 

գիտելիքների, փաստերի ու գաղափարների համադրմանը, իմաստավորմանն ու 

գնահատմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գրավոր և բանավոր խոսքի գործածության 

առանձնահատկությունները, 
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 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված բանավոր և գրավոր 

խոսք վերլուծությունների և վերարտադրության տեսքով, 

 կիրառելու ֆրանսերենի նախդիրների և շաղկապների գործածության 

կանոնները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու պատմողական, հարցական, հրամայական և 

բացականչական նախադասությունների  գործածության ոլորտները, 

 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում և ինքնուրույն մոտեցում հանդես 

բերել, 

 տիրապետելու տեքստի շարահյուսական վերլուծության և 

մասնագիտական տեքստերի ընթերցանության տեխնիկային, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կիրառելու միջառարկայական գիտելիքները գործնական բնույթի 

աշխատանքներում, 

 բանավիճել: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ մեթոդ, 

2. մտագրոհ, 

3. ձնագնդիկի մեթոդ, 

4. բանավեճ, 

5. թեստ, 

6. շնորհանդես, 

7. երկխոսություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի բառակազմությունը: Առավել գործածական 

նախածանցներն ու վերջածանցները: Թեմա 2. Ֆրանսերենի նախդիրների 

ընդհանուր բնութագիրը: Առավել գործածական նախդիրները: Թեմա 3. 

Շաղկապների կարգերն ու տեսակները: Թեմա 4. Հաստատական և ժխտական 

մասնիկները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 5. 

Շարահյուսություն: Նախադասության դասակարգման սկզբունքներն ու 

չափանիշները: 

   
 

0305/B17. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -4(9կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 9 ժամ (135 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 4-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ 

բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ 

հաղորդակցվելու կարողություններ, նպաստել հանրամշակութային 

կարողությունների ձևավորմանը, լեզվական նորմերի ընկալմանն ու 

գիտակցմանը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 նպաստել անձի հաղորդակցվելու ունակությունների զարգացմանը, 

 ձևավորել գիտելիքներ միջմշակութային փոխըմբռնման, մշակութային այլ 

արժեքների ընկալման ու գնահատման ոլորտում, 

 նպաստել օտար լեզվի և մյուս առարկաների ինտեգրմանը և 

միջառարկայական կապերի ստեղծմանը, ուսանողների կողմից աշխարհի և 

երևույթների միասնական, ամբողջական ընկալմանը, տարբեր բնագավառներից 

գիտելիքների, փաստերի ու գաղափարների համադրմանը, իմաստավորմանն ու 

գնահատմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրելու ֆրանսերենի դերբայների կազմությունը, 

 կիրառելու և զուգադրելու հարակատար  դերբայի  և բայական ածականի 

գործածությունը, 

 ներկայացնելու ֆրանսերենի դարձվածքային միավորների գործածության 

ոլորտները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բացահայտելու ֆրանսերենի դարձվածքային միավորների 

թարգմանությունը, 

 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և 

գրավոր խոսք՝ վերլուծությունների, հաշվետվությունների, 

հետազոտությունների տեսքով, 

 վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու անծանոթ տեքստի 

վերաբերյալ` ցուցաբերելով քննադատական մոտեցում, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
զուգադրելու ֆրանսերենի, հայերենի և անգլերենի լեզվամշակութային 

համակարգը` ուսումնասիրելով դարձվածքային միավորները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ մեթոդ, 

2. մտագրոհ, 

3. ձնագնդիկի մեթոդ, 

4. բանավեճ, 

5. թեստ, 

6. շնորհանդես, 
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7. երկխոսություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բայի անդեմ ձևերը: Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն ու 

չափանիշները: Թեմա 2. Հարակատար դերբայի գործածության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Դարձված և դարձվածաբանություն: Թեմա 

4. Շեշտ և հնչերանգ: Թեմա 5. Հարցական նախադասությունների կազմության 

առանձնահատկությունները: 

 

0305/B18. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -5(7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 6 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  
 

Դասընթացի նպատակն է` ամրապնդել և խորացնել ուսանողների նախորդ 

կիսամյակներում ստացած գիտելիքները: Այդ նպատակով ուշադրություն է 

դարձվում բառապաշարի ընդլայնմանը, արտասանական բազային և 

քերականական ճիշտ կառույցներով կազմված նախադասություններին: 

Զարգացնել նրանց  բանավոր և գրավոր խոսքը, տեքստերի ընկալման և 

վերլուծության կարողությունները: Ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ 

հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից  

ազատորեն օգտվելու կարողություններ: Հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացմանը նպաստելու նպատակով յուրաքանչյուր դասի վերջում 

կազմակերպվում են բանավեճեր, հանձնարարվում են իրավիճակների 

խաղարկում, կատարվում են ձայներիզների ունկնդրում և նմանակում: 

Դասընթացում տրվում են համակողմանի գիտելիքներ ֆրանսիական մշակույթի, 

կրթության, գիտության, քաղաքականության, պատմության և այլ ոլորտների 

վերաբերյալ, ուսումնասիրվում են ֆրանսիական գրականությունը, արվեստի 

տարբեր ճլուղերը, Ֆրանսիայի կառավարման համակարգերը, էկոնոմիկան, 

որոնք ունեն թե՛ ճանաչողական, թե՛ կիրառական նշանակություն: 

 

Դասընթացի խնդիրները       

 Զարգացնել և հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, հատկապես 

լեզվաբանական թարգմանությունների համար, 

 զարգացնել ֆրանսերեն լեզվով ազատ վերարտադրելու հմտությունները, 

 բացահայտել ուսանողների կարողությունները լեզվաբանական տարբեր 

տեքստեր կարդալու և գիտական աշխատանք գրելու վերաբերյալ, 

ակտիվացնել ստեղծագործական կարողությունները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ցուցաբերելու մասնագիտական խորքային գիտելիքներ 

բառակազմությունից, հնչյունաբանությունից, քերականությունից 

/ձևաբանություն և շարահյուսություն, 

 վերարտադրելու հաղորդակցական և խոսքային գործառույթների 

ամենագործածական լեզվական միջոցները և խոսքային միավորները, 

 ներկայացնելու բառային և դարձվածաբանական երևույթներ, որոնք բնորոշ 

են սոցիալ-մշակութային ուղղվածությամբ տեքստերին՝ ներառյալ 

բառապաշարը, փոխառությունները, ամենագործածական բայական 

դարձվածքները և արտահայտությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ունկնդրելու տեքստը և հասկանալ ինֆորմացիան, կարծիք հայտնել ծանոթ 

թեմաների և անձնական հետաքրքրությունների վերաբերյալ, 

 թարգմանելու բնագիր մասնագիտական և գեղարվեստական տեքստեր 

/ֆրանսերենից հայերեն և հայերենից ֆրանսերեն, 

 ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և ֆրանսերեն բանավոր ու գրավոր 

խոսքի հմտությունները գործածելու հաղորդակցական տարբեր 

ոլորտներում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մշակել և ներկայացնել 

տեղեկատվությունը, 

 բանավիճելու, 

 պատրաստելու զեկուցումներ, կատարել լեզվական նյութի բանասիրական 

վերլուծություն, գրել կուրսային աշխատանք 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Հաղորդակցական-ինտերակտիվ մեթոդ, 

 բանավոր և գրավոր հարցում, 

 խմբային քննարկում, 

 համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում, 

 օտարալեզու մասնագիտական գրականության ընթերցում, բանավոր 

ներկայացումներ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր 

2-րդ ընթացիկ քննություն.   
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների քայկը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը: Հիմնաշերտ և 

փոխառություններ: Թեմա 2. Բառապաշարի հարստացման հիմնական 

միջոցները: Ներքին հնարավորություններ, փեխառություն և կաղապարում: 

Թեմա 3. Հոմանիշություն և հականիշություն: Հոմանիշության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Համանունության դրսևորման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Ֆրանսիական բառարանագրություն: 

 

0305/B19. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -6(7կրեդիտ) 
Շաբաթական` 7 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ամրապնդել և խորացնել ուսանողների նախորդ 

կիսամյակներում ստացած գիտելիքները՝ շեշտը դնելով մասնագիտական 

տեքստերի վրա, զարգացնել նրանց  բանավոր և գրավոր խոսքը, տեքստերի 

ընկալման և վերլուծության կարողությունները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ 

հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և մասնագիտական գրականությունից  

ազատորեն օգտվելու կարողություններ: 

 

Դասընթացի խնդիրները      

 Զարգացնել և հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, հատկապես 

լեզվաբանական թարգմանությունների համար, 

 զարգացնել ֆրանսերեն լեզվով ազատ վերարտադրելու հմտությունները, 

 բացահայտել ուսանողների կարողությունները լեզվաբանական տարբեր 

տեքստեր կարդալու և գիտական աշխատանք գրելու վերաբերյալ, 

 ակտիվացնել ստեղծագործական կարողությունները: 

    

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ցուցաբերելու մասնագիտական խորքային գիտելիքներ լեզվաբանությունից, 

 արտահայտվելու որոշակի թեմատիկ բառապաշարի  շրջանակներում, 

 ձերբազատվելու որոշակի բարդույթներից, որոնք հատուկ են օտար լեզու 

սովորողների հաղորդակցման ոլորտում, 
 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ունկնդրելու տեքստը և հասկանալ ինֆորմացիան,  

 վարելու զրույցներ հասարակական-քաղաքական թեմաներով, 

 տիրապետելու գեղարվեստական գրականության մեջ առկա լեզվաոճական 

հնարներին,  

 ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և ֆրանսերեն բանավոր ու գրավոր 

խոսքի հմտությունները գործածելու հաղորդակցական տարբեր 

ոլորտներում,   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
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 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մշակել և ներկայացնել 

տեղեկատվությունը, 

 ձեռք բերելու վերլուծական հմտություններ տարբեր ոլորտներում, 

 պատրաստելու զեկուցումներ, կատարել լեզվական նյութի բանասիրական 

վերլուծություն, գրել կուրսային աշխատանք: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 1-ին ընթացիկ քննություն  
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր 

 2-րդ ընթացիկ քննություն.   
Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է թեստավորում՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը 1 միավոր: 

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների քայկը 0.5 է: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Հաղորդակցական-ինտերակտիվ մեթոդ՝  

 Բանավոր և գրավոր հարցում, 

 Խմբային քննարկում, 

 Համացանցից օգտվելով անհատական հանձնարարությունների կատարում,  

 Օտարալեզու մասնագիտական գրականության ընթերցում, 

  Բանավոր ներկայացումներ 

   

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը: Հիմնաշերտ և 

փոխառություններ: Թեմա 2. Բառապաշարի հարստացման հիմնական 

միջոցները: Ներքին հնարավորություններ, փեխառություն և կաղապարում: 

Թեմա 3. Հոմանիշություն և հականիշություն: Հոմանիշության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Համանունության դրսևորման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 5.  Ֆրանսիական բառարանագրություն:         

 

0305/B20. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ›› -7(8կրեդիտ) 
Շաբաթական` 8 ժամ (120 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ  

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ամրապնդել նախորդ տարիներին ձեռք բերած 

քերականական և լեքսիկական գիտելիքները  կարևորել   գրավոր խոսքի 

զարգացումը զարգացնել տարբեր  բնույթի տեքստերի հետ աշխատելու 

հմտություններ, հարստացնել ուսանողների բառապաշարը տարբեր 

ոլորտներում միտվել նաև ունկնդրային հմտությունների զարգացմանը` առավել 

սահուն բանավոր թարգմանություն կատարելու նպատակով: 



– 364 – 

 

Դասընթացի խնդիրները 

Ուշադրությունը բևեռել զուգադրական վերլուծության վրա կարևորել 

դարձվածների, բառակապակցությունների, ոճական հնարների թարգմանական 

խնդրիները կատարել տեքստի միջտողային վերլուծություն: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ավելի խորը ըմբռնելու տեքստը, 

 կարևորելու հայերեն համարժեքների խնդիրը` ելնելով մշակութային 

առանձնահատկություններից, 

 ունկնդրելու, մեկնաբանելու և թարգմանելու  ունկնդրած հատվածը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարբերակելու հոմանիշների երանգային տարբերությունները, 

 թարգմանելու բարդ շարահյուսական կառույցները կիրառելով 

համապատասխան թարգմանական մեթոդներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 ընթերցելու, վերապատմելու, ամպժփոփելու տեքստերը, 

 ծավալելու առաջարկված թեմաների շուրջ քննարկումներ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Տեքստի ընթերցում, վերլուծություն 

 Լեզվական միջոցների վերհանում 

 Տեսա-լսողական միջոցների կիրառում 

 Խոսակցական հմտությունների զարգացում` քննարկումների միջոցով 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները թեստային են, յուրաքանչյուրը՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Թեստը պարունակում է 5 առաջադրանք, 

յուրաքանչյուրը`  1 միավոր:  

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

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի հիմնական 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Ֆրանսերենի քերականական համակարգի 

ընդհանուր բնութագիր: Թեմա 3. Հոդ և հոդառություն: Առկայացման 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Գոյականների դասակարգման 

սկզբունքները ու չափանիշները: Թեմա 5. Ածականի տեսակները: Ածական–

դերանուն փոխհարաբերության խնդիրը: 

 

0302/B04. ‹‹ՀԱՅ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
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Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ ստուգման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականությունը, 

գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, գրականության 

զարգացման ուղղությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները. 

 Ուսանողին ներկայացնել հայ գրականության ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները, 

 բնագրային երկերի ուսումնասիրության հիման վրա ձևավորել ու 

զարգացնել վերլուծական կարողությունները,  

 հայ հեղինակների գեղարվեստական հայտնի ստեղծագործությունների 

բնորոշ առանձնահատկությունների մեկնաբանում, գրական երկերի 

պատմական-հասարակական դերի, գեղագիտական-փիլիսոփայական 

հարցադրումների կարևորության բացահայտում, 

 տեքստի վերլուծության և մեկնաբանության միջոցով գրվածքի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները բացահայտելու կարողության 

կատարելագործում, 

 շարադրությունների, ռեֆերատների, զեկուցումների, վերլուծական-

դատողական գրավոր խոսքի, կարծիքի, գրական դիմանկարի և այլ 

ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով կապակցված շարադրանք 

ստեղծելու կարողությունների մշակում, 

 կարդացածը ստեղծագործաբար վերարտադրելու, քննարկելու, տարբեր 

թեմաներով զրույցներ անցկացնելու, երկխոսություններ կառուցելու միջոցով 

ուսանողների բանավոր խոսքի զարգացում և կատարելագործում, 

 տարաբնույթ (գեղարվեստական արձակ և չափածո, հրապարակախոսական, 

գիտական և այլն) տեքստերի լեզվաոճական վերլուծության միջոցով 

ուսանողների լեզվական ճաշակի և խոսքի մշակույթի զարգացում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բնութագրելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, զարգացման 

միտումները, քննելու ժամանակաշրջանի հասարակական-գրական կյանքը, 

2. ներկայացնելու անվանի հայ հեղինակներին, նրանց ստեղծագործությունների 

ընդհանուր բնութագիրը, հայ գրականության հիմնական ուղղությունները, 

հոսանքներն ու ոճերը, գրական երկերի ժանրային ու գաղափարական 

առանձնահատկությունները, 

3. ներկայացնելու մարդու բարոյական նկարագիրն ու ժամանակաշրջանի 

մտածողության գեղարվեստական արտացոլումը տարբեր գրողների 

ստեղծագործություններում,  

4.   դասակարգելու հայ գրականության առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5.  կատարելու բնագրային երկի վերլուծություններ,  

6.  վերլուծելու և գնահատելու դասական հեղինակների գործերը, տեսնելու 

յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու դերը տվյալ շրջանի գրականության զարգացման 

շղթայի մեջ, 

7.  կատարելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ, 
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8.  ներկայացնելու հայ գրականության նշանավոր դեմքերին և նրանց 

ստեղծագործությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
9.գործնականում տարբերակելու գրական երկերի ժանրային 

պատկանելությունը, 

10. վերլուծելու գրական երկերի գաղափարական բովանդակությունը և 

կերպարային համակարգը,  

11. բանավիճելու և քննարկելու, 

12. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից և տարաբնույթ 

բառարաններից: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

Դասախոսություն, գրավոր աշխատանք, բանավոր հարցում, գրական-

գեղարվեստական նմուշների ընթերցանություն և քննարկում, զեկուցում, 

ռեֆերատ, շարադրություն: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված է հանրագումարային քննություն (20 միավոր` բանավոր 

պատասխան և ինքնուրույն աշխատանքի հանձնարարականներ): 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հայ հին գրականությունը, զարգացման ուղղությունները: 5-րդ դարի 

պատմիչները: Խորենացու «Հայոց պատմությունը»: Գրիգոր Նարեկացու տաղերը 

և «Մատյան ողբերգության» երկը: Թեմա 2. Հայ միջնադարյան գրականությունը, 

քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը (Ֆրիկ, Քուչակ): Սայաթ-Նովայի 

ստեղծագործությունը: Թեմա 3. Հայ նոր գրականության զարգացումը: Նար-Դոսի 

պատմվածքները: Զոհրապի նովելները: Թումանյանի ստեղծագործությունները: 

Իսահակյանի ստեղծագործությունները: Արևմտահայ բանաստեղծներ` Դուրյան, 

Մեծարենց, Վարուժան: Տերյանի քնարերգությունը: Թեմա 4. Հայ նորագույն 

գրականության առանձնահատկությունները: Չարենցի 

ստեղծագործությունները: Զորյանի պատմվածքները: Բակունցի 

գեղարվեստական արձակը: Դեմիրճյանի արձակը: Սարյանի քնարերգությունը: 

Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցապատմական ողբերգությունը: Շիրազի 

քնարերգությունը: Շահնուրի «Նահանջ առանց երգի» վեպը: Թեմա 5. Արդի հայ 

գրականությունը: Սևակի, Սահյանի, Կապուտիկյանի, Դավթյանի, Էմինի 

բանաստեղծություններն ու պոեմները: Մաթևոսյանի «Աշնան արև» վիպակը: 

Թեմա 6. Օտարագիր հայ գրողներ (Սարոյան, Վահե Քաչա, Անրի Թրուայա, Շառլ 

Ազնավուր): 

 

0305/B05. ‹‹ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3  ժամ (45 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 4-րդ գարնանային,  առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային 

գրականության հիմնական հասկացությունները, գրական ուղղությունները, 

նշանավոր հեղինակներին և նրանց լավագույն ստեղծագործեւթյունները:  
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Դասընթացի խնդիրները 

Ներկայացնել հույն և հռոմեացի, գերմանացի, իտալացի, իսպանացի նշանավոր 

գրողների ստեղծագործությունների այժմեականությունը և  իմաստությունը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  նկարագրելու անտիկ գրականության մեծագույն արվեստը, 

  թվարկելու հունական և հռոմեական գրականության հեղինակներին և  

նրանց ստեղծագործությունները, 

  ներկայացնել վերածննդի և լուսավորության շրջանների 

ստեղծագործությունների գաղափարախոսությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու անտիկ գրականության ժամանակաշրջանի արվեստի 

գլուխգործոցներին բնորոշ գծերը, և գրական ստեղծագործությունների 

գաղափարական հարցադրումները և կերպարային հմակարգը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու համեմատական վերլուծություն հայ և անտիկ 

գրականության ստեղծագործությունների միջև, 

 օգտվելու տեսական նյութից և կատարելու ադապտացիաներ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 ինքնուրույն աշխատանք 

 ռեֆերատ 

 պրեզենտացիա 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում  
1-ին ընթացիկ ստուգումը գրավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում 
2-րդ ընթացիկ ստուգումը բանավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,2,2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անտիկ գրականություն. Հոմերոս, «Իլիական» և «Ոդիսական»: Թեմա 2. 

