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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-048-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     
դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ 
տալ հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարի և  հայոց պետականության 
պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

      Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 
պատմությունը, 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից մինչև 
Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: 
Հմտություն 

●  տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի 
ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) 
● սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 
կիրառելու հմտություններ 

Կարողունակություն 

● առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 
կարողություն  
● վերլուծության և համադրության կարողություն   
● քննադատության և ինքնաքննադատության 
կարողություն  
● պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 
համակողմանի գնահատել կարողություն 

● պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 
ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից 
բացահայտելու կարողություն 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. V դ. ազատագրական պայքարը 

Թեմա 2.  VІ-VІІ  դդ. ազատագրական պայքարը 

Թեմա 3.   VIII-IX դդ. ազատագրական պայքարը արաբական 
տիրապետության դեմ 

Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 

Թեմա 5.   Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրության 
որոնումները XVII երկրորդ կեսին և XVIIIդ. առաջին քառորդին 

Թեմա 6.   Հովսեփ Էմինը և Հայաստանի ազատագրության նրա 
ծրագրերը 



Թեմա 7.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դ. II 
կեսին 

Թեմա 8. Ազատագրական պայարը Արցախում և Սյունիքում 

Թեմա 9. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 
հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 
●  ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
  աստիճան 

● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 

● սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 
մասնակցություն 

● ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ 

● Հարզախույզ, ճեպահարցում 

● թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 
ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 
2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 
3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը», 
Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 
(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջ»  Երևան, 2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 
պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը», 
Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 
7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս. « 
Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876:  
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 
2018 

Լրացուցիչ 

1. Աբրահամյան Ա.Գ., «Իսրայել Օրի», 1978թ. 
2. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 
աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 
3. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 
Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 
4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան 
և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին դարեր: (ΙX դարի կես-
XVΙΙ դարի I տասնամյակ):  
5. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան 
և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι: Նոր ժամանակաշրջան (XVΙΙ 
դարի II կես -XΙX դարի վերջ): 

 
 

  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/Բ-049-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     
դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ 
տալ հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարի և  հայոց պետականության 
պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 
ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 
պատմությունը, հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքների 
ձևավորումից մինչև Հայսատանի անկախության հռչակագիրը. 
անկախ պետականության վերականգնումը 

Հմտություն 

● տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք 
բերում, համակարգում, վերլուծում) 
● սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 
կիրառելու հմտություններ 

Կարողունակություն 

● առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 
կարողություն  
● վերլուծության և համադրության կարողություն   
● քննադատության և ինքնաքննադատության 
կարողություն  
● պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 
համակողմանի գնահատել կարողություն 

● պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 
ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից 
բացահայտելու կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները 

Թեմա 2.  Արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումների 
վերելքը  XIXդ. 90ական թթ 

Թեմա 3.   Հայկական հարցի ծագումը և նրա միջազգայնացումը 

Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 

Թեմա 5.   Ֆիդայական շարժումը  
Թեմա 6.   Ազատագրական խմբակներն ու 
կազմակերպությունները 

 Թեմա 7.   Ազգային կուսակցությունների առաջացումը  
Թեմա 8. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ 

Թեմա 9. Հայոց Մեծ եղեռնը 

Թեմա 10.  1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը 



Թեմա 11. 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 
հանրապետության հռչակումը 

Թեմա 11. Հայաստանի Առաջին հանրապետռությունը 1918-1820 
թթ 

Թեմա 12. Արցախյան շարժման նոր փուլը, Հայսատանի 
անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 
վերականգնումը 

Թեմա 13. ՀՀ պետական խորհրդանիշները, դրոշը, օրհներգը, 
զինանշանը 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 
հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 

● ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
  աստիճան 

●   ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 

●   սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 
մասնակցություն 

●  ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ 

●   Հարզախույզ, ճեպահարցում 

●  թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 
ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 
2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 
ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 
3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը», 
Երևան, 2009թ. 
4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 
(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջը)  Երևան, 
2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 
պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը», 
Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 
7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան 
Ս., « Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876: 
7908640. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ 
հրատ., 2018 

7908448. Խաչատրյան Կ. «Հայ-ռուսական 
հարաբերությունները 1920-1922 թթ.», Երևան, 2007: 
Լրացուցիչ 

1. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 
աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 
2. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 
Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 
3. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան 
և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին դարեր: (Ι X դարի կես- 
XVΙΙ դարի առաջին տասնամյակ):  
4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան 
և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι : Նոր ժամանակաշրջան (XVΙΙ 
դարի երկրորդ կես -XΙX դարի վերջ): 
5. Ավետիսյան Հ.Ա. «Հայկական հարցը 1918թ.». Երևան, 



1997 

6. Վրացյան Ս. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 
1993 

7. Սիմոնյան Հր. «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք 1-2, 
Երևան, 1996: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-001 Ռուսաց լեզու-1 

ՕԼԳ/բ-002 Ռուսաց լեզու-2 

 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56/56 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 56/56 

Ինքնուրույն 64/64 

Ընդամենը 120/120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական 
գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները 
լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, 
խոսել, գրել): 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Գիտի 

- կարդալու հիմնական կանոնները; 
- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 
իմաստները, որոնք ծառայում են ռուսալեզու 
հաղորդակցության իրավիճակներին առօրյա, սոցիալ-
մշակութային և կրթական և մասնագիտական գործունեության 
ոլորտներում. 
- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր 
հաղորդակցության մեջ օգտագործվող հիմնական 
քերականական երևույթները, կառուցվածքները. 
- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 

Հմտություն 

● գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները կիրառելու 
հմտություններ; 
● կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության 
ոլորտներում և իրավիճակներում ռուսաց լեզվի 
օգտագործման հմտություններ ձեռք բերելու տարրական 
տեխնիկա (ռազմավարություն և մարտավարություն;. 
● բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք 
բերելու հմտություն; 
●  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 
հմտություն; 
● տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ 
աշխատելու հմտություն; 
● հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 



վիճաբանության հմտություններ. 
Կարողություն 

 Կարող է 

- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 
- որոշել տեքստի թեման; 
- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ հասկանալ 
տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 
- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 
- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և 
բազմիմաստ բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 
հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ 
տրված միջավայրին համապատասխան; 
- երկխոսություններ կառուցել; 
- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 
- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ պարունակվող 
հիմնական տեղեկատվությունը; 
 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության բովանդակությունը, 
նրա հաղորդակցական մտադրությունները. 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

1 կիսամյակ 

Թեմա 1. Օտար լեզուների դերն ու նշանակությունը մարդու 
կյանքում 

Թեմա 2. Մարդ.Դիմանկար. Բնավորություն 

Թեմա 3. Կյանքի ոճ 

Թեմա 4. Դար ապրի- դար սովորի 

Թեմա5. Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը. Մշակույթ. Արվեստ 

Թեմա 6. Աշխարհը ճանապարհորդի աչքերով 

Թեմա 7. Տոներ. Ավանդույթներ. Սովորույթներ 

Թեմա 8. Հայրեր և երեխաներ. Սերունդների բախում 

 

2 կիսամյակ 

Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա  
Թեմա 2. Բնությունը և մարդը 

Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպ. Սնունդ 

Թեմա 4. Առողջ ապրելակերպ. Սպորտ 

Թեմա 5. ԶԼՄ. Ինտերնետ. Շփում սացցանցերում՝դրական և 
բացասական կողմերը 

Թեմա 6. Թերթելով պատմության էջերը 

Թեմա 7. Գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը գարծնական 
հաղորդակցման մեջ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, թեստ, 
սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական 
աշխատանք, ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 
2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. Ч. 

1,2. М., 1979. 
3. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. 

Леканта. М., 1988. 
4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. М., 

1993 

5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский 
язык. М., 2010. 

6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского языка. 
Учебное пособие. М., 2004. 



7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский язык 
и культура речи. М., 2003. 

8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура 
личности: практикум. М., 2011. 