Հունական և հռոմեական գրականության ծագումը և շրջանները. հունական 

կատակերգություն և ողբերգություն. էսքիլես , Սոփոկլես, Եվրիպիդես, 

Արիստոփանես, հռոմեական կատակերգակներ Վերգիլիուսի «Էնեականը»:  

Թեմա 3. Վերածննդի գրականությունը Իտալիայում. Դանթե Ալիգերի, 

«Աստվածային» կատակերգությունը: Թեմա 4. Վերածննդի գրականությունը 

Իսպանիայում. Լոպե դե Վեգա, Սերվանտես: Թեմա 5. Լուսավորությունը 
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Գերմանիայում, Շիլլերի դրամատուրգիան և գեղագիտական 

աշխատությունները: Թեմա 6. Գյոթեի գրական ժառանգությունը «Ֆաուստ»: 

Թեմա 7. Արևելյան գրական ժառանգությունը. ճապոնական գրականություն: 

 
 
 
0305/B09. ‹‹ԱՆԳԼՈ-ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`5-րդ  աշնանային, առանց եզրափակիչ ստուգման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել  բրիտանական և 

ամերիկյան գրականության գլուխգործոցներին: Այն միտված է ուսանողների 

ընդհանուր մակարդակի բարձրացմանը, որաշակի արժեքային համակարգի 

ձևավորմանը, ինչպես նաև ուսանողների մտահորիզոնի ընդլայնմանն ու 

վերջիններիս վերլուծական հմտությունների զարգացմանը: (Ուսանողները 

ծանոթանում և ընթերցում են անգլալեզու գրողների որոշ 

ստեղծագործությունները բնագրով, ինչը նաև նպաստում է անգլերենի առավել 

համակողմանի իմացությանը:Ուսանողը նաև ծանոթանում է գրական 

ժամանակաշրջաններին և հիմանական հոսանքներին և ուղղություններին): 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու հիմնական գրական ուղղությունները, 

 թվարկելու անգլո-ամերիկյան գրականության հեղինակներին և 

ստեղծագործությունները, 

 ընկալելու ստեղծագործությունների գաղափարախոսությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանելու անգլո-ամերիկյան գրականության հասկացությունները և 

զարգացման ուղղությունները, 

 վերլուծելու անգլո-ամերիկյան գրականության ժամանակաշրջանի արվեստի 

գլուխգործոցներին բնորոշ գծերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու համեմատական վերլուծություն հայ և անգլո-ամերիկյան 

գրականության ստեղծագործությունների միջև, 

 օգտվելու տեսական նյութից և կատարելու ադապտացիաներ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 ռեֆերատ, 

 պրեզենտացիա, 

 խմբային քննարկում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում  
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1-ին ընթացիկ ստուգումը գրավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում 
2-րդ ընթացիկ ստուգումը բանավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,2,2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անգլիական Էպիկական պոեմ՝ «Բեովուլֆ»: Թեմա 2. Անգլիական 

Վերածնունդ: Վ. Շեքսպիր: Սոնետներ: Ողբերգություններ: 

Կատակերգություններ: Թեմա 3. Դ. Դեֆո` անգլիական նոր վեպի հիմնադիր,  

«Ռոբինզոն Կրուզո»: Թեմա 4. Ջ, Սվիֆտ «Գուլիվերի 

ճանապարհորդությունները»: Թեմա 5. Թեմա 6. Անգլիական ռոմանտիզմ. Ջ. 

Բայրոն. «Դոն Ժուան», «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը»: Թեմա 7. Օ. 

Ուայլդի էսթեթիզմը, «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» ստեղծագործությունը: Թեմա 

8. Մանկության թեման Չ. Դիքենսի «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպում: 

Թեմա 9. Է. Պո, «Ագռավը», պատմվածքներ: Թեմա 10. Հ. Մելվիլ «Մոբի Դիք»: 

Թեմա 11. Վ. Սարոյան, Մանկության և գաղթի թեմաները «Իմ անունը Արամ է» 

պատմվածաշարում: Թեմա 12. Է. Հեմինգուեյը որպես կորուսյալ սերունդի 

ներկայացուցիչ. «Ծերունին և ծովը», ՛Ֆիեստա»: Թեմա 13.  Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի 

ամերիկյան երազանքը «Մեծն Գեթսբի» վեպում: Թեմա 14. Ամերիկյան ռեալիզմ. 

Թ. Դրայզեր «Ամերիկյան ողբերգությունը»: Թեմա 15. Սելինջերի արձակը. 

«Փրկիչը տարեկանի արտում»/ «Տարեկանի այգում, անդունդի եզրին»: Թեմա 16. 

Ու. Գոլդինգ. «Ճանճերի տերը»: Թեմա 17. Ու. Ֆոլքներ. «Շառաչ և ցասում»:  
 

0305/B12. ‹‹ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (4կրեդիտ) 
Շաբաթական` 3 ժամ (45 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը`6-րդ գարնանային, առանց եզրափակիչ ստուգման 

 

Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդել 

ֆրանսիական գրա կանության պատմության, գրական կարոր ուղղությունների, 

դասական հեղինակների և նրանց ստեղծագործությունների մասին: 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել ֆրանսիական գրականության զարգացման տարբեր 

փուլերը, 

 ներկայացնել ֆրանսիական գրականության զարգացման խնդիրները, 

գաղափարա-գեղարվեստական ուղղությունները, ժանրային համակարգերը, 

գեղարվեստական առանձնա-հատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թավարկելու և վերլուծելու ֆրանսիական գրականության գրական միտքը, 

գրական բարձրաժեք ստեղծագործությունները, 

 տարբերելու և մեկնաբանելու ռեալիստ գրողների մտածողությունը և 

գրական բարձրաժեք ստեղծագործությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 թվարկելու և մեկնաբանելու գրական ստեղծագործությունների 

կերպարային համակարգը, 

 վերլուծելու ժամանակի գրական ստեղծագործությունների գաղափարական 

հարցադրումները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
▪ օգտվելու տեսական նյութից և կատարելու ադապտացիաներ: 

 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

 ինքնուրույն աշխատանք 

 ռեֆերատ 

 պրեզենտացիա 

 խմբային քննարկում 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ ստուգում  
1-ին ընթացիկ ստուգումը գրավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 3 հարցից համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

2-րդ ընթացիկ ստուգում 
2-րդ ընթացիկ ստուգումը բանավոր է: Ընթացիկ ստուգման հարցատոմսը 

բաղկացած է 4 հարցից՝ համապատասխանաբար 3,3,2,2 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպը:  Թեմա 2. Կլասիցիզմը 

Ֆրանսիայում, կլասիցիստական ողբերգությունները: Պիեռ Կոռնելի և Ժան 

Ռասինի ստեղծագործությունները: Թեմա 3. Ժան Բատիստ Մոլիերի 

կատակերգությունները: Ժան Լաֆոնտենի առակները, հեքիաթները, նովելները: 

Թեմա 4. Վոլտերի փիլիսոփայական արձակը («Զադիգ», «Միկրոմեգաս», 

«Կանդիդ»): Ժան Ժակ Ռուսո: Թեմա 5. Դյումայի պատմական  վեպերը (« 

Հրացանակիրներ», «20 տարի անց», «Թագուհի Մարգո», «Կոմս Մոնտե Քրիստո»: 

Թեմա 6. Հյուգոյի պոեզիան, դրամատուրգիան և վեպերը «Փարիզի Աստվածամոր 

տաճարը», «Թշվառներ», «Իննսուներեք»: Թեմա 7. 19-րդ դարի ֆրանսիական 

ռեալիզմը (Բալզակ, Ստենդալ, Ֆլոբեր, Մոպասան): Թեմա 8. Նատուրալիզմի 

տեսությունը և Էմիլ Զոլայի փորձարարական վեպը («Ռուգոն Մակկարներ» 

վիպաշարը): Թեմա 9. Ֆրանսիական սիմվոլիստական պոեզիան (Պոլ Վեռլեն, 

Արթյուր Ռեմբո, Ստեֆան Մալարմե): Թեմա 10. Ռոմեն Ռոլանի վեպերը («Ժան 

Քրիստոֆ», «Հմայված հոգին»): 

 

0305/B61. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ   
 

Դասընթացի նպատակներն են՝ ուսանողներին ամբողջական պատկերացում 

տալ անգլերենի հնչյունական համակարգի ձևավորման և արտասանական 

առանձնահատկությունների, բանավոր խոսքի և գրավոր տեքստերի 
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հնչյունական և հնչյունաբանական կառուցվածքի մասին, ծանոթացնել 

ժամանակակից անգլերեն լեզվի հնչյունաբանության կարևորագույն 

հիմնախնդիրների հետ, նախապատրաստել նրանց ավելի նորմատիվային 

արտասանության և անգլերեն խոսքի տարբեր ոճերի մեջ ազատ կողմնորոշվելու 

ունակությանը, ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր 

ուղղությունների վերաբերյալ, ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի ձևավորմանվերաբերյալ ծանոթացնել 

արտասանական առանձնահատկու-թյուններին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել  հնչյունաբանության տեսությունը, որպես սկզբունքների 

համընդհանուր համակարգ, 

 ուսանողներին  ծանոթացնել անգլիական լեզվաբանության հայրենական և 

օրարերկրյա ներկայացուցիչների կարևորագույն աշխատանքներին, որոնք 

առնչվում են  հնչյունաբանության տեսության առանձին 

հիմնախնդիրներին, 

 ամրապնդել հնչյունաբանության տեսության հիմնադրույթները՝ նկատի 

ունենալով  տվյալ ոլորտում  առկա նորագույն ուսումնասիրությունները, 

 տեսականորեն համակարգել անգլերեն լեզվի հնչյունաբանության մասին 

ուսանողների նորմատիվային գիտելիքները, որոնք նրանք ձեռք են բերել 

նախորդ տարիներին անգլերենի գործնական  պարապմունքների 

ժամանակ, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի հնչյունաբանության ռեսուրսները և 

ձևափոխությունները ժամանակակից փուլում, 

 տալ գիտելիք ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի մասին՝ 

համեմատության մեջ դնելով հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների հետ, 

 ուսանողներին ծանոթացնել ռոմանական լեզվաբանության 

ներկայացուցիչների՝ հնչյունաբանության շուրջ կատարված 

հետզոտություններին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  ծներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական 

զարգացման միտումները, 

 թվարկելու հնչյունաբանության տեսության հիմնական կարգերը  

 նկարագրելու անգլերեն լեզվի հնչյունական համակարգի ստեղծումն ու 

զարգացումը   

 սահմանելու ներքին և արտաքին գործոնները,  որոնք նպաստել են 

անգլերեն լեզվի   ձևավորմանը   

 քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական 

համակարգի ուսումնասիրության մեթոդներն ու  ուղղությունները, 

 հստակ կերպով ներկայացնելու հնչյունաբանության ուսումնասիրման 

առարկան, խնդիրները, 

 ունենալու իմացություն ֆրանսերեն լեզվի հնչյունական համակարգի 

ստեղծման և զարգացման  մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 
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 վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր 

և դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

 գործնականորեն կիրառելու հնչյունաբանությունից ձեռք բերած տեսական  

գիտելիքները      

 գործնական օրինակների միջոցով պատկերելու որոշակի տեսական 

դրույթներ,  

 գրելու ռեֆերատներ, ծրագրային առաջադրանքներ, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքներ, 

 գործնականում կիրառելու  հնչյունաբանությունից ձեռք բերված տեսական 

գիտելիքները, 

 գործնական օրինակների միջոցով  պատկերելու տեսական որոշակի 

դրույթներ, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և 

համացանցային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը, 

 տիրապետելու ուղղագրական  և ուղղախոսական  նորմերին: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2.անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

համապատասխանաբար 1,1,1.5,1.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Ամփոփիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ համապատասխանաբար 2,2,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեսական հնչյունաբանություն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային 

մակարդակ: Վերհատույթային մակարդակ: Վերշարահյուսական մակարդակ: 

Թեմա 2. Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: Յուրաքանչյուր փուլին 

բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, վանկային  և բառային համակարգերը: 

Թեմա 3. Խոսքի տաղաչափական առանձնահատկությունները; 

Արտասանության տեսակները: Թեմա 4. Բանասիրական և բառագիտական 

հնչյունաբանություն: 

Տեսական հնչյունաբանություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Ֆրանսերենի տեսական հնչյունաբանության հիմնական հարցեր; Թեմա 

2. Հնչյունաբանության  ուսումնասիրման առարկան, խնդիրենրը և մեթոդները: 

Թեմա 3. Ընդհանուր տեղեկություններ հնչյունի մասին: Թեմա 4. Հնչյունների 
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դասակարգման չափանիշներն ու սկզբունքները: Թեմա 5.  Շեշտը 

ֆրանսերենում: Թեմա 6. Ինտոնացիան որպես նախադասության տեսակների 

տարբերակիչ: 

 
0305/B64. ‹‹ՏԵՍԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ   
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի տեսական քերականության 

հիմնահարցերը և խնդիրները, պարզաբանել պրակտիկ քերականության 

դասընթացներում անցած երևույթների հիմքում ընկած տեսական 

օրինաչափությունները, ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ 

ֆրանսերենի քերականական կառուցվածքի հիմնական 

առանձնահատկությունների մասին, ձևավորել քերականական երևույթները 

ճիշտ հասկանալու և մեկնաբանելու ունակություն:   

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել քերականական համակարգի (լեզվի մակարդակ) և այդ 

համակարգի կոնկրետ դրսևորումների (խոսքի մակարդակ) 

փոխկապակցվածության  առանձնահատկությունները, 

 հիմնավոր պատկերացում տալ խոսքի մասերի մասին, 

 հաղորդել գիտելիքներ խոսքի մասերից յուրաքանչյուրի քերականական 

կարգերի վերաբերյալ: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու անգլերենի քերականության հիմնական հարցերի 

վերաբերյալ դասական և ժամանակակից ամենակարևոր տեսությունները, 

 քննարկելու անգլերենի քերականական համակարգի երկու ոլորտների` 

ձևաբանության և շարահյուսության, հիմնական երևույթների  

մեխանիզմները,  

 նկարագրելու լեզվի տարբեր հատույթային մակարդակների դինամիկ 

հարաբերությունները, ինչպես նաև բառակապակցության և 

նախադաասության  փոխհարաբերությունները, 

 տիրապետելու ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության 

հիմնախնդիրներին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու քերականական տեսություններին նվիրված գիտական 

գրականությունը, 

 լուսաբանելու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու բառակապակցությունների տիպերը, նրանց կառուցվածքային 

յուրահատկությունները;  վերլուծելու նախադասությունը և նախադասության 

անդամները ըստ հիմնական շարահյուսական առանձնահատկությունների, 

 ընկալելու ֆրանսերենի ձևաբանական և շարահյուսական կառույցները,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
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 օգտվելու անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումներ ներկայացնող 

տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու տարատեսակ քերականական դրսևորումները ներկայացնող 

փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ, 

 կատարելու զուգադրական վերլուծություն հայերենի և ֆրանսերենի  

քերականական երևույթների միջև: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 (Անգլերեն) 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 (Ֆրանսերեն) 

 Դասախոսություններ, 

 ֆրանսալեզու լեզվաբանների աշխատությունների ուսումնասիրում, 

 տեսական գիտելիքների գործնական կիրառում: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեսական քերականությւոն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Անգլերենի քերականական տեսությունների պատմության ընդհանուր 

նկարագրություն: Թեմա 2. Լեզուն որպես համակարգ: Թեմա 3. Խոսքի մասեր: 

Գոյականը և նրա ձևաբանական առանձնահատկությունները: Բայը և նրա 

ձևաբանական առանձնահատկությունները: Ածական անունը, մակբայը, 

դերանունը, թվական անունը: Թեմա 4. Գործառական խոսքի  մասերը: Թեմա 5. 

Շարահյուսություն: Նախադասության հիմնական խոսքի մասերը: 

Տեսական քերականություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Ֆրանսերենի տեսական քերականության հիմնական հարցեր: Թեմա 2. 

Ֆրանսերենի խոսքի մասերն ու դրանց դասակարգման տեսությունները: Թեմա 

3. Հիմնական խոսքի մասերը, դրանց քերականական կարգերը, 

իմաստաբանական արժեքներն ու շարահյուսական դերը: Թեմա 4. Օժանդակ 

խոսքի մասերը, դրանց քերականական կարգերը, իմաստաբանական արժեքն ու 

շարահյուսական դերը: Թեմա 5. Առկայացուցիչների ընդհանուր բնութագիրը և 

իմաստային դասակարգումը: 

 

0305/B63. ‹‹ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, եզրափակիչ գնահատմամբ   
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել անգլերենի բառական միավորների 

(բառ, ձևույթ, բառակապակցություն) համալիր քննության կարևորությունը, 

լուսաբանել անգլերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ շեշտելով 

բառագիտական կատեգորիաների  համակարգային բնույթը, պարզաբանել   

լեզու – իրականություն, լեզու – հաղորդակցություն առանցքների, և 
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համապատասխանաբար՝ լեզու – խոսք երկատման կարևորությունը 

բառագիտական հիմնահարցերի քննության տեսանկյունից: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 դիտարկել բառերի իմաստային կառուցվածքը և կապակցելիությունը, 

նրանց ձևիմաստային փոխհարաբերությունները, բառակազմական 

միջոցները և կաղապարները հայերենում և ֆրանսերենում, ինչպես նաև 

դարձվածքների տեսակները և նրանց թարգմանությանն առնչվող 

խնդիրների լուծման եղանակները, 

 ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ ֆրանսերենի 

բառապաշարի տարբեր շերտերի և զարգացման առանձնահատկությունների 

մասին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու անգլերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները և 

անգլերենի բառապաշարի զարգացման միտումները (հատկապես 

նորակազմ բառերի շերտը), 

 քննարկելու բառագիտություն առանձին բաժինները, 

 նկարագրելու բառագիտական հիմնական կարգերը, 

 տարբերակելու ֆրանսերենի և հայերենի բառապաշարային 

առանձնահատկությունները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5.   գնահատելու բառային դրսևորումներում բառագիտական արժեք 

ներկայացնող տարրերը, 
 լուսաբանելու փաստական բառանյութը՝ վերհանելով բառակազմական, 

իմաստաբանական, գործառական և տերմինաբանական 

առանձնահատկությունները, 

 վերլուծելու  անգլերենի բառապաշարի զարգացման փուլերը, 

 կատարելու ֆրանսերեն և հայերեն բառերի ձևիմաստային, 

բառակազմական և այլ տեսակների վերլուծություն, 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական 

պարբերականներ, համալսարանական կայքեր և այլն), 

 վերլուծելու բառային միջոցները հաղորդակցության ոլորտում, 

 գտնել իմաստային, ոճական համարժեքներ ֆրանսերենի դարձվածային 

համակարգի և դարձվածքների թարգմանության ժամանակ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում/: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

համապատասխանաբար 1,1,1.5,1.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Ամփոփիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ համապատասխանաբար 2,2,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառագիտություն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Բառագիտությունը լեզվաբանական գիտակարգերի համակարգում: 

Թեմա 2. Բառիմաստ՝ տեսական մոտեցումներ, տեսակներ: Թեմա 3. Բառի 

ներքին ձև՝ պատճառաբանվածության տեսակներ: Թեմա 4. 

Իմաստափոխություն; բազմիմաստություն, համանունություն, համատեքստ: 

Թեմա 5. Թեմատիկ խմբեր, իմաստային դաշտեր, սեռանիշություն, 

հոմանիշություն, հականիշություն; բառի ձևաբանական կառուցվածք: Թեմա 6. 

Բառակազմություն: Բառակապակցությունների իմաստային և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Թեմա 7. Դարձվածաբանության հիմնահարցեր: 

Թեմա 8. Բառապաշարի շերտերի ուսումնասիրություն:  

Բառագիտություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Բառագիտության ուսումնասիրման առարկան, օբյեկտները և 

մեթոդները: Թեմա 2. Բառը, բառիմաստի մենիմաստությունը, 

բազմիմաստությունը, ընդլայնումն ու նեղացումը: Թեմա 3. Բառակազմական 

իմաստային և սինթետիկ ձևերը: Թեմա 4.  Հոմանշությունն ու հոմանշային 

շարքը: Թեմա 5. Նորաբանությունները, հնաբանությունները, օկազիոնալ 

բառրերը և դրանց առաջացման աղբյուրները: 

 
0305/B66. ‹‹ԵՐԿՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/անգլերեն/ ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ուսանողներին երկրագրական 

գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս երկրների վերաբերյալ և 

հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  ու 

ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ,  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել երկրագրական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-

ժողովուրդ-մշակույթ համատեքստում, 

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական 

ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները գիտական հաղորդակցության 

իրավիճակներում:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական 

բաժանումներ և ինստիտւցիոնալ կառույցներ, մշակութային, գրական 
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հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու վայրեր երկու անգլախոս 

երկրներում (ԱՄՆ) և (ՄԹ), 

 նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային 

խորհրդանիշների, արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու 

ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական մշակույթի նույնատիպ 

հարցերի առնչությամբ, 

 քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական 

կառույցներին առնչվող հիմնահարցերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու երկրագրական նյութերը մասնագիտական համակարգում 

ըստ առաջադրված հարցադրումների, 

 լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագրական/տարածաշրջանային 

մասնագիտական տեքստեր՝ գիտական  լեզվի ձևաչափերին  

համապատասխան, 

 վերլուծելու երկրագրական տեղեկատվական նյութեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
▪    օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն 

փաստացի նյութի ընտրության (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական 

հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   ժամանակակից այլ մեթոդական 

մոտեցումների կիրառության առումով, վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ 

առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր:          

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2.անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է բանավոր 

քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1.  Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական 

տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): Թեմա 2. Վարչատարածական բաժանումներ, 

պետական կառուցվածք, միապետություն: Թեմա 3. Ազգային դիմանկար, 

լեզվական հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թեմա 4. Թագավորական 

դինաստիաներ, պրեզիդենտական ինստիտուտ, հանրապաետության: Թեմա 5. 

Պետական, ազգային ու կրոնական տոնացույցի արարողակարգի բնույթն ու 

տարբերությունները ինչպես նաև տոնակատարությունների բաղադրիչների 

(ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  առանձնահատկությունները: 
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0305/B38. ‹‹ԵՐԿՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ֆրանսերեն/ ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

ֆրանսիական քաղաքակրթության նվաճումների, և արդի 

աշխարհաքաղաքական պայմաններում Ֆրանսիայի ինչպես նաև 

ֆրանկոֆոնիայի դերի և նշանակության մասին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ձևավորել բավարար չափով գիտելիքներ Ֆրանսիայի քաղաքակրթության 

զարգացման փուլերի վերաբերյալ, 

 ձևավորել հմտություններ  և կարողություններ Ֆրանսիայի պատմության, 

քաղաքակրթության, մշակույթի վերաբերյալ տեղեկություններ հայթայթելու 

ուղիների մասին, 

 ապահովել լեզվական հաղորդակցման  հմտություններ և կարողություններ 

Ֆրանսիայի և  ֆրանսախոս երկրների մասին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու Ֆրանսիայի վարչատարածքային բաժանումը, 

տնտեսությունը,  

 նկարագրելու Ֆրանսիայի քաղաքակրթության գլխավոր 

իրադարձությունները, 

 ներկայացնելու դարերի ընթացքում ստեղծված հոգևոր և նյութական 

մշակույթի արժեքները, նվաճումները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 զարգացնելու քաղաքակրթության տարաբնույթ հարցերին վերաբերվող 

զեկուցումներ գրելու կարողություններ, 

 բացահայտելու Ֆրանսիայի և ֆրանսախոս երկրների դերը ժամանակակից 

բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում, 

 ներկայացնելու Ֆրանսիայի և ֆրանսախոս երկների մշակութային 

ժառանգությունը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
▪ տարբերակելու և գանահատելու ֆրանկոֆոնիայի պատմության բնորոշ 

առանձնահատկությունները` ապագայում քաղաքական կողմնորոշում 

ունենալու համար: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 բանավեճ, 

 ռեֆերատ, 

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման  
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Նախապես տրված հարցաշարի շրջանակում անցկացվում է բանավոր 

քննություն` 20  միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Ֆրանսիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը: 

Թեմա 2. Երկրի (տարածաշրջանի) վարչատարածքային և 

տնտեսաաշխարհագրական բաժանումը: Թեմա 3. Համառոտ 

պատմամշակութային ակնարկ: Թեմա 4. Ֆրանսիական դասական 

գրականությունը: Թեմա 5. Ֆրանսիական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն: 

 

0305/B65. ‹‹ՈՃԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ լուսաբանել լեզվաոճագիտությանը վերաբերող 

տեսական և գործնական մասնագիտական մոտեցումները, ներկայացնել 

ոճաբանությունը, որպես սկզբունքների համընդհանուր համակարգ և նրա 

զբաղեցրած տեղը լեզվաբանության մեջ, ամբողջական պատկերացում տալ 

անգլերենի և ֆրանսերենի ոճաբանական առանձնահատկությունների և արդի 

հիմնախնդիրների մասին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել ոճ հասկացությունը, 

պարզաբանել անգլերենի և ֆրանսերենի ոճական համակարգին բնորոշ 

հնարներն ու գրական արտահայտչամիջոցնե րը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ոճագիտության առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու լեզվաոճագիտության առանձին բաժինները, 

 նկարագրելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, 

ձևաբանական, հնչյունաբանական մակարդակներում, 

 ցուցաբերելու մասնագիտական խորքային գիտելիքներ ոճաբանությունից՝ 

նրա առանձնահատկությունների, ոճական հնարքների և 

արտահայտչամիջոցների վերաբերյալ՝ հնչյունային, բառային և 

շարահյուսական մակարդակներում 

 տարբերակելու լեզվի բառային կազմի գործածության սկզբունքները 

 առանձնացնելու խոսքի արտահայտչական նրբերանգները արտահայտող 

կառուցվածքները և ձևերի քերականական միջոցները, լեզվի ճիշտ 

գործածության նորմերը: 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու ոճագիտության զարգացման փուլերը, 

 լուսաբանելու ոճական հնարներն ու լեզվարտահայտչամիջոցները, 

 վերլուծելու գրականությունից վերցված հատվածներ՝ բացահայտելով 

ոճական հնարները և ընդհանրապես լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը 

գործառական տարբեր ոճերում, 
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 տարբերակելու և մեկնաբանելու  ֆրանսերենի հիմնական ոճաբանական 

հնարքները և արտահայտչամիջոցները, 

 որոշելու տարբեր ոճերի և ժանրերի տեքստերի գործառական և ոճական 

առանձնահատկությունները, 

 թարգմանության ժամանակ հաշվի առնելու խոսքային միավորների 

շարահյուսական-ոճաբանական գործառնությունը, որոշել 

հաղորդակցական ակտի առանձնահատկությունը՝ ելնելով կոնկրետ 

իրավիճակից: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական 

պարբերականներ, համալսարանական կայքեր և այլն), 

 վերլուծելու լեզվաոճական միջոցները հաղորդակցության ոլորտում, 

 մեկնաբանել և վերլուծել տարբեր ֆունկցիոնալ-ոճաբանական 

ուղղվածություն ունեցող տեքստեր, 

 տիրապետել ֆրանսերեն լեզվի ոճական, ոճաբանական և դիսկուրսիվ 

նորմերին, գրական լեզվի գրքային-գրավոր և խոսակցական-բանավոր 

տարատեսակներին, խոսակցական արտահայտչամիջոցներին: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2.անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ ստուգում՝ յուրաքանչյուրը 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Քննատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 2, 2 միավոր, 

 տեսական հարց 1,  

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ոճագիտություն (անգլերեն) 
Թեմա 1. Ոճ, ոճագիտություն, լեզու, խոսք: Թեմա 2. Լեզվաոճագիտության 

հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: Թեմա 3. Անգլերենի 

ոճական դասակարգումը: Ոճական հնարներ և լեզվարտահայտամիջոցներ: 

Թեմա 4. Լեզվաոճական վերլուծության մեթոդ: Թեմա 5. Լեզվաբանաստեղծական 

վերլուծության մեթոդ: Թեմա 6. Բազմաձայնությունը որպես 

լեզվաբանաստեղծական հնար: Թեմա 7. Գործառական ոճեր: 

Ոճագիտություն (ֆրանսերեն) 
Թեմա 1. Ընդհանուր տեղեկություններ ոճի մասին: Թեմա 2. Ոճաբանության 

հիմնական ըմբռնումները և հասկացությունները: Թեմա 3. Ոճը որպես լեզվի 
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անհատական դրսևորում: Թեմա 4. Գրական ոճ, հասարակակակն-քաղաքական 

տերմինաբանություն: Թեմա 5. Ոճական կաղապարներ: 

 

0305/B62. ‹‹ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել օտար լեզվի՝ 

մասնավորապես անգլերենի և ֆրանսերենի լեզվական համակարգերի 

ակունքներին, լուսաբանել անգլերենի հնչյունաբանության, քերականության, 

բառակազմության օրինաչափություններին, լեզվի զարգացման ժամանակակից 

միտումներին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել լեզվի զարգացման հիմնական տենդենցները, արագությունը և 

պատճառները, 

 ուսանողին ծանոթացնել հին, միջին և նոր անգլերենի հնչյունական, 

քերականական, բառակազմական առանձնահատկություններին,  

 կատարել թարգմանություններ հին և միջին անգլերենից՝ ժամանակակից 

անգլերեն: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 մեկնաբանելու պատմության ընթացքում լեզվի փոփոխության 

տենդենցների, նորմերի, պատճառների, ինչպես նաև լեզվի զարգացման 

համար նախապայման հանդիսացող ներքին և արտաքին գործոնների 

մասին, 
 թվարկելու գերմանական/ռոմանական լեզուների խմբերը, 
 ներկայացնելու հին, միջին, նոր անգլերենի/ֆրանսերենի հնչյունական, 

քերականական, բառակազմական առանձնահատկությունները, 
 թվարկելու  անգլերենի/ֆրանսերենի տարածաշրջանային տարբերակները, 

դրանց լեզվական առանձնահատկությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կարդալու, ընկալելու կարդացած տեքստի բովանդակությունը և գրելու հին 

և միջին անգլերենով/ֆրանսերենով, 

 կարդալու և վերապատմելու կամ անգիր վերարտադրելու հին և միջին 

անգլերենով/ֆրանսերենով գրված տեքստերից հատվածներ, 

 համեմատության միջոցով բացահայտելու հին, միջին և նոր անգլերենի/ 

ֆրանսերենի լեզվական առանձնահատկությունների միջև եղած 

նմանություններն ու տարբերությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու հին-միջին-նոր անգլերեն/ֆրանսերեն ստուգաբանական 

բառարաններից, 

 կատարելու հին և միջին անգլերենով/ֆրանսերենով գրված տեքստերի 

ձևաբանական  և շարահյուսական վերլուծություն, 

 կատարելու թարգմանություններ՝ հին և միջին անգլերենից/ֆրանսերենից՝ 

ժամանակակից անգլերեն/ֆրանսերեն: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. պրեզենտացիա, 

3. ինքնուրույն թարգմանչական աշխատանք,  

4. բնագրերի մշակում, 

5. համեմատական վերլուծություն՝ բաց գրքով: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ 

յուրաքանչյուրը 2.5 միավոր: 2 հարց տրվում է անգլերեն լեզվից, 2 հարց՝ 

ֆրանսերենից: 

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

 

 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Անգլերեն լեզվի պատմություն 
Թեմա 1. Միջլեզվական հարաբերությունների ուսումնասիրությունը լեզվի 

պատմության շրջանակներում: Թեմա 2. Անգլերենի զարգացման երեք փուլերը, 

դրանց լեզվական հատկանիշների և պատմական ժամանակաշրջանի 

բնութագիրը: Թեմա 3. Հին անգլերենի հնչյունական և քերականական 

համակարգի առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Միջին և նոր անգլերենի 

հնչյունական և քերականական համակարգրերի բնորոշ գծերը: Թեմա 5. 