9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовь» 
Происхождение, значение, судьба 1500 крылатых слов и 
выражений русского языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. 
Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Базовый уровень. Общее владение. Спб, 
2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Первый сертификационный уровень. 
Общее владение. Спб, 2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как 
иностранному. Второй сертификационный уровень. 
Общее владение. Спб, 2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 
Первый сертификационный уровень. Общее владение. 1-
й уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. 
Книга + 1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 
1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 
Первый сертификационный уровень. Общее  владение. 
Второй вариант. Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 
19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 
20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

 

 Լրացուցիչ  

1. Современный русский язык в трех частях / В.В. 
Бабайцева, Л.Ю. Максимов. М, 1987. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 
единиц: В  2-х частях. – Часть II. Морфология. Синтаксис 
/ под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в 
современном русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 
современном русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. Валькова, 
Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов 
и актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трѐхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 
 
 
 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-062-Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 24 

Սեմինար 20 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Փիլիսոփայություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ     
ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ աշխարհայացքի, նրա 
տարատեսակների և ձևերի մասին, բացահայտել 
իրականության սկզբնապատճառը, զարգացման օրենքներն ու 
օրինաչափությունները, մեկնաբանել շարժման մեխանիզմը, 
ձևերը և դրանց դերը զարգացման գործընթացում: Ուսանողները 
գիտելիքներ են ստանում նաև հասարակության, նրա 
առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին: 
Դասընթացը ներկայացնում է փիլիսոփայյական գիտելիքների 
պատմականությունը, ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը  
գաղփար կունենա նորագույն շրջանի փիլիոփափայական 
տեսությունների և ուղղությունների, հայ փիլիսոփայական 
մտքի զարգացման շրջանների մասին: 
Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա կատարել 
ընդհանրացումներ աշխարհայացքի, տարբեր գաղափարական 
հոսանքների, տեսությունների և հիմնադրույթների 
վերաբերյալ:  
Փիլիսոփայություն առարկայի ուսումնասիրմամբ ուսանողը 
միաժամանակ կշփվի տրամաբանության, 
մշակութաբանության, քաղաքագիտության և այլ 
գիտությունների հետ:  Փիլիսոփայություն առարկան 
նախատեսված է ներկայացնել բոլոր բաժինների համար, 
որպեսզի ապագա  մասնագետի մոտ ձևավովի իրականության 
վերաբերյալ ընդհանրական գիտելիքներից եզրահանգումներ 
կատարելու հմտություն և կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

1․ինքնուրույն վերլուծել  փիլիսոփայական հիմնախնդիրները  

2․տարբերել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 

գաղափարական հիմնավորումները  
3․տարբարակել փիլիսոփայության մտքի պատմության 

հիմնական էտապները, յուրաքանչյուրի հիմնական 
մոտեցումները  
4․ Ներկայացնել հասարակական գիտակցությունը ձևերը, դրանց 

ընդհանրությունն ու տարբերությունը   
5․ հասկանալ    փիլիսոփայական հասկացությունների, 

կատեգորիաների և օրենքների էությունը, կիրառման 
բնագավառը   
Հմտություն 

1․գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  



2․հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3․սովորելու ունակություն  

4․առաջնորդի հատկություններ  

5․որակի կարևորության գիտակցում 

6․Կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները 

Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 

2․կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  

3․հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

4․տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 
ունակություն 

5․քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն  
6․միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փիլիսոփայություը որպես գիտություն 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական փուլերը 

Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 

Թեմա 4. Հոգևորի / գիտակցության/  պրոբլեմը 
փիլիսոփայության մեջ 

Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը/ օրենքները և 
կատեգորիաները/ 
Թեմա 6. Իմացության տեսությունֈ Գիտական իմացություն 

Թեմա 7. Սոցիալական փիլիսոփայություն, հասարակության 
սոցիալ-տնտեսկան համակարգը 

Թեմա 8. Հասարակության քաղաքական և հոգևոր համակարգը 

Թեմա 9. Հասարակական գիտակցություն 

Թեմա 10. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 
● ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճան,  
● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
● սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 
մասնակցություն, 
● ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 
հմտություններ և կարողություններ, 
● թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ 
կամ կարճ ազատ պատասխանով 

● ամփոփիչ քննություն համակարգչային ստուգմամբ 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Ս. Հակոբյան – Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան 
2005 

2. Մ. Ասատրյան – Փիլիսոփայության ներածություն, Երևան 
2004 

3. Վ. Կանկե - Փիլիսոփայություն, Երևան, 2000 

4. Հ. Շաքարյան – Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005 

5. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան, 1975. 
6. Ս. Զաքարյան – Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան 
2005 