Թարգմանություններ հին և միջին անգլերենից՝ ժամանակակից անգլերեն: Թեմա 

6. Ժամանակակից անգլերենի տարածաշրջանային տարբերակներն ու դրանց 

համեմատական ուսումնասիրությունը: 

Ֆրանսերեն լեզվի պատմություն 
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 

քերականական համակարգի ձևավորման և զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

 

0305/B82. ‹‹ՌՈՒՍ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել ռուս գրականության և 

մշակույթի հետ, ընդլայնել գիտելիքների շրջանակը, 

 

Դասընթացի խնդիրները 

վեր հանել ռուս գրականության հիմնական ուղղությունները, դրանց 

առանձնահատկությունները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 թվարկելու ռուս գրականության պատմության ժամանակաշրջաններն ու 

ուղղությունները, 

 ներկայացնելու ռուս դասականների ստեղծագործություններն ու 

վերջիններիս բովանդակությունը, 

 տարբերակելու գրական և գեղարվեստական ժանրերը՝ թվարկելով դրանց 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու ռուս գրականության գլուխգործոցների գաղափարական 

հարցադրումները, 

 մատնանշելու ռուս գրականության դաստիարակիչ դերը մերօրյա 

հասարակության մեջ, 

 ներկայացնելու ռուս դասականների այժմեականությունը՝ բերելով 

օրինակներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 պատրաստելու և բանավոր ներկայացնելու պրեզենտացիաներ, 

 կատարելու ադապտացիաներ՝ բնագրերից: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. ինքնուրույն աշխատանք,  

3. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 10 միավոր:  

Ստուգման ձևերն են. 
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 

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

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Թեմա 1. Ռուսական ժողովրդական բանասիրության յուրահատկությունը և 

գեղարվեստականությունը: Հին ռուս գրականության ձևավորման հիմնական 

փուլերը: Թեմա 2. XIX դարի ռուս գրականության զարգացման հիմնական 

փուլերը և ուղղությունները: Թեմա 3. XX  դարի գլխավոր գրականագիտական 

ուղղությունները: Սիմվոլիզմ, ակմեիզմ, ֆուտուրիզմ: 

  
0302/B13. ‹‹ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, եզրափակիչ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական 

ընդհանուր կարգերը. լեզվի էության, գործառության ու զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները, աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային, 

ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր 
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առանձնահատկությունները, աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը 

լեզվաընտանիքներում,  ուսուցանել լեզվաբանության հիմունքների 

հանգուցային դրույթները, լեզվի բնութագրերն ու բնորոշումները, 

լեզվաբանության բաժինները, լեզվի ծագումն ու զարգացումը, աշխարհի 

լեզուների դասակարգումները տարբեր լեզվաընտանիքներում և  ըստ 

կառուցվածքային տիպերում:  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ուսանողին ներկայացնել լեզվի բնութագրերն ու բնորոշումները,   

 ուսանողին ներկայացնել լեզվաբանության ճյուղերն ու բաժինները, 

 ուսանողին ներկայացնել լեզվաբանական հին և ժամանակակից 

հոսանքներն ու դպրոցները, 

 ուսանողին ծանոթացնել լեզվաբանության հիմունքներ առարկայի տարբեր 

եղանակների դրական և բացասական կողմերը,  

 ուսանողին ծանոթացնել լեզուների կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին ու մակարդակներին,  

 ուսանողին ծանոթացնել տարբերել աշխարհի լեզուները, լեզուները 

ստորաբաժանել ըստ լեզվաընտանիքների ու կատարել լեզուների 

դասակարգում,  

 նպաստել, որ ուսանողները վերլուծեն լեզվի ուսումնասիրությանն առնչվող 

իրողություններն ու կարգերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բնութագրելու լեզվաբանության հիմունքներ առարկայի 

առանձնահատկությունները) ձևավորման համար կկիրառվեն խոսքային 

մեթոդներից դասախոսությունը, բացատրումը, երկխոսությունը, 

2. ներկայացնելու ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և 

բացասական կողմերը. լեզուների ծագման, զարգացման մասին 

տեսությունները) ձևավորման համար կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից 

դասախոսությունը, բացատրումը, 

3. դասակարգելու  տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանության 

մեջ կիրառվող գործիքները, աշխարհի լեզուները) ձևա-վորման համար 

կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից դասախոսությունը, պատմումը, 

զննական մեթոդներից դիդակտիկ նյութերի ցուցադրումը, ինտերակտիվ-

կառուցողական մեթոդներից բնագրի ու տեքստերի հետ աշխատանքը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. դասակարգելու աշխարհի լեզուները) ձևավորման համար կկիրառվեն 

գործնական մեթոդները (վարժությունները, տնային առաջադրանքի 

կատարումը և այլն), ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդներից բանավեճը, 

համագործակցային ուսուցման մեթոդներից խմբային աշխատանքը, 

ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները, 

 տարբերակելու լեզվի բնութագրերն ու բնորոշումները) ձևավորման համար 

կկիրառվեն գործնական մեթոդները, ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները, 

 հասկանալու ուսումնասիրման տարբեր եղանակների դրական և 

բացասական կողմերը. լեզուների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և լեզվաբանության բաժինները) ձևավորման 
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համար կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից զրույցը, երկխոսությունը, 

գործնական մեթոդները (վարժությունները, տնային առաջադրանքի 

կատարումը և այլն), ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդները (բանավեճ, 

դերային խաղ, աշխատանք տեքստերի հետ և այլն), 

 ներկայացնելու տարբերել լեզվական կարգերը, լեզվաբանության բաժինները 

և աշխարհի լեզուների դասակարգման չափանիշներն ու սկզբունքները) 

ձևավորման համար կկիրառվեն խոսքային մեթոդներից պատմումը, 

ընթերցումը, ինտերակտիվ-կառուցողական մեթոդներից տեքստերի ու 

տեսական գրականության հետ աշխատանքը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
▪ օգտվելու է դասընթացին վերաբերող տպագիր և համացանցային 

ռեսուրսներից: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 գրավոր ընթացիկ քննություն՝ յուրաքանչյուրը 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Ամփոփիչ քննությունը գնահատվում է 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 4 հարց՝ համապատասխանաբար 2,2,3,3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը: Թեմա 2. 

Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու 

տարբերությունները. գրային համակարգեր: Թեմա 3. Լեզուների բառային 

համակարգերը: Թեմա 4. Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։ Թեմա 5. 
Լեզուների  շարահյուսական համակարգերը։ Թեմա 6. Լեզվի ծագումը:  Թեմա 7. 
Աշխարհի լեզուների դասակարգումը: 

 

0302/B40. ‹‹ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ›› (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ դասընթացի նպատակն է ուսանողներին 

ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հարցերը, գրականության 

զարգացման օրինաչափությունները, գրական ժանրերը, ուղղությունները, 

տաղաչափական համակարգերը: 

 

Դասընթացի խնդիրները. 
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 ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, 

ըմբռնումները, տերմինները, 

 տարբերակել գրական սեռերը, ժանրերը, ուղղությունները, գրական երկերի 

առանձնահատկությունները, գրականության զարգացման միտումները, 

 ուսումնասիրել գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

կառուցվածքային տարրերը, լեզվական շերտերը, պատկերավորման-

արտահայտչական համակարգը, 

 արժևորել երկը գրականության զարգացման ընթացքի մեջ, 

 լուսաբանել գրականության ընդհանուր տեսական հարցերը, 

ուսանողներին հաղորդակից դարձնել խոսքարվեստի նմուշներին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, 

 զանազանելու գրական գործընթացի բաղադրատարրերը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու ցանկացած գեղարվեստական երկի գրականագիտական 

վերլուծություն, 

 տարբերակելու գրական ուղղություններն ու ժանրերը, 

 գնահատելու գրական ստեղծագործությունների գեղարվեստական 

նշանակությունը, գաղափարական առանձնահատկությունները, 

պատմական-հասարակական դերը, 

 արժևորելու հայ գրականության կամ նրա առանձին բաժինների 

զարգացման ընթացքը, 

 մեկնաբանելու գրականագիտական տեսական հասկացությունները, 

 կարևորելու ժամանակի գրաքննադատության նշանակությունը 

գեղարվեստական ստեղծագործությունների արժևորման գործընթացում, 

 վերլուծելու և գնահատելու գրական երկերը, 

 տարբերակելու գրական սեռերն ու ժանրերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ   
 ճանաչելու հայ գրականության գեղարվեստական արժեքները, վերլուծել 

գեղարվեստական ստեղծագործությունները,  

 պատկերացնելու հայ գրականության պատմական-հասարակական դերը, 

գաղափարական միտումները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 քննարկում,  

 բանավեճ,  

 համագործակցային աշխատանք,  

 մտագրոհ,  

 ինդուկտիվ,  

 դեդուկտիվ,  

 վերլուծական,  

 խոսքային,  

 բացատրական մեթոդներ,  
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 գրավոր աշխատանք,  

 շարադրություն,  

 բանավոր հարցում,  

 զեկուցում, 

 զրույց: 

 Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Առանց ընթացիկ գնահատման քննություն, որը գնահատվում է 20 միավոր 

(5+5+4+2+3+1): 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գրականագիտության հիմնական բաժինները, նրանց կապը: Արվեստի 

տեսակ-ները, նրանց դասակարգումը: Գրականության տեղը արվեստի 

տեսակների շարքում: Թեմա 2. Գրական պատկերման գլխավոր առարկան: 

Գրական-գեղարվեստական պատկերի տեսակները: Թեմա 3. Գրական երկի 

թեման և թեմատիկան: Գրական երկի կոմպոզիցիան, նրա ձևերն ու միջոցները: 

Գրական երկի սյուժեն, նրա տարրերը: Թեմա 4. Գեղարվեստա-կան լեզվի 

առանձնահատկությունները: Լեզվի պատկերավորման շարահյուսական և 

բառային միջոցները: Թեմա 5. Չափածոյի առանձնահատկությունները: 

Բանաստեղծության կայուն ձևեր: Թեմա 6.  Գրական սեռեր և ժանրեր: 

Էպիկական, քնարական և դրամատիկա-կան սեռերի 

առանձնահատկությունները: Կերպարի կառուցման եղանակները տարբեր 

սեռերում: Գրական ժանրերի տարբերակման հիմնական սկզբունքները: 

Գրական ուղղություններ: 

 
 
0302/B61. ‹‹ՀԱՅ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման 

 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականոթյունը, 

գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման 

ուղղությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ուսանողներին ներկայացնել հայ հին և նոր գրականության դասական 

նմուշներին, 

 գրական երկը ուսումնասիրել գրողի ողջ ստեղծագործության 

համատեքստում՝ կապված հեղինակի ապրած ժամանակաշրջանի, 

նրանում առկա հասարակական և պատմա-քաղաքական խնդիրների հետ, 

թեմատիկ ամբողջություն կազմող այլ երկերի հետ ունեցած 

համեմատության ու հակադրության մեջ, ինչպես նաև տվյալ ժամանակի 

գրական ուղղությունների, գրական սեռերի ըմբռնման շրջանակներում, 

 տարբերակել գրական ուղղությունները, գրական երկերի ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման միտումները, 
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 հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ հայ գրականության սկզբնավորման, 

նրա տարբեր շրջափուլերի ձևավորման ու գեղարվեստական 

մտածողության զարգացման ընթացքի մասին: 

 կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և 

ուսումնասիրություններ, 

 արժևորել հայ գրականության զարգացման ընթացքը, գնահատել 

դասական գործերը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բնութագրելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, զարգացման 

միտումները, քննել ժամանակաշրջանի հասարակական-գրական կյանքը, 

2. ներկայացնելու անվանի հայ հեղինակներին, նրանց ստեղծագործությունների 

ընթհանուր բնութագիրը, հայ գրականության հիմնական ուղղությունները, 

հոսանքներն ու ոճերը, գրական երկերի ժանրային ու գաղափարական 

առանձնահատկությունները, 

3. ներկայացնելու մարդու բարոյական նկարագիրն ու ժամանակաշրջանի 

մտածողության գեղարվեստական արտացոլումը հայ գրականության տարբեր 

գրողների ստեղծագործություններում, 

4.   դասակարգելու հայ գրականության առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. կատարելու բնագրային երկի վերլուծություններ, 

6. վերլուծելու և գնահատելու դասական հեղինակների գործերը, տեսնելու 

յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու դերը տվյալ շրջանի գրականության զարգացման 

շղթայի մեջ, 

7. կատարելու գրականագիտական ուսումնասիրություններ, 

8. ներկայացնելու հայ գրականության նշանավոր դեմքերին և նրանց 

ստեղծագործությունները, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
9. տարբերակելու երկերի ժանրային պատկանելիությունը, 

10. բանավիճելու և քննարկելու հմտություն: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 գրավոր աշխատանք,  

 բանավոր հարցում, 

 գրական–գեղարվեստական նմուշների ընթերցանություն և քննարկում,  

զեկուցում: 

 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման  
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Թեմա 1. Հայ մշակույթը մինչև  5-րդ դար: Մեսրոպ Մաշտոցը եվ գրերի 

ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները: Թեմա 2. 

Պատմագրություն: Թեմա 3. Հայ միջնադարյան գրականություն: Թեմա  4.  Հայ 

նոր գրականություն: 

 
0302/B62. ‹‹ՀԱՅ  ՆՈՐ ԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ›› (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 3-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատմամբ 

 

Դասընթացի նպատակն է ՝ ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարասկզբին 

ձևավորված նորագույն շրջանի հայ գրա-կանությունը, նրա զարգացման 

միտումները, ժանրային առանձնահատկությունները, քննել ժամանակաշրջանի 

գրական-հասարակական կյանքը, պարզաբանել ժամանակի գրական 

ուղղությունները, հոսանքներն ու ոճերը, բավարարել ուսանողների 

հետաքրքրությունը նորագույն շրջանի հայ գրականության պատմության 

վերաբերյալ, անդրադառնալ դասական գրողների արժեքավոր գրական երկերին:   

 

Դասընթացի խնդիրները. 

 գնահատել 20-րդ դարի հայ գրականությունը՝ այն դիտարկելով որպես մեր 

բազմադար-յան գրականության պատմության երկար ու միասնական շղթայի 

կարևոր փուլ, 

 առանձնացնել և ուսումնասիրել գրական կյանքի այն գեղարվեստական 

նվաճումները, որոնք դարձել են դասական արժեքներ, 

 արժևորել ժամանակաշրջանի գրական գործերը, պարզաբանել 

ժամանակաշրջանի և պատմական հանգամանքների դերը գրական 

ստեղծագործությունների ամբողջացման գործընթացում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրելու 20-րդ դարի հայ գրականության կարևոր միտումները,  

 ներկայացնելու այն գեղարվեստական նվաճումները, որոնք դարձել են 

դասական ար-ժեքներ, 

 արժևորելու այն գրական գործերը, որոնք գաղափարական առումով 

համամարդկային են, խտացնում են ազգային մտածողությունը, խոսում 

մարդու ներաշխարհի հետ, բացա-հայտում նրա հոգեկերտվածքը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանելու նորագույն գրականության կարևոր նվաճումները, 

 ներկայացնելու նորագույն շրջանի դասական արժեքները, 

 արժևորելու գրական կերպարների առանձնահատուկ դրսևորումները, 

 պարզաբանելու ժամանակաշրջանի և պատմական հանգամանքների դերը 

գրական ստեղծագործությունների ամբողջացման գործընթացում. 

 վերլուծելու ստեղծագործությունների գեղարվեստական շերտերը, 

 կարևորելու ժամանակի գրաքննադատության նշանակությունը 

գեղարվեստական ստեղծագործությունների արժևորման գործընթացում.  

 բանավիճելու և քննարկելու ուսումնասիրվող երկերը,  

 գնահատելու գրական երկերի գաղափարական բովանդակությունը,  
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  վերլուծելու գրական երկերի կերպարային ու պատկերակերտման 

համակարգը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 պարզաբանելու ժամանակաշրջանի և պատմական հանգամանքների դերը 

գրական ստեղծագործությունների ամբողջացման գործընթացում: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 քննարկում,  

 բանավեճ,  

 համագործակցային աշխատանք,  

 մտագրոհ,  

 ինդուկտիվ,  

 դեդուկտիվ,  

 վերլուծական,  

 խոսքային,  

 բացատրական մեթոդներ,  

 գրավոր աշխատանք,  

 շարադրություն,  

 բանավոր հարցում,  

 զեկուցում,  

 զրույց: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

  Թեմա 1. 20-րդ դարասկզբի պատմական իրադարձությունների արտացոլումը 

հայ գրա-կանության մեջ: Թեմա 2. 20-30-ական թվականների հասարակական-

քաղաքական իրա-դարձությունները, դրանց արտացոլումը գրականության մեջ: 

Թեմա 3. Եղիշե Չարենց: Թեմա 4. Դերենիկ Դեմիրճյան, Ստեփան Զորյան: Թեմա 

5. Ակսել Բակունց: Թեմա 6. Շահան Շահնուր, Կոստան Զարյան: Թեմա 7. 

Հետպատերազմյան շրջանի հայ գրականությունը: Թեմա 8. Պարույր Սևակ, 

Հրանտ Մաթևոսյան: 

 
 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

         Կամընտրական դասընթացներ(Անգլերեն լեզվով) 

 

0305/B34. ‹‹ԲԻԶՆԵՍ  ԱՆԳԼԵՐԵՆ››  (2կրեդիտ) 
 Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել միջազգային բիզնես հաղորդակցության 

ձևերն ու նորմերը:  

 

Դասընթացի խնդիրները 
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 պարզաբանել բիզնես հաղորդակցության բառապաշարային, 

կառուցվածքային և ոճական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել բիզնես անգլերենի կիրառման ոլորտներն ու իրավիճակները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
    ներկայացնելու բիզնես անգլերենին բնորոշ լեզվական հմտությունները, 

 քննարկելու բիզնես անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքին բնորոշ 

առանձնահատկությունները,  

 նկարագրելու բիզնես հաղորդակցության ձևերը (ժողովներ, էլ. փոստ, 

պաշտոնական նամակագրություն, հեռախոսազանգեր, բանակցություններ 

և այլն), 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու բիզնես հաղորդակցության տեղն ու դերը միջազգային 

անգլերենի համակարգում,  

 լուսաբանելու պրեզենտացիաներ կազմելու և ներկայացնելու լեզվական և 

արտալեզվական նորմերը, 

 վերլուծելու բիզնես հաղորդակցության ոլորտին առնչվող փաստական 

նյութը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող 

տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները 

ներկայացնող փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում,  

4. ուսանողական պորտֆոլիո: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Անգլերենը որպես միջազգային բիզնես հաղորդակցության մաս: Թեմա 

2. Բիզնես բառապաշարի լեզվական առանձնահատկությունները: Թեմա 3. 

Գրավոր և բանավոր բիզնես հաղորդակցություն: Թեմա 4. Բիզնես 
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հաղորդակցության ձևերը (բիզնես նամակագրություն, ժողովներ, 

հեռախոսազանգեր, պրեզենտացիաներ, վիճակագրական տվյալների 

ներկայացում, բանակցություններ և այլն): Թեմա 5. Գլոբալիզացիայի և գովազդի 

դերը բիզնես անգլերենում: Թեմա 6. Բիզնես անգլերենը միջմշակութային 

տարբեր համատեքստերում: 

 

0305/B34. ‹‹ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ պարզաբանել հաղորդակցություն հասկացույթը՝ 

ընդգծելով արդյունավետ հաղորդակցության կարևորությունը միջանձնյա և 

հասարակական հարաբերություններում,  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել հաղորդակցության հիմնական տիպերն ու եղանակները, 

լուսաբանել հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին առնչվող 

փաստական նյութը: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
    ներկայացնելու հաղորդակցության դասակարգման (տիպերի ու 

եղանակների)  հիմնական չափանիշներն ու սկզբունքները, 

 քննարկելու հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին  առնչվող 

ակադեմիական մոտեցումները,  

 նկարագրելու հաղորդակցության տիպերի և եղանակների գործնական, 

ինտերակտիվ և տեղեկատվական գործառույթները, ինչպես նաև  

գործաբանական, հոգելեզվաբանական և այլ հայեցակերպերը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու հաղորդակցական տիպերը  որպես տեղեկատվության 

փոխանցման առավել կամ պակաս արդյունավետ միջոցներ, 

 լուսաբանելու արդյունավետ հաղորդակցության գործընթացի կայացումն 

ապահովող գործոնները, 

 վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական 

նյութը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող 

տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից, 

 վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները 

ներկայացնող փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

 Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  
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3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում,  

4. ուսանողական պորտֆոլիո: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Հաղորդակցության գաղափարը, ձևավորման պատմությունը և արդի 

սահմանումը: Թեմա 2. Հաղորդակցության կարևորությունը որպես մարդու 

կենսագործունեության անհրաժեշտ պայման: Թեմա 3. Հաղորակցության 

բազմահայեցակերպայնության գաղափարը և միջգիտակարգային բնույթը: Թեմա 

4. Հաղորդակցության նպատակներն ու գործառույթները: Հիմնական տիպերն ու 

եղանակները: Թեմա 5. Գրավոր հաղորդակցություն, բանավոր 

հաղորդակցություն, արտաքին և ներքին հաղորդակցություն, էլեկտրոնային 

հաղորդակցություն: Թեմա 6. Հաղորդակցական գործիքներ, սարքավորումներ և 

կայքեր: Թեմա 7. Անձնական և հանրային հաղորդակցություն: 

 

 

0305/B39. ‹‹ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 
. Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին ներկայացնել անգլերեն լեզվով 

զանգվածային լրատվության լեզվի կիրառական առանձնահատկությունները և 

լուսաբանել վերջիններիս հավանական գործաբանական ազդեցությունների 

շարքը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Տարբերակել զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

 պատկերացում տալ լրատվական հոդվածներ շարադրելու սկզբունքների 

մասին՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և գործնական, 

ինչպես  նաև միջգիտակարգային գիտելիքները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 թվարկելու զանգվածային լրատվության միջոցները, 
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 կատարելու մեկնաբանություններ առանձին լրատվական միջոցների լեզվի 

առանձնահատկությունների մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 շարադրելու լրատվական հոդվածներ՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ 

ունեցած տեսական և գործնական, ինչպես  նաև միջգիտակարգային 

գիտելիքները, 

 կիրառելու լրատվության ոլորտում առկա լայն բառապաշար՝ թեմային 

առնչվող քննարկումների և բանավեճերի ընթացքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 հետևելու էթիկայի նորմերին մասնագիտական փոխգործակցության 

ժամանակ, 

 կիրառելու տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ ինքնուրույն և 

խմբային հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանքներ, 

 թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզու, լրատվություն, հաղորդակցություն: Թեմա 2. Զանգվածային 

լրատվության առանձին միջոցների (տպագրություն (գրքեր, բուկլետներ, թերթեր, 

ամսագրեր և այլն), ձայնագրություններ (ձայնասկավառակներ, մագնիսական 

ժապավեններ, կասետներ, տպագրական ժապավեններ, CD-ներ, DVD-ներ), 

կինոթատրոն, ռադիո, հեռուստացույց, համացանց, հեռախոսներ) լեզվական 

առանձնահատկությունները անգլերենում: Թեմա 3. Անգլերենը որպես 

միջազգային լրատվության լեզու: Թեմա 4. Զանգվածային լրատվության 

ազդեցությունը անգլերեն լեզվի զարգացման վրա:  Թեմա 5. Զանգվածային 

լրատվության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: 

 

0305/B35. ‹‹ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%81%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/CD
https://hy.wikipedia.org/wiki/DVD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD
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Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` ներկայացնել տիպաբանության զարգացման 

պատմությունը, լեզուների տիպաբանական դասակարգումը 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել լեզվական ընդհանրույթների և տիպաբանական 

առանձնահատկությունների հարաբերակցությունը, 

 լուսաբանել ձևաբանական տիպաբանության և ժամանակակից 

տիպաբանության մոտեցումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու տիպանության զարգացման տարբեր փուլերը, լեզուների 

տիպաբանական դասակարգումները  

 քննարկելու ձևաբանական տիպաբանության և ժամանակակից 

տիպաբանության սկզբունքներն ու մոտեցումները,  

 նկարագրելու լեզվական ընդհանրույթները և տապաբանական 

առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու լեզուներին բնորոշ առանձնահատկությունները,  

 կատարելու ավելի լիարժեք թարգմանություններ` հաշվի առնելով դրանց 

տիպաբանական հատկանիշները, 

 մշակելու և կիիռարելու տիպաբանական մեթոդներ,  

 վերլուծելու լեզվական նյութը` վերհանելով տիպաբանական 

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
վերլուծելու լեզու-մշակույթ կապը ներկայացնող փաստեր և կատարելու 

հետևություններ: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 
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Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզուների դասակարգում: Թեմա 2. Տիպաբանության մեթոդները՚: Թեմա 

3. Տիպաբանության զարգացման պատմություն: Թեմա 4. Ձևաբանական 

տիպաբանություն: Թեմա 5.  Տիպաբանությունը 21-րդ դարում: Թեմա 6. 

Լեզվական ընդհանրույթները: Թեմա 7. Հնչյունաբանական ընդհանրույթներ: 

Թեմա 8. Քերականական ընդհանրույթներ: Թեմա 9. մաստաբանական 

ընդհանրույթներ: Թեմա 10. Սեպիր–Ուորֆի վարկածը, լեզվական 

ընդհանրույթները և մշակույթը: 

 
 
0305/B36. ‹‹ԳՈՐԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ››  
(2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել գործաբանական լեզվաբանության 

հիմնադրույթները, հիմնական տեսությունները և հասկացությունները,  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 պարզաբանել սույն գիտակարգի տեղը մյուս լեզվաբանական 

գիտակարգերի (քերականություն, իմաստաբանություն) և այլ հումանիտար 

գիտությունների (հոգելեզվաբանություն, հանրալեզվաբանություն) շարքում՝ 

այն ներկայացնելով որպես խոսքի ուսումնասիրության ինքնուրույն ոլորտ, 

 լուսաբանել խոսքային գործունեության առանձնահատկությունները՝ 

դիտելով այն որպես խոսող անհատի կողմից գիտակցաբար կառավարվող և 

խոսքային հատուկ օրենքներով կանոնակարգվող գործընթաց: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու լեզվի և խոսքի փոխհարաբերությանն առնչվող 

գործաբանական հայեցակերպը,  

 պարզաբանելու գործաբանական լեզվաբանության սկզբունքներն ու 

մոտեցումները, 

 քննարկելու խոսքային ակտերի տեսությունը և նշված ակտերի 

դասակարգման տարբեր մոդելները,  

 նկարագրելու գործաբանական այլ տեսությունների հիմնադրույթները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու լեզվագործաբանական տեսություններին առնչվող տարբեր 

մոտեցումները,  

վերլուծելու  ասույթի միջոցով կատարվող խոսքային գործողությունները և 

դրանց հաջող և անհաջող իրականացման պայմանները,  

 կատարելու խոսքի լեզվագործաբանական վերլուծություն, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,  

 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր,  



– 397 – 

 արդյունավետ կողմնորոշվելու օտար լեզվի խոսքային միջոցների 

ընտրության հարցում՝ ըստ հաղորդակցական մտադրության և խոսքային 

իրավիճակի: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործաբանական լեզվաբանության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2. 

Սույն գիտակարգի լեզվափիլիսոփայական ակունքները, գործաբանական 

տարբեր տեսություններ, այդ թվում՝ խոսքային ակտերի տեսությունը: Թեմա 3. 

Դիսկուրսի վերլուծությունը: Հիմնական քաղաքավարական տեսությունները: 

Թեմա 4. Խոսքային ակտերի կառուցվածքը և դասակարգումը, դրանց հաջող 

իրականացման դրույթները, հաղորդակցման տեսության հարցեր, այդ թվում՝ 

Գրայսի համագործակցային սկզբունքը և կարգախոսները և Գոֆմանի լեզվական 

հարկադրանքի տեսությունը: Թեմա 5. Ներակա իմաստային տիպերի 

սահմանազատումը և դրանց գործաբանական նկարագիրը: Թեմա 6. 

Ցուցայնական միջոցների կարևորությունը համատեքստում: 

 

 

0305/B36. ‹‹ԴԻՍԿՈՒՐՍ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել դիսկուրսի և մշակույթի 

առնչությունները և միջմշակութային հաղորդակցման տեսության հիմնական 

հասկացությունները  

 

Դասընթացի խնդիրները 
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 ուսանողին իրազեկ դարձնել մարդկային հաղորդակցման խնդիրներին` 

հատուկ ուշադրություն դարձնելով լեզվին, որպես հաղորդակցման 

գլխավոր միջոցի,  

 տալ գիտելիքների և ուսումնասիրության մեթոդների որոշակի 

ընդհանրացված ծավալ, ձևավորել լեզվապատկերի և անգլո-ամերիկյան 

իրողությունների լեզվամշակութային վերլուծության հմտությունների 

դրսևորումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու դիսկուրսի տեսության և լեզվամշակութաբանության 

հիմնական մեթոդները և խնդիրները  

 տիրապետելու մտածելակերպի, աշխարհապատկերի և մշակութային 

հասկացույթների առանձնահատկությունների մասին գիտելիքներին, 

 լուսաբանելու հայկական և անգլո-ամերիկյան լեզվամշակույթների 

տարբերություններն ու նմանությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու քերականական տեսություններին նվիրված գիտական 

գրականությունը, 

 գնահատելու դիսկուրսի տեսությանը նվիրված գիտական գրականությունը, 

 օգտվելու համապատասխան գործիքներից քննադատորեն վերլուծելու 

բանավոր և գրավոր դիսկուրսը,  

 վերլուծելու դիսկուրսիվ պայմանականությունների դերը միջմշակութային 

հաղորդակցության մեջ և պրակտիկայում կիրառելու գիտելիքները  

պրակտիկայում`միջմշակութային առնչություններին նպաստելու 

համատեքստում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու անգլերենի տարբեր դիսկուրսիվ- գործառական դրսևորումներ 

ներկայացնող    

տպագիր և  ինտերնետային ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու տարատեսակ լեզվամշակութային դրսևորումները 

ներկայացնող փաստական   

նյութեր և կատարելու հետևություններ:  

 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, որի ընթացքում վերլուծվում է 1. տեսական 

գրականություն, 2. կոնկրետ լեզվական նյութ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում:. 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
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Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Դիսկուրսի միջգիտակարգային բնույթը: Թեմա 2. Դիսկուրսի և 

մշակույթի տեսություններ: Թեմա 3. Դիսկուրսի և մշակույթի 

փոխգործակցությունը, մշակույթով պայմանավորված դիսկուրսային ոճ և 

ժանրեր: Թեմա 4. Մշակույթներ–լեզուներ–խոսքային ակտեր․ խոսքային 

ակտերում և ժանրերում արտացոլված մշակույթային առանձնահատկություններ 

և արժեքներ /հեռավորություն, օբյեկտիվություն, ուղղակիություն, 

քաղաքավարություն, և այլն/: Թեմա 5. Դիսկուրս և մշակութային ինքնություն։ 

 

 

0305/B36. ‹‹ԱՆԳԼԵՐԵՆ  ՏՈՒՐԻԶՄԻ  ՈԼՈՐՏԻ  ՀԱՄԱՐ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներմուծել նոր, առավել հագեցած բառապաշար և 

գիտելիքներ, խորացնել մասնագիտական բառապաշարի ուսումնասիրությունը 

և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների զարգացումը` 

զուգահեռաբար ամրապնդելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և 

հաղորդակցական կարողությունները մասնագիտական իրավիճակներում: 

.  

Դասընթացի խնդիրները 

 Ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտին առնչվող 

թեմաներին հատկանշական բառապաշարի վերաբերյալ, 

 ներկայացնել ձեռք բերած գիտելիքները մասնագիտական 

իրավիճակներում արդյունավետ կիրառելու հիմնական ուղղորդող 

չափորոշիչները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կատարելու նշումներ կարդացած և/կամ ունկնդրած նյութի ընթացքում՝ 

դրանք ինքնուրույն բանավոր խոսքում կիրառելու նպատակով,  

 կիրառելու տուրիզմի ոլորտին առնչվող բառապաշարը բանավոր և գրավոր 

եղանակներով, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու թարգմանություններ անգլերենից հայերեն, հայերենից՝ 

անգլերեն,  

 իրականացնելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք տուրիզմի 

ոլորտին առնչվող թեմաների շուրջ անգլերեն լեզվով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
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 օգտագործելու տարբեր նորարարական տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ՝ինքնուրույն, գործնական բնույթի աշխատանքներ 

ներկայացնելիս, 

 տիրապետելու միջանձնային  և բիզնես հարաբերություններ կառուցելու 

հմտությանը: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում, 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք,  

ընթացիկ աշխատանքներ: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Զբոսաշրջություն: Զբոսաշրջության տեսակները: Թեմա 2. 

Հյուրընկալություն: Թեմա 3. Զբոսաշրջության մարքեթինգ: Թեմա 4. 

Հյուրընկալության մարքեթինգ: Թեմա 5. Մարդկային և ֆինանսական 

ռեսուրսների կառավարում: Թեմա 6. Արտաքին ազդեցություններ: Թեմա 7. 

Տեղեկատվություն, ռազմավարություն, փոփոխություն: 

 

 

0305/B36. ‹‹ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՊՐՈՏՈԿՈԼ ԵՎ ԴԻՍԿՈՒՐՍ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել դիվանագիտության 

համառոտ պատմությունն ու արարողակարգերը, հաղորդել գործնական 

գիտելիքներ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Լուսաբանել համընդհանուր և մասնավոր մշակութային 

դիվանագիտական նորմերը, 

 պարզաբանել դիվանագիտական հաղորդակցության 

առանձնահատկություններն ու նրբությունները: 
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Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու դիվանագիտական արարողակարգին ու առնչվող 

հարցադրումներ,  

 նկարագրելու էթիկետի միջազգային նորմերը, 

 լուսաբանելու անգլերեն հաղորդակցության իմացությունը որպես 

դիվանագիտական հաղորդակցության մաս,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու վարքի համընդհանուր կանոնների կիրառումը սոցիալական 

և մասնագիտական տարբեր խմբերի միջև,   

 լուսաբանելու դիվանագիտական էթիկետի առանձնահատկությունները:   

 դիտարկելու սեփական և հյուրընկալող երկրի մշակույթի իմացությունը 

որպես հաղորդակցության բաղադրիչ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու արարողակարգային և էթիկետային նորմերից միջխմբային և 

միջանձնյա ռազմավարական, բիզնես, տնտեսական, առևտրային, 

կրթական, սոցիալական և մշակութային հարաբերություններում, 

 վերլուծելու հաղորդակցական տարբեր հմտություններ՝ քաղաքակիրթ 

լուծումներ գտնելու նպատակով: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

.  

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Դիվանագիտությունը որպես գիտակարգ. քաղաքական կառույցների ու 

պետությունների միջև հարաբերություններ հաստատելու միջոց: Թեմա 2. 

Դիվանագիտական արարողակարգն ու էթիկետը որպես բանակցություններ 

վարելու արվեստ և պրակտիկա: Թեմա 3. Միջազգային դիվանագիտական 

նորմերն ու անգլերենը որպես միջազգային հաղորդակցական նորմերին 

համապատասխան դիսկուրս վարելու ռազմավարություն և մշակույթ: 

 

0305/B37. ‹‹ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ››  (2կրեդիտ) 
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Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին տեքստակազման 

սկզբունքներին, որը ներառում է թեստի և նրա բաղկացուցիչ մասերի 

ձևավորում: 

Դասընթացի խնդիրները 

 ներկայացնել թեստային նոր վարժությունների մշակման և ճիշտ 

ընտրության սկզբունքները, 

լուսաբանել համպատասխան մակարդակի թեստային ստուգման 

առանձնահատկությունները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու գնահատման չափանիշների մշակումն ու ընտրությունը, 

 նկարագրելու լեզվական տեստի ձևավորման, զարգացման, մշակման և 

գնահատման առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու լեզվական թեստավորմանը վերաբերող գիտական 

գրականությունը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գնահատելու տարբեր մակարդակի լեզվական թեստեր,  

 վերլուծելու և համադրելու լեզվական թեստային վարժություններ ըստ 

պահանջվող չափանիշների, 

 իրականացնելու թեստային առաջադրանքների ինքնուրույն կազմում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու թեստավորման զանազան 

սկզբունքներն ու աշխատանքները, 

 կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

(անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 5 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 
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 գործնական առաջադրանք, 

 գործնական առաջադրանք:  

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թեստավորման սկզբունքներ ու չափանիշներ: Թեմա 2. Եվրոպական և 

ամերիկյան թեստավորում: Թեմա 3. Լեզվական թեստերի կազմում: Թեմա 4. 

Բառային, քերականական, ընկալողական, լսողական վարժություններ: Թեմա 5. 

Թեստավորման ժամանակակից մեթոդներ: 

 

0305/B38. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողին ներկայացնել թարգմանաբանության 

ձեւավորման պատմության ուղին,   հիմնական միտումները, տալ գործնական 

գիտելիքներ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ծանոթացնել այն հասկացություններին ու մոտեցումներին, որոնք գերիշխել 

են տարբեր դարաշրջաններում, 

 հաղորդել գիտելիքներ գործնականում թարգմանություններ կատարելու 

ժամանակ կիրառելու նպատակով: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հետևելու գիտակարգի աստիճանական ձեւավորման եւ զարգացման 

պատմական ընթացքին, 

 ծանոթանալու տարբեր ծայրահեղ տեսակետների,  

 մեկնաբանելու տարաբնույթ մոտեցումներ և ձեւավորել սեփական 

տեսակետը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ծրագրելու և իրականացնելու հետազոտություն, 

 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները՝ ըստ հետազոտության 

նպատակի: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություն/ հիմնականում ինտերակտիվ/ 

2. տեսական նյութի մշակում՝ ըստ առաջադրված հարցերի, 

3. նյութի քննարկում, 

4. գրավոր և բանավոր թարգմանություններ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
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Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թարգմանության ծագումն ու թարգմանական խնդիրները և դրույթները՝ 

ըստ ժամանակագրական կարգի: Թեմա 2. Թարգմանության պատմության 

ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը ապագա թարգմանիչների համար: 

Թեմա 3. Արեւմտյան թարգմանաբանության պատմության 

պարբերականացումը: Թեմա 4. Թարգմանության վաղ շրջանը: Թեմա 5. 

Վերածննդի դարաշրջանը և թարգմանության տեսականացման առաջին 

փորձերը: Թեմա 6. Հայ թարգմանական ավանդույթները: Թեմա 7. Ռուսական 

թարգմանական ավանդույթները: Թեմա 8. Թարգմանության համարժեքության 

խնդիրները 20-րդ դարի առաջին կեսին: 

 

0305/B38. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (8ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել գեղարվեստական 

տեքստերի թարգմանության հիմնախնդիրներին և տեսական մոդելներին, 

ներկայացնել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության սկզբունքներն ու 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև թարգմանական գործընթացի 

հիմնական փուլերն ու կիրառվող թարգմանական ռազմավարությունները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ներկայացնել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության հիմնական 

սկզբունքները և մեթոդները, 

 բացատրել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության 

համարժեքության անհրաժեշտության հիմնավորումը, 

 ուսանողներին տալ ինքնուրույն մոտոցում արտահայտելու 

հնարավորություն՝ հանձնարարելով գեղարվեստական տեքստերի 

թարգմանություն: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գեղարվեստական թարգմանության տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի 

առանձնահատկություններն ու բարդությունները,  

 բացատրելու  համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները, 

ժամանակակից թարգմանաբանության մեջ գոյություն ունեցող հիմնական 

մոտեցումները, 



– 405 – 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննարկելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական 

առանձնահատկությունները,   

 վերլուծելու ակզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք 

վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում, 

 կիրառելու համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ 

թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանական խնդիրների 

շուրջ, 

ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:  

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գեղարվեստական թարգմանության տեսության հիմնական 

հասկացությունները, 

 հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի 

առանձնահատկություններն ու բարդությունները,  

 բացատրելու  համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները, 

ժամանակակից թարգմանաբանության մեջ գոյություն ունեցող հիմնական 

մոտեցումները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննարկելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական 

առանձնահատկությունները,   

 վերլուծելու ակզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք 

վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում, 

 կիրառելու համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ 

թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կատարելու հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանական խնդիրների 

շուրջ, 

 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

վերլուծական աշխատանք,  

 ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր 

թարգմանության իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
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Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գեղարվեստական թարգմանությունը որպես թարգմանական 

գործունեության տեսակ: Թեմա 2. Գեղարվեստական թարգմանության դերը 

միջմշակութային հաղորդակցության մեջ, դրա նպատակն ու խնդիրները: Թեմա 

3. Հայաստանում գեղարվեստական թարգմանության պատմության համառոտ 

ակնարկ: Թեմա 4. Գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի հիմնական 

փուլերը: Թեմա 5. Գեղարվեստական տեքստի ժանրաոճային 

առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Գեղարվեստական թարգմանության 

բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները: Թեմա 7. 

Համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու ռազմավարությունները: 

 

0305/B39. ‹‹ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ››  
(2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է`ուսանողների մոտ զարգացնել անգլերենի 

դասավանդման համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական բնույթի 

նախապայմաններ: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Անգլերենի ապագա ուսուցիչների մոտ ստեղծել լայն տեսական 

մասնագիտական բազա, 

 լուսաբանել անգլերենի ուսուցման ավանդական և մասնավորապես 

առավել կարևոր ժամանակակից մեթոդներն ու եղանակները, 

 ուսանողների մոտ զարգացնել անգլերենի ուսուցման մեթոդներն ու 

եղանակաները պրակտիկայում արդյունավետ ու ստեղծագործաբար 

կիրառելու հմտություններ՝ հաղորդակցական կարողությունները 

նպատակայնորեն օգտագործելու ակնկալիքով: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 լուսաբանելու միջնակարգ դպրոցում անգլերենի դասավանդման 

հիմնադրույթները, 

 մեկնաբանելու անգլերենի մեթոդիկայի պատմության հիմնահարցերը, 

 լուսաբանելու անգլերենի ուսուցման մեթոդիկայի տեսական հիմունքները, 

 տիրապետելու խոսքային գործունեության հիմնական տեսակներին, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 կատարելու բանավոր և գրավոր խոսքի համար լեզվական նյութի 

ընտրություն,  

 լուսաբանելու բառապաշարի, քերականության և հնչյունաբանության 

դերակատարությունը բանավոր և գրավոր խոսքի ուսուցման 

գործընթացում,  

 կատարելու լեզվական նյութի ճիշտ ընտրություն և համապատասխան 

վարժությունների կիրառությամբ զրգացնելու այս կամ այն լեզվական 

հմտությունները,  

 նկարագրելու խոսքայի գործունեության յուրաքանչյու տեսակի 

յուրահատկությունները՝ հաշվի առնելով ուսուցման տարբեր փուլերում 

ներկայացված պահանջները,  

 կատարելու լեզվական կարողությունների և հմտությունների հաշվառում և 

գնահատում, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու ինտերնետային ռեսուրսներից՝ ծանոթանալու անգլերենի 

դասավանդման մեթոդիկայի շրջանակներում վերջերս կատարած 

ուսումնասիրություններին, 

 վերլուծելու լեզվի ուսուցման տարատեսակ մեթոդական փաստական 

նյութեր և կատարելու հետևություններ 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն,  

 անհատական և խմբային աշխատանք, անհատական և թիմային 

վերլուծական աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր 

թարգմանության իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Մեթոդական հիմնական եզրույթների սահմանումները: Թեմա 2. 

Անգլերենի դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մեթոդները: Թեմա 3. 

Դասի պլանի կառուցվածքը: Թեմա 4. Անգլերենի ուսուցման չորս 

հմտություններն ու կարողությունները՝ լսել, խոսել, կադալ, գրել: Թեմա 5. 

Քերականության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: Թեմա 6. 

Արտասանության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: Թեմա 7. 

Բառապաշարի դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: 
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0305/B39. ‹‹ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ(24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական 
պարապմունք ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

գրական քննադատության վերաբերյալ, այն է՝ գրական երկերի վերլուծությունն 

ու գնահատումը, ուսանողներին ծանոթացնել քննադատության ժամանակակից 

մեթոդներին ու ձևաչափերին, ներկայացնել համաշխարհային գրական 

քննադատության  պատմությունը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 ուսանողներին  ծանոթացնել  անգլո-ամերիկյան և համաշխարհային 

գրաքննադատության ներկայացուցիչների կարևորագույն 

աշխատանքներին, որոնք առնչվում են ոլորտի  հիմնախնդիրներին, 

 պարզաբանել գրաքննադատության սերտ և ուղղակի կապը արդի 

գրականության  և  փիլիսոփայության հետ,  

 հաղորդել կարողություններ՝ անմիջապես արձագանքելու գրականության 

զարգացմանը, օգնելու նրա առջև կանգնած խնդիրների իրագործմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու գրաքննադատության մտքի պատմությունն  ու 

զարգացման միտումները՝ սկսած անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև մեր 

օրերը, 

 նկարագրելու գրաքննադատության բոլոր ավանդական և ժամանակակից 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 

 տիրապետել գրելու արվեստին  և  գրողի վարպետությանը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ստեղծագործությանն ընդհանուր գնահատական տալ, հեղինակին 

խրախուսել կամ պախարակել, գիրքն այլ ընթերցողներին խորհուրդ տալ, 

 գրական ժանրերի զարգացմանն ու տարբերակմանը, ինչպես նաև 

գեղարվեստական և գիտական մտածողության առաջընթացին 

տիրապետել, 

 հասարակության մեջ գեղարվեստական ճիշտ ըմբռնումներ տարածելուն,   

դարաշրջանի գեղագիտական իդեալը ձևավորելուն և հաստատելուն, ու 

դրանով իսկ կարողանալ՝  գրականութան հետագա զարգացման հզոր 

գործոնը լինել, 

 հասարակության մեջ գեղարվեստական ճիշտ ըմբռնումներ տարածելու, 

դարաշրջանի գեղագիտական իդեալը ձևավորելու և հաստատելու 

գործում, ու դրանով իսկ գրականութան հետագա զարգացման 

նպաստավոր գործոն դառնալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 կազմելու և վերլուծելու գեղարվեստական տեքստերի մոդելներ, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գրաքննադատության և տեքստի 

վերլուծության ոլորտներում: 
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Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություններ,  

 գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանքներ, 

 թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Դասընթացը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար` 7, 7, 6 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 տեսական հարց 1, 

 տեսական հարց 2, 

 գործնական առաջադրանք: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Համաշխարհային գրական քննադատության  պատմությունը: Թեմա 2. 

Գրաքննադատության ավանդական և ժամանակակից մեթոդներն ու 

ձևաչափերը: Թեմա 3. Գրաքննադատության սերտ և ուղղակի կապն արդի 

գրականության  և  փիլիսոփայության հետ: Թեմա 4. Գրելու արվեստ  և  գրողի 

վարպետություն 

 
Կամընտրական դասընթացներ(ֆրանսերեն լեզվով) 

 

0305/B34. ‹‹ԲԻԶՆԵՍ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ››  (2կրեդիտ) 
 Շաբաթական` 2 ժամ (30ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է՝ խորացնել ուսանողի գիտելիքները ֆինանսական 

ոլորտում` շեշտը դնելով մասնագիտական բառապաշարի և 

տերմինաբանության հիմնական առանձնահատկությունների վրա: հարստացնել 

այս փուլում ստացած գիտելիքները, որպեսզի դրանք հիմք հանդիսանան  

հետագա` առավել խորացված ուսումնասիրության համար: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Մասնագիտական բառապաշարի և տերմինների, ինչպես նաև խոսքային 

գործունեության հիմնական ձևերի  տիրապետումը, 

 տարբեր տեսակի կարողությունների և հմտությունների զարգացում. 

թարգմանություն, բանավոր խոսքի ձևավորում, սեփական կարծիքի 

արտահայտում նոր բառապաշարի օգնությամբ: 

   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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    1.  կատարելու բիզնես ոլորտին վերաբերող բառապաշարի և տերմինների 

վերլուծություն, 

    2.  թարգմանելու, վերարտադրելու մասնագիտական տեքստը, 

    3.  վերարտադրելու տեքստը սեփական տեսանկյունից նոր բառապաշարի 

օգնությամբ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. թվարկելու  մասնագիտական տերմինները, ցուցադրելու մասնագիտական-

տեղեկատվական ոլորտում գիտելիքները, 

 կարդալու, թարգմանելու, վերլուծելու,  մեկնաբանելու  և  վերարտադրելու 

մասնագիտական բնույթի տեքստեր և հոդվածներ, 

 արտահայտելու և հիմնավորելու բանավոր մեկնաբանությունը, սեփական 

կարծիքը և վերաբերմունքը, գործնական նամակներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
     7.  բանավիճելու: 
 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները 

1. խմբային և անհատական աշխատանք 

2. շնորհանդես 

3. մենախոսություն 

4. բանավոր քննարկում 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Սույն դասընթացի համար նախատեսված է ստուգարք առանց գրավոր և 

բանավոր ընթացիկ քննության, որն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով : 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

Թեմա 1. Ձեռնարկության տեսակները, գործունեությունը և աճը: Թեմա 2. 

Շուկայական տնտեսություն: Ինչ է շուկան; Մրցակիցներ, ներկրողներ, 

սպառողներ: Թեմա 3. Շուկայի ուսումնասիրություն, շուկայի սեգմենտավորում:  

Թեմա 4.  Ապրանքների նույնականացումը; տեսականին, ապրանքանիշները, 

փաթեթավորումը: Թեմա 5.  Գնի սահմանումը; գին և արժեք, պահանջարկի կոր: 

Գների տեսակները:  Թեմա 6. Բիզնես հաղորդակցություն և առևտուր; գովազդ, 

վաճառքի խթանում, հովանավորություն, հանրային կապեր: Թեմա 7.  Բիզնես 

իրադարձություն, տոնավաճառ, ցուցահանդես: Մանրածախ առևտուր: 
 
0305/B38. ‹‹ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողների ստացած տեսական գիտելիքներն 

ուղղորդել թարգմանական հմտությունների ձևավորմանը ներկայացնել 

թարգմանաբանության ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները ուսանողներին 

ծանոթացնել թարգմանաբանական մեթոդների և մոտեցումների հետ ցույց տալ 

հիմնավոր տարբերությունները նախ գրավոր և բանավոր թարգմանության, 

ապա հետևողական և համաժամանակյա բանավոր թարգմանության միջև 
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ներկայացնել թարգմանաբանական տարբեր դպրոցների կողմից առաջարկվող  

թարգմանության գնահատման օբյեկտիվ չափանիշները: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

Առաջարկվող տեսական գիտելիքներն ուղղել գործնական կիրառմանը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Հասկանալ թարգմանաբանության միջգիտակարգային դիրքը և կապը 

գիտական մյուս ճյուղերի հետ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները թարգմանություն կատարելիս, 

 իրականացնել գեղարվեստական թարգմանության գնահատում ըստ 

առաջարկվող օբյեկտիվ չափանիշների, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
●     կատարել համարժեքային ճիշտ ընտրություն ըստ համատեքստի, 

բնագավառի և ոճի: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 տեսա-լսողական նյութերի կիրառում բանավոր թարգմանության համար, 

 ֆրանսերեն լեզվով գեղարվեստական ստեղծագործությունների հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունների ուսումնասիրում: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թարգմանաբանությունը որպես գիտական առանձին ճյուղ: Թեմա 2. 

Թարգմանության օբյեկտն ու սուբյեկտը: Թեմա 3. Թարգմանության գործընթացը: 

Թեմա 4. Լեզվաբական և բանաստեղծական մոտեցումները 

թարգմանաբանության մեջ: Թեմա 5. Բանավոր թարգմանության 

առանձնահատկություններն ու դրանց աշխատանքային գործիքները: 

 
0305/B38. ‹‹ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ››  (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` եվրոպագիտության  խորացնելն ու զարգացնելը, այն 

ուղղված է եվրոպական ուսումնասիրությունների տարածմանը և զարգացմանն 

ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունը սերտ կապերի մեջ է 

Եվրամիության հետ և ներկայումս աշխատանքներ են տարվում այս կառույցի 

հետ հարաբերությունները և համագործակցոթությունը էլ ավելի խորացնելու 
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շուրջ: Հայ հասարակությունը կարիք ունի ծանոթանալու Եվրամիությանը և 

եվրոպական ինտեգրման գործընթացին:  

 

Դասընթացի խնդիրները 

 բարձրացնել եվրոպական ինտեգրման գործընթացի վերաբերյալ 

իրազեկության մակարդակը, 

 բացահայտել և  խորացնել Եվրամիության և եվրոպական ինտեգրման մասին 

գիտելիքները, 

 ծանոթացնել  եվրոպական մշակույթին, եվրոպական ինքնության  

խնդիրներին անը և զարգացմանն ամբողջ աշխարհում: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ուսումնասիրել եվրոպական   ինքնության խնդիրները, 

 բացահայտել եվրոմիության  և եվրոպական ինտեգրման  

առանձնահատկությունները, 

 ուսումնասիրել Եվրոպայի ժողովուրդների ազգաբանության և 

քաղաքակրթական դրույթները, 

 ուսումնասիրել Եվրոպական և ազգային ինքնության հիմնահարցեր, 

 բացահայտել Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 արժևորել եվրոհամակարգերի գործառույթնեևը, 

 գնահատել եվրոինտեգրման ժամանակակից  ուղիները, 

 ներկայացնել եվրոպական և ազգային ինքնության հիմանահարցերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 նպաստել միջպետական ինտեգրացիային, 

 բանավիճել: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Դասախոսություն, 

 սեմինար, 

 ռեֆերատ, 

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատման 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Միացյալ Եվրոպայի գաղափարը և եվրաինտեգրման գործընթացը: 

Թեմա 2. Եվրոպայի քաղաքական և պատմության հիմնահարցեր: Թեմա 3. 

Եվրոպայի ժողովուրդների ազգաբանության և քաղաքակրթական համալիրներ: 

Թեմա  4. Եվրոպական և ազգային ինքնության հիմնահարցեր: Թեմա 5. 
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Եվրամիության արտաքին քաղաքականություն: Թեմա 6. ԵՄ իրավունքի 

հիմունքներ: 
 
 
0305/B38. ‹‹ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ 
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ››   (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 5-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնել ուսանողների` մասնագիտական 

տեքստերի թարգմանական հմտությունները, 

ներկայացնել մասնագիտական տեքստերի առանձնահատկություններն 

ընդհանրապես և իրավատնտեսագիտական տեքստերի թարգմանական 

խնդիրները մասնավորապես՝ դասընթացը կազմելով երկու բաժնից՝ ըստ 

վերոնշյալ ոլորտների 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Կարևորել ոչ միայն տվյալ ոլորտի բառապաշարի ներմուծումը, այլև 

հայերենի և ֆրանսերենի կառուցվածքային տարբերություններն ու 

առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել թարգմանության միջոցով դրանց փոխանցման խնդիրները: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 գաղափար կազմելու իրավատնտեսագիտական գրականության 

լեզվաոճական առանձնահատկությունների մասին, 

 պատկերացում ունենալու իրավատնտեսագիտական տեքստերի 

համարժեք փոխանցման համար կիրառվող թարգմանական սկզբունքների, 

մոտեցումների և մեթոդների մասին; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 յուրացնելու ուսումնասիրվող իրավատնտեսագիտական ոլորտի 

բառապաշարը սկզբնաղբյուր և թիրախ լեզուներում, 

 կատարելու իրավատնտեսագիտական տեքստերի համարժեք 

թարգմանություն՝ կիրառելով համապատասխան թարգմանական 

սկզբունքներ և մեթոդներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 թարգմանության միջոցով համարժեք փոխանցելու սկզբնաղբյուր 

իրավատնտեսագիտական տեքստի քերականական, բառապաշարային և 

ոճական առանձնահատկությունները, 

 թարգմանության մեջ պահպանելու իրավատնտեսագիտական տեքստերին 

բնորոշ ոճն ու տրամաբանական կուռ կառույցը: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի վերլուծություն, 

2.իրավատնտեսագիտական ոլորտների մասնագիտական բառապաշարի 

յուրացում, 
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3.իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի իմաստային և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերլուծություն, 

4. թարգմանության ուղիների և մեթոդների վերլուծություն, 

5. իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի զուգադրական 

վերլուծություն: 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի վերլուծություն: Թեմա 

2. իրավատնտեսագիտական ոլորտների մասնագիտական բառապաշարի 

յուրացում: Թեմա 3.  իրավատնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի 

իմաստային բովանդակության և կառուցվածքային առանձնահատկությունների 

յուրացում: Թեմա 4. բարդ շարահյուսական կառույցների և դրանց 

թարգմանության ուղիների վերլուծություն: Թեմա 5. իրավատնտեսագիտական 

ոլորտների տեքստերի զուգադրական վերլուծություն: 
 

0305/B38. ‹‹ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆՈՒՄ››   (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 7-րդ աշնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 

Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 

գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունների մասին, 

զարգացնել գեղարվեստական թարգմանության հմտությունները, ներկայացնել 

թարգմանական գործընթացում կիրառվող թարգմանական 

ռազմավարությունները, ծանոթացնել գեղարվեստական թարգմանության 

գնահատման մեթոդներին և կիրառվող օբյեկտիվ չափանիշներին: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

Առաջարկվող տեսական գիտելիքներն ուղղել գործնական կիրառմանը: 
 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական 

առանձնահատկությունները,  

 հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի 

առանձնահատկություններն ու բարդությունները,  

 բացատրելու   համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ընկալելու, վերլուծելու և թարգմանելու գեղարվեստական տեքստերը՝ վեր 

հանելով սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և  դրանց համարժեք 

վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում,  
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 կատարելու գրական երկերի թարգմանություն՝ կիրառելով 

համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ 

թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով,   

 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 կատարելու համարժեքային ճիշտ ընտրություն ըստ համատեքստի, 

բնագավառի և ոճի թարգմանաբանական խնդիրների շուրջ, 

 գրելու գեղարվեստական գրականության թարգմանության 

առանձնահատկություններին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք՝զեկուցում, 

կատարել հետազոտական աշխատանք: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 անհատական և թիմային վերլուծական աշխատանք,  

 ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր 

թարգմանության իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում, 

 ֆրանսերեն լեզվով գեղարվեստական ստեղծագործությունների հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունների ուսումնասիրում 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Թարգմանության հիմնահարցեր: Թեմա 2. Բնագրի և թարգմանության 

փոխկապակցումը: Թեմա 3. Գեղարվեստական թարգմանության 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Գրական ստեղծագործության 

վերլուծությունը՝ ելնելով գեղարվեստական գրականության 

առանձնահատկություններից: Թեմա 5. Գեղարվեստական թարգմանության 

գործընթացը, գեղարվեստական տեքստի ժանրաոճային, բառային, 

քերականական և ոճական առանձնահատկությունները: Թեմա 6.  

Լեզվաբանները թարգմանական գործընթացի մասին: Թեմա 7. Ձևի և 

բովանդակության խնդիրը չափածոյի և արձակի թարգմանության ժամանակ: 

Թեմա 8. Գրական հոսանքների լեզվական և ոճական 

առանձնահատկություններն  ու դրանց արտացոլումը թարգմանության մեջ: 
 
0305/B38. ‹‹ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԸ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՐ››   (2կրեդիտ) 
Շաբաթական` 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն ) 
Կիսամյակը` 6-րդ գարնանային, առանց ընթացիկ գնահատման  
 
Դասընթացի նպատակն է` ուսումնասիրել տուրիզմի նպաստումը 

տարածաշրջանային տնտեսության զարգացմանը, նրա ուղղակի և անուղղակի 

ազդեցությունները: Առանձնացնել տուրիզմի հիմնական տեսակները, և 

հատկապես նրանք, որոնք առավել զարգացած են Հայաստանում կամ միտում 
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ունեն զարգանալու, ինչպես նաև ծանոթացնել զբոսավարական գործի 

հմտություններին, նրբություններին և դրանց կիրառմանը: 

 

Դասընթացի խնդիրները 

 Ձևավորել հստակ պատկերացում տուրիզմի դերի, նշանակության ու 

կարևորության մասին, 

 ծանոթացնել տուրիզմի հիմնական տեսակներին և դրանց զարգացման 

հեռանկարներին, 

 ապահովել գիտելիքներ և հիմք զբոսավարի աշխատանքով զբաղվելու 

համար: 

 
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
  թվարկել աշխարհում և Հայսատանում առավել զրագացած զբոսաշրջային 

տեսակները, 

  պատկերացում կազմել տուրիստական պրոդուկտի մասին, 

  ձևավորել բազային հմտություններ զբոսավարությամբ զբաղվելու համար, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել տարածաշրջանի զբոսաշրջության զարգացման ներուժն ու 

բացթողումները, 

 տիրապետել հաղորդակցական հմտություններին մասնագիտական 

բառապաշարով, 

 ունակ կլինի պատշաճ ընդունելու և ուղեկցելու օտարերկրյա հյուրերին 

(տուրիստներ), 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գծագրել և կիրառել արդյունավետ Տուր-երթուղիներ գծագրում և կիրառում: 

 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները 

1. Քննարկում, 

2. անհատական և խմբային առաջադրանքներ, 

3. խաղեր: 
 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ գնահատմանքննություն 
Քննությունը բանավոր է 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 5  միավոր: Միավորների քայլը 1 է: 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Զբոսաշրջության ներածություն: Թեմա 2. Տուրիզմի տեսակները. Ագրո և 

գինու տուրիզմ: Թեմա 3. Մշակութային տուրիզմ: Թեմա 4. Արկածային տուրիզմ 

և բժշկական տուրիզմ: Թեմա 5. Զբոսավարի հմտություններ: Թեմա 6. Տուր-

երթուղիների պատրաստում և գործարկում: 
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5.ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՅԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ 

 

5.1 ‹‹Պատմություն›› մասնագիտություն 

 

0304/B62. ‹‹ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ››  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 30 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 3-րդ, ստուգարք 

Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին հնարավորություն տալ 

 հավաքագրել, դասակարգել, վերլուծել, համադրել և գնահատել 

պրակտիկայի օբյեկտներին վերաբերվող մասնագիտական տեղեկույթը,  

 կատարել խմբային, անհատական, կազմակերպչական աշխատանքներ, 

ընդլայնել ու զարգացնել մասնագիտական աշխարհայացքը, հմտություններն ու 

կարողությունները: 

 

. Ուսումնական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Ներկայացնելու պատմամշակութային հուշարձաններն ու 

թանգարանային նմուշները: 

2. Ուսումնասիրելու պրակտիկայի օբյեկտների ներքին և արտաքին 

միջավայրերը: 

3. Ստուգելու սեփական գիտելիքները: 

բ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և 

առաջադրանքներ: 

2. Կատարելու թիմային աշխատանք: 

    3.Հաղորդակցվելու մասնագիտորեն։ 

 

. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դիտողական դասախոսություն, 

2. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում, 

3. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ: 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Ստուգարք՝ հիմնված անհատական հաշվետվության կազմման և 

պաշտպանության վրա: 

 

. Ուսումնական պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից. 

   1․ Նախապատրաստման 

   2․ Իրագործման 

   3․ Ավարտման 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ 

Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․ մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում: 

 

0304/B61. ‹‹ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ››  (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 45 ժամ (180 ժամ գործնական պարապմունքներ) 
Կիսամյակը` 8-րդ, ստուգարք 
 
Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է՝ 

Ուսանողներին հնարավորություն տալ 

 հնարավորություն ընձեռել ակադեմիական ուսուցման ընթացքում ձեռք 

բերված գիտելիքները կիրառել գործնականում՝ աշխատանքային 

միջավայրում, 

 ամբողջացնել ակադեմիական գիտելիքները և մասնագիտական 

հմտությունները 

 զարգացնել մասնագիտական աշխատանքային հմտությունները, 

 ծանոթանալ պոտենցիալ գործատուներին, 

 ձեռք բերել աշխատանքային փորձ, 

ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկույթ ավարտական աշխատանքների կատարման 

համար։ 

 

. Մասնագիտական պրակտիկայի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.Կիրառելու մասնագիտական գիտելիքները աշխատանքային 

գործընթացներում: 

1. Կատարելու գործնական-աշխատանքային առաջադրանքներ: 

2. Ստուգելու սեփական գիտելիքները: 

3. Հավաքելու մասնագիտական տեղեկույթ ավարտական աշխատանք գրելու 

համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ․ 

1. Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ և 

առաջադրանքներ: 

2. Աշխատելու թիմում: 

       3.Հաղորդակցվելու մասնագիտորեն։ 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. հետազոտական, գործնական աշխատանքների կատարում,  

2. խմբային աշխատանքներ և քննարկումներ: 
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ հիմնված անհատական հաշվետվության կազմման և 

պաշտպանության վրա: 

 

. Մասնագիտական պրակտիկան բաղկացած է հետևյալ հիմնական փուլերից. 

1․ Նախապատրաստման 

2․ Իրագործման 

3․ Ավարտման 

 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ 

Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․ մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում: 

 

 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ՊՐԱԿՏԻԿԱ (4 կրեդիտ) 
4 շաբաթ տևողությամբ, 
Կիսամյակը` 6–րդ, ստուգարք 
Նպատակը. 
 Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թանգարանային և ար-

խիվային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկություններին 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 աշ-

խատանքներին, պահպանության ձևերին ու խնդիրներին, գիտահետազոտա-

կան աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական 

աշխատանքների 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 սխեմա-

տիկ դասակարգում և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, 

ակտավորում 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. 
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Ստուգարքն նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխա-

տանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա: 

 

0304/B59. ‹‹ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ››-1  (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 5-րդ, քննություն 
 

Կուրսային աշխատանք - 1-ի նպատակն է՝ նպաստել մասնագիտական ոլորտում 

ստացված տեսական գիտելիքները  գործնականում կիրառելու 

կարողությունների զարգացմանը,զարգացնել մասնագիտական 

հետազոտություն կատարելու ունակություններ և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, 

զարգացնել կոմունիկացիոն հմտություններ,զարգացնել ստեղծագործական և 

քննադատական մտածողության ունակություններ,զարգացնել գրավոր և 

բանավոր խոսքի ներկայացման որակները։ 

 

Կուրսային աշխատանք - 1-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Բացահայտելու հետազոտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Վերլուծելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկույթը: 

2.  Գնահատելու մասնագիտական երևույթները, օբյեկտները, պրոցեսները: 

3.  Կազմելու հետազոտական նախագծեր: 

4. Ներկայացնելու մասնգիտական հաշվետվություններ՝ գրավոր և բանավոր 

կերպով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

      1. Աշխատելու ինքնուրույն: 

  2. Պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.խորհրդատվություններ/ուղղորդում 

 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով. 

 տեխնիկական չափանիշներ՝ 0-3 միավոր 

 բովանդակային չափանիշներ՝ 0-7 միավոր 

 ներկայացման/պաշտպանության չափանիշներ՝ 0-10 միավոր 

Կուրսային աշխատանք - 1-ի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում 

2․ Հետազոտություն 

3. Արդյունքների համակարգում 

4․ Աշխատանքի կազմում 

5․ Պաշտպանություն 
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Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ 

Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․ մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում: 

 

 

 

0304/B59. ‹‹ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ›› -2 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 4 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 7-րդ, քննություն 
 
 Կուրսային աշխատանք - 2-ի նպատակն է՝նպաստել մասնագիտական ոլորտում 

ստացված տեսական գիտելիքները  գործնականում կիրառելու 

կարողությունների զարգացմանը,զարգացնել մասնագիտական 

հետազոտություն կատարելու ունակություններ և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, 

զարգացնել կոմունիկացիոն հմտություններ,զարգացնել ստեղծագործական և 

քննադատական մտածողության ունակություններ,զարգացնել գրավոր և 

բանավոր խոսքի ներկայացման որակները,նախապատրաստել ավարտական 

աշխատանքին։ 

. Կուրսային աշխատանք -2-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Բացահայտելու հետազոտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Վերլուծելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկույթը: 

2. Գնահատելու մասնագիտական երևույթները, օբյեկտները, պրոցեսները: 

3. Կազմելու հետազոտական նախագծեր: 

4.  Ներկայացնելու մասնգիտական հաշվետվություններ՝ գրավոր և բանավոր 

կերպով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. Աշխատելու ինքնուրույն: 

2.Մտածելու մասնագիտորեն: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1.Խորհրդատվություններ/ուղղորդում 

. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով. 

 տեխնիկական չափանիշներ՝ 0-3 միավոր 

 բովանդակային չափանիշներ՝ 0-7 միավոր 

 ներկայացման/պաշտպանության չափանիշներ՝ 0-10 միավոր 
Կուրսային աշխատանք - 2-ի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում 

2․ Հետազոտություն 

3. Արդյունքների համակարգում 

4․ Աշխատանքի կազմում 
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5․ Պաշտպանություն 
 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը։ 

Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․ մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում: 

 

0304/B63. ‹‹ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ›› -2 (20 կրեդիտ) 
Շաբաթական` 150 ժամ (600 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 8-րդ, պաշտպանություն 
Ավարտական աշխատանքի նպատակն է՝արտացոլել տվյալ մասնագիտության 

շրջանակներում ուսանողի ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու և 

մասնագիտական ոլորտին առնչվող խնդիրներ բարձրացնելու ու լուծումներ 

առաջադրելու հմտությունները։ 

. Ավարտական աշխատանքի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.Բացահայտելու ավարտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.Ձևակերպելու գիտական խնդիրներ: 

2.Կատարելու գիտագործնական առաջարկներ՝ մասնագիտական խնդիրները 

լուծելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1.Աշխատելու ինքնուրույն: 

2.Մտածելու մասնագիտորեն և քննադատաբար: 

 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

Խորհրդատվություններ/ուղղորդում 

 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Տե՛ս «ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և 

գնահատման կարգ»-ը։ 

 

Ավարտական աշխատանքի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում 

2․ Հետազոտություն 

3. Արդյունքների համակարգում 

4․ Նախապաշտպանություն 

5․ Աշխատանքի կազմում 

6․ Պաշտպանություն 

 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և 

գնահատման կարգ։ Հաստատված է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 2017 թ․ հոկտեբեր 

12-ի թիվ 1 նիստում(հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
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ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (20 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, պաշտպանություն 
 
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-1 (2 կրեդիտ)  
5-րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն,60 ժամ  ինքնուրույն 
 
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2 (2 կրեդիտ)  
7-րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն,60 ժամ  ինքնուրույն 
 

1.2 ‹‹Հայոց լեզու և գրականություն›› մասնագիտություն 

 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ   ՊՐԱԿՏԻԿԱ (4 կրեդիտ)  
4 շաբաթ տևողությամբ,  
5–րդ կիսամյակ, ստուգարք 
 

ԱՄՓՈՓԻՉ  ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 
 

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (12 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 
 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-1 (2 կրեդիտ)  
4-րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն, 60ժամ  ինքնուրույն 
 
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2 (2 կրեդիտ)  
6-րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն, 60 ժամ  ինքնուրույն 
 
5.3. ‹‹Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա›› կրթական ծրագիր 

 

ԱՅԼ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ 
0303/B01 Արտադրական /մանկավարժական/ պրակտիկա-1/3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 0 ժամ (90 ժամ ինքնուրույն), 
 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
 
0303/B02  Կուրսային աշխատանք/մանկ. կամ. հոգեբ./-1/2 կրեդիտ/ 
Շաբաթական 0 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն), 5-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

քննություն  
 
0303/B03  Արտադրական/մանկավարժական/ պրակտիկա-2 /3 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 0 ժամ (90 ժամ ինքնուրույն), 
 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
 
0302/B04 Կուրսային աշխատանք -2 /հայոց լեզու կամ մաթեմ./ 2 կրեդիտ / 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2017/10/karg-1-4.pdf
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Շաբաթական 0 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն), 6-րդ կիսամյակ, հանրագումարային 

քննություն  
 

0303/B05 Արտադրական /մանկավարժական/ պրակտիկա-3 /6 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 0 ժամ (180 ժամ ինքնուրույն), 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք  
 

0303/B06 Արտադրական /մանկավարժական/ պրակտիկա-4 /6 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 0 ժամ (180 ժամ ինքնուրույն), 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք  
 

0303/B07  Ամփոփիչ ավարտական քննություն /4 կրեդիտ/ 

Շաբաթական 0 ժամ (120 ժամ ինքնուրույն), 8-րդ կիսամյակ, Հանրագումարային 

քննություն  
 

0303/B08 .Ավարտական աշխատանք /12 կրեդիտ / 

Շաբաթական 0 ժամ (360 ժամ ինքնուրույն), 8-րդ կիսամյակ, Հանրագումարային 

քննություն  
 
1.2‹‹Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն›› կրթական ծրագիր 

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ (ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ) ՊՐԱԿՏԻԿԱ (2 կրեդիտ)  
2 շաբաթ տևողությամբ,  
Կիսամյակը` 8–րդ, ստուգարք 
Նպատակը. 
Ձեռք բերել գործնական, մանկավարժական հմտություններ ժամանակակից 

պահանջներին համապատասխան` ֆրանսերենը դասավանդելու համար: 

  

Կրթական արդյունքները.  

Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կկարողանա իրականացնել մանկավարժի գործունեություն, 

2. կկարողանա դասավանդել ֆրանսերեն և անգլերեն լեզու: 

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Հանրակրթական դպրոցում “Ֆրանսերեն” և “Անգլերեն” առարկայի 

դասավանդման համար տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիքների 

գործնական ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավարժական 

պրակտիկայի օրագիր և այլն) լրացման ստուգում: 

 
ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ  -1  (2 կրեդիտ)  
6–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 
 

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ -2 (2 կրեդիտ)  
7–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 
 

ԱՄՓՈՓԻՉ  ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (4 կրեդիտ)  
8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քննություն 
 

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (12 կրեդիտ)  
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8–րդ կիսամյակ, հանրագումարային քնաննություն 
 

1.3‹‹Անգլերեն լեզու և գրականություն›› կրթական ծրագիր 
 
0305/B35   ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-1(2 կրեդիտ)    
Շաբաթական` 0 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 5–րդ աշնանային, առանց ընթացիկ  գնահատման 
 
Կուրսային աշխատանք-1-ի նպատակն է՝ նպաստել «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտական ոլորտում ստացված լեզվաբանական 

տեսական գիտելիքները  գործնականում կիրառելու կարողությունների 

զարգացմանը, զարգացնել մասնագիտական հետազոտություն կատարելու 

ունակություններ և ուսանողներին տալ նոր գիտելիքներ, բառագիտության, 

հնչյունաբանության և քերականության ոլորտներից, զարգացնել 

հաղորդակցական հմտություններ, ստեղծագործական և քննադատական 

մտածողության ունակություններ, գրավոր և բանավոր խոսքի ներկայացման 

որակներ։ 

 
Կուրսային աշխատանք - 1-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բացահայտելու հետազոտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընտրելու, վերլուծելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկույթը, 

լեզվաբանության տարբեր ոլորտներում, 

 գնահատելու մասնագիտական երևույթները, օբյեկտները, պրոցեսները, 

 կազմելու հետազոտական նախագծեր, 

 ներկայացնելու մասնգիտական հաշվետվություններ՝ գրավոր և բանավոր 

կերպով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատելու ինքնուրույն: 
 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

խորհրդատվություններ/ուղղորդում՝ ըստ հստակ կազմված ժամանակացույցի 
 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով. 

 տեխնիկական չափանիշներ՝ 0-3 միավոր 

 բովանդակային չափանիշներ՝ 0-7 միավոր 

ներկայացման/պաշտպանության չափանիշներ՝ 0-10 միավոր 
Կուրսային աշխատանք - 1-ի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1. Թեմայի որոշում և հաստատում, 

2․ հետազոտություն, 

3. արդյունքների համակարգում, 

4․ աժշխատանքի կազմում, 
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5․ պաշտպանություն: 
 
0305/B36  ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2(2 կրեդիտ)    
Շաբաթական` 0 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 7–րդ աշնանային, առանց ընթացիկ  գնահատման 
 
 

Կուրսային աշխատանք-2-ի նպատակն է՝ նպաստել «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտական ոլորտում ստացված գրականագիտական 

տեսական գիտելիքները  գործնականում կիրառելու կարողությունների 

զարգացմանը, զարգացնել մասնագիտական հետազոտություն կատարելու 

ունակություններ և ուսանողներին տալ նոր գիտելիքներ, բառագիտության, 

հնչյունաբանության և քերականության ոլորտներից, զարգացնել 

հաղորդակցական հմտություններ, ստեղծագործական և քննադատական 

մտածողության ունակություններ, գրավոր և բանավոր խոսքի ներկայացման 

որակներ։ 

 
Կուրսային աշխատանք - 2-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բացահայտելու հետազոտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընտրելու, վերլուծելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկույթը 

անգլոամերիկյան գրականության տարբեր խնդիրների ուսումնասիրության 

ոլորտում, 

 գնահատելու թեմային առնչվող մասնագիտական երևույթները, օբյեկտները, 

պրոցեսները, 

 կազմելու հետազոտական նախագծեր, 

 ներկայացնելու մասնգիտական հաշվետվություններ՝ գրավոր և բանավոր 

կերպով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

6.   աշխատելու ինքնուրույն: 
 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

խորհրդատվություններ/ուղղորդում՝ ըստ հստակ կազմված ժամանակացույցի 
 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով. 

 տեխնիկական չափանիշներ՝ 0-3 միավոր 

 բովանդակային չափանիշներ՝ 0-7 միավոր 

ներկայացման/պաշտպանության չափանիշներ՝ 0-10 միավոր 
 
Կուրսային աշխատանք - 2-ի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում, 

2․ հետազոտություն, 
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3.  արդյունքների համակարգում, 

4․ աժշխատանքի կազմում, 

5․ պաշտպանություն: 
 
 
 
 
0305/B42   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ(6 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 0 ժամ (180 ժամ ինքնուրույն) 
8–րդ կիսամյակ գարնանային,ստուգարք 
 
Դասընթացի նպատակն է` տեսական գիտելիքների հիման վրա և դրանց 

կիրառմամբ ուսանողների մոտ ձևավորել գործնական հմտություններ և 

կարողություններ, զարգացնել մասնագիտական գործունեության   նկատմամբ 

անձնային ուղղվածություն և դիրքորոշում:  

Դասընթացի խնդիրները 

 Խթանել մասնագիտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրություն, 

 ձևավորել մասնագիտական գործունեութուն իրականացնելու 

պատասխանատվության զգացում, 

 ձևավորել մասնագիտական խնդիրների լուծման ստեղծագործական 

մոտեցում 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կիրառելու անգլերեն լեզվով լայն բառապաշար (ըստ պրակտիկայի 

ոլորտի)`բանավոր և գրավոր հաղորդակցման ժամանակ, 

 կատարելու բանավոր և գրավոր թարգմանություններ՝ հայերենից անգլերեն, 

ֆրանսերեն, ռուսերեն, և հակառակը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. օգտագործելու միջառարկայական և միջմշակութային գիտելիքները 

մասնագիտական փոխգործակցության ընթացքում,  

4. կատարելու ինքնուրույն հետազոտություններ՝ օգտվելով տարբեր 

տեղեկատվական աղբյուրներից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
5. ցուցաբերելու ճկունություն՝ անսպասելի իրավիճակներում մասնագիտական 

խնդիրներին լուծումներ տալու նպատակով: 
 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Քննարկում /բանավեճ, 

 համագործակցային աշխատանք, 

 մտագրոհ, 

 ինդուկտիվ մեթոդ, 

 դեդուկտիվ մեթոդ, 

 վերլուծական մեթոդ, 
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 խոսքային կամ բանավոր մեթոդ, 

 գրավոր մեթոդ, 

 բացատրական մեթոդ: 

 
. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 
   Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքով: Պրակտիկայի գնահատման 

գործոններն են`  հաճախումները՝ 3, ակտիվ մասնակցությունը՝ 5 և 

պրակտիկայի հաշվետվության պաշտպանությունը՝ 12 միավոր: 
 
 
 

0305/B38ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (20 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 0 ժամ (600 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 8-րդ գարնանային, պաշտպանություն 
 
 
Ավարտական աշխատանքի նպատակն է՝ արտացոլել անգլերեն լեզվի և 

գրականության, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր հաղորդակցման 

շրջանակներում ուսանողի ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու և 

մասնագիտական ոլորտին առնչվող խնդիրներ բարձրացնելու ու լուծումներ 

առաջադրելու հմտությունները։ 

 

Ավարտական աշխատանքի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բացահայտելու ավարտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  ձևակերպելու գիտական խնդիրներ, 

 կատարելու գիտագործնական առաջարկներ՝ մասնագիտական 

խնդիրները լուծելու համար, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատելու ինքնուրույն, 

 ցուցաբերելու քննական-քննադատական մտածողություն: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

Խորհրդատվություններ/ուղղորդում՝ ըստ նախապես կազմված հստակ 

ժամանակացույցի 

 

.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Տե՛ս «ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և 

գնահատման կարգ»-ը։ 

 

Ավարտական աշխատանքի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում, 
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2․ հետազոտություն, 

3. արդյունքների համակարգում, 

4․ նախապաշտպանություն, 

5․ աշխատանքի կազմում, 

6․ պաշտպանություն: 

 

 

1.3‹‹Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն›› կրթական ծրագիր 

 

0305/B35   ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-1(2 կրեդիտ)    
Շաբաթական` 0 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 5–րդ աշնանային, առանց ընթացիկ  գնահատման 
 
Կուրսային աշխատանք-1-ի նպատակն է՝ նպաստել «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտական ոլորտում ստացված լեզվաբանական 

տեսական գիտելիքները  գործնականում կիրառելու կարողությունների 

զարգացմանը, զարգացնել մասնագիտական հետազոտություն կատարելու 

ունակություններ և ուսանողներին տալ նոր գիտելիքներ, բառագիտության, 

հնչյունաբանության և քերականության ոլորտներից, զարգացնել 

հաղորդակցական հմտություններ, ստեղծագործական և քննադատական 

մտածողության ունակություններ, գրավոր և բանավոր խոսքի ներկայացման 

որակներ։ 

 
Կուրսային աշխատանք - 1-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բացահայտելու հետազոտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընտրելու, վերլուծելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկույթը, 

լեզվաբանության տարբեր ոլորտներում, 

 գնահատելու մասնագիտական երևույթները, օբյեկտները, պրոցեսները, 

 կազմելու հետազոտական նախագծեր, 

 ներկայացնելու մասնգիտական հաշվետվություններ՝ գրավոր և բանավոր 

կերպով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատելու ինքնուրույն: 
 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

խորհրդատվություններ/ուղղորդում՝ ըստ հստակ կազմված ժամանակացույցի 
 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով. 

 տեխնիկական չափանիշներ՝ 0-3 միավոր 

 բովանդակային չափանիշներ՝ 0-7 միավոր 

ներկայացման/պաշտպանության չափանիշներ՝ 0-10 միավոր 
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Կուրսային աշխատանք - 1-ի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1. Թեմայի որոշում և հաստատում, 

2․ հետազոտություն, 

3. արդյունքների համակարգում, 

4․ աժշխատանքի կազմում, 

5․ պաշտպանություն: 
 
0305/B36  ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-2(2 կրեդիտ)    
Շաբաթական` 0 ժամ (60 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 7–րդ աշնանային, առանց ընթացիկ  գնահատման 
 
 

Կուրսային աշխատանք-2-ի նպատակն է՝ նպաստել «Անգլերեն լեզու և 

գրականություն» մասնագիտական ոլորտում ստացված գրականագիտական 

տեսական գիտելիքները  գործնականում կիրառելու կարողությունների 

զարգացմանը, զարգացնել մասնագիտական հետազոտություն կատարելու 

ունակություններ և ուսանողներին տալ նոր գիտելիքներ, բառագիտության, 

հնչյունաբանության և քերականության ոլորտներից, զարգացնել 

հաղորդակցական հմտություններ, ստեղծագործական և քննադատական 

մտածողության ունակություններ, գրավոր և բանավոր խոսքի ներկայացման 

որակներ։ 

 
Կուրսային աշխատանք - 2-ի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բացահայտելու հետազոտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընտրելու, վերլուծելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկույթը 

անգլոամերիկյան գրականության տարբեր խնդիրների ուսումնասիրության 

ոլորտում, 

 գնահատելու թեմային առնչվող մասնագիտական երևույթները, օբյեկտները, 

պրոցեսները, 

 կազմելու հետազոտական նախագծեր, 

 ներկայացնելու մասնգիտական հաշվետվություններ՝ գրավոր և բանավոր 

կերպով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

6.   աշխատելու ինքնուրույն: 
 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

խորհրդատվություններ/ուղղորդում՝ ըստ հստակ կազմված ժամանակացույցի 
 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով. 

 տեխնիկական չափանիշներ՝ 0-3 միավոր 

 բովանդակային չափանիշներ՝ 0-7 միավոր 
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ներկայացման/պաշտպանության չափանիշներ՝ 0-10 միավոր 
 
Կուրսային աշխատանք - 2-ի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում, 

2․ հետազոտություն, 

3.  արդյունքների համակարգում, 

4․ աժշխատանքի կազմում, 

5․ պաշտպանություն: 
 
 
 
 
0305/B42   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ(6 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 0 ժամ (180 ժամ ինքնուրույն) 
8–րդ կիսամյակ գարնանային,ստուգարք 
 
Դասընթացի նպատակն է` տեսական գիտելիքների հիման վրա և դրանց 

կիրառմամբ ուսանողների մոտ ձևավորել գործնական հմտություններ և 

կարողություններ, զարգացնել մասնագիտական գործունեության   նկատմամբ 

անձնային ուղղվածություն և դիրքորոշում:  

Դասընթացի խնդիրները 

 Խթանել մասնագիտական գործունեության նկատմամբ հետաքրքրություն, 

 ձևավորել մասնագիտական գործունեութուն իրականացնելու 

պատասխանատվության զգացում, 

 ձևավորել մասնագիտական խնդիրների լուծման ստեղծագործական 

մոտեցում 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կիրառելու անգլերեն լեզվով լայն բառապաշար (ըստ պրակտիկայի 

ոլորտի)`բանավոր և գրավոր հաղորդակցման ժամանակ, 

 կատարելու բանավոր և գրավոր թարգմանություններ՝ հայերենից անգլերեն, 

ֆրանսերեն, ռուսերեն, և հակառակը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. օգտագործելու միջառարկայական և միջմշակութային գիտելիքները 

մասնագիտական փոխգործակցության ընթացքում,  

4. կատարելու ինքնուրույն հետազոտություններ՝ օգտվելով տարբեր 

տեղեկատվական աղբյուրներից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
5. ցուցաբերելու ճկունություն՝ անսպասելի իրավիճակներում մասնագիտական 

խնդիրներին լուծումներ տալու նպատակով: 
 
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 Քննարկում /բանավեճ, 
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 համագործակցային աշխատանք, 

 մտագրոհ, 

 ինդուկտիվ մեթոդ, 

 դեդուկտիվ մեթոդ, 

 վերլուծական մեթոդ, 

 խոսքային կամ բանավոր մեթոդ, 

 գրավոր մեթոդ, 

 բացատրական մեթոդ: 

 
. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք 
   Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքով: Պրակտիկայի գնահատման 

գործոններն են`  հաճախումները՝ 3, ակտիվ մասնակցությունը՝ 5 և 

պրակտիկայի հաշվետվության պաշտպանությունը՝ 12 միավոր: 
 
 
 

0305/B38ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ (20 կրեդիտ)  
Շաբաթական` 0 ժամ (600 ժամ ինքնուրույն) 
Կիսամյակը` 8-րդ գարնանային, պաշտպանություն 
 
 
Ավարտական աշխատանքի նպատակն է՝ արտացոլել անգլերեն լեզվի և 

գրականության, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր հաղորդակցման 

շրջանակներում ուսանողի ձեռք բերած գիտելիքները կիրառելու և 

մասնագիտական ոլորտին առնչվող խնդիրներ բարձրացնելու ու լուծումներ 

առաջադրելու հմտությունները։ 

 

Ավարտական աշխատանքի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բացահայտելու ավարտական թեմային վերաբերվող նոր գիտելիքներ՝ 

տեսություններ, հայեցակարգեր, մոտեցումներ, սկզբունքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  ձևակերպելու գիտական խնդիրներ, 

 կատարելու գիտագործնական առաջարկներ՝ մասնագիտական 

խնդիրները լուծելու համար, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատելու ինքնուրույն, 

 ցուցաբերելու քննական-քննադատական մտածողություն: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

Խորհրդատվություններ/ուղղորդում՝ ըստ նախապես կազմված հստակ 

ժամանակացույցի 

 

.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Տե՛ս «ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և 

գնահատման կարգ»-ը։ 

 

Ավարտական աշխատանքի կատարումը բաղկացած է հետևյալ հիմնական 

փուլերից. 

1․ Թեմայի որոշում և հաստատում, 

2․ հետազոտություն, 

3. արդյունքների համակարգում, 

4․ նախապաշտպանություն, 

5․ աշխատանքի կազմում, 

6․ պաշտպանություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնական օրացույցը 

 

2017 / 2018 ուսումնական տարի 

Աշնանային կիսամյակ 

01 սեպտեմբերի 2017թ.–24 հունվարի 2018թ. 

Ուսուցման սկիզբը 01 սեպտեմբերի 

1-ին ընթացիկ ստուգումներ և 

քննություններ 

30 հոկտեմբերի 04 նոյեմբերի 

2-րդ ընթացիկ ստուգումներ և 

քննություններ 

25-30  դեկտեմբերի 

Ստուգարքների հանձնում 25-30   դեկտեմբերի 

Ուսուցման ավարտը 23 դեկտեմբերի 

Քննաշրջան 08-24 հունվարի  

Ձմեռային արձակուրդներ 25 հունվարի – 06 փետրվարի 

 

 
Գարնանային կիսամյակ 

07 փետրվարի 2018թ.–25 հունիսի 2018թ. 
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Ուսուցման սկիզբը 07 փետրվարի 

1-ին ընթացիկ ստուգումներ և 

քննություններ 

02-07 ապրիլի 

2-րդ ընթացիկ ստուգումներ և 

քննություններ 

29 մայիսի-02 հունիս  

Կուրսային աշխատանքների և 

ստուգարքների հանձնում 
29 մայիսի-02 հունիս 

Ուսուցման ավարտը 26 մայիսի 

Քննաշրջան 04 հունիսի – 23 հունիսի 

Ամփոփիչ ավարտական քննություն և 

ավարտական աշխատանքի պաշտպա-

նություն 

02 մայիսի – 31 մայիսի 

Ամառային արձակուրդներ 25 հունիսի – 31 օգոստոսի 
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