Լրացուցիչ  
1․Իովչուկ – Փիլիսոփայության պատմության համառոտ 

ակնարկ, Երևան, 1979 



2․էդ․ Հարությունյան, Քաղաքական համակարգի զարգացման 

հիմնախնդիրները անցումային հասարակությունում, Երևան, 
2005   
3. И.Т. Фралов, Введение философии 

 
 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՕԼԳ/բ-042 //  ՕԼԳ/բ-043  // ՕԼԳ/բ-044 

Օտար լեզու (Անգլերեն) 1, 2, 3 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

4 կրեդիտ / 4 կրեդիտ / 4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ տարի (Ι, ΙΙ և ΙΙΙ կիսամյակներ) 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային Ι կուրս- 
56+56 //  
ΙΙ կուրս-
56 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր 
աշխատանք 

 

Գործնական 
աշխատանք 

Ι կուրս 
56+56 

ΙΙ կուրս-
56 

Ինքնուրույն Ι կուրս- 64+64 // ΙΙ կուրս-64 

Ընդամենը 120 / 120/ 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի քերականության 
ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ ուսանողի մոտ ձևավորել 
լեզվի հաղորդակցական կարողություններ և ձեռք բերված 
գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ: Այլ 
կերպ ասած, դասընթացի նպատակն է լուսաբանել անգլերեն 
լեզվի բառապաշարի և քերականականության հիմնահարցերը, 
սովորեցնել տեսական գիտելիքը գործնականում կիրառելու 
հմտություններ, ինչպես նաև. 

● ուսանողներին տալ գործնական գիտելիքներ անգլերեն լեզվի 
կառուցվածքի մասին, որն անհրաժեշտ է անգլերենի՝ որպես 
օտար լեզվի հաղորդակցման համար: 

● մշակել անգլերեն լեզվի հաղորդակցական կայուն 
հմտություններ դրսևորման բանավոր և գրավոր ձևերում: 
Այսպիսի դասընթացի խնդիրներով է պայմանավորված ծրագրի 
ֆունկցիոնալ հաղորդակցական ուղղվածությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Անգլերեն լեզվի գործնական հմտությունների և 
կարողությունների ձևավորում 

● Անգլերեն լեզվի կաղապարի շրջանակներում մտածելու 
կարողություն 

● Մասնագիտական օտարալեզու ·րականությունից օգտվելու 
հմտություններ 

● Անգլերեն լեզվի քերականական կայուն հմտություններ, 
մինիմալ բառապաշարի տիրապետում բանավոր և գրավոր 
ձևերում 

Հմտություն 

● կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 
համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնի դրանց միջև 



●  ցուցաբերել համապատասխան լեզվամտածողություն 

● ձեռք բերել ուսուցանվող լեզվով հաղորդակցվելու 
հմտություններ և կարողություններ 

Կարողունակություն 

● հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և 
ձեռքբերումների նկատմամբ 

● ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլո·իաները 
ուսումնասիրելու, ներդնելու կարողություն 

● առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն 

● ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու կարողություն 

● մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության 
գիտակցում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1.  
Unit 1.Work, rest and play. 
1A. Life stories.  
Vocabulary: day to day phrases, question words. 
Grammar: review of verb forms and questions 

1B. Super commuters. 
Vocabulary: work, questions about travel. 
Grammar: subject questions. 
Word stress. 
1C.Time to relax. 
Vocabulary: free time activities; frequency adverbs and expressions. 
Reading: a newspaper article. 
Listening: a survey 

1D. Speed dating. 
Review and Progress Portfolio 

Թեմա 2.  
Unit 2.Beginnings. 
2A. Starting small 
Vocabulary: Irregular verbs: past time phrases 

Grammar: Past Simple. 
2 B. First meetings. 
Vocabulary; relationships. 
Grammar: Past Continuous. 
Week forms (1): was and were 

2 C. The 1001 Nights. 
Vocabulary: connecting words. 
Reading: A book cover. 
Reading and listening: a story. 
Weak forms (2). 
2D. Small talk. 
Reading and Writing: starting and ending conversations 

Review and Progress Portfolio 

Թեմա 3.  
Unit 3.  
The world of work 

3A. Getting qualified 

Vocabulary: employment 
Grammar: 
The Adjective (degrees of comparison) 
have to // had to 

HwL(Help with Listening): have to & have 

3B. Job Hunting 

Vocabulary: looking for a job 



Grammar: present continuous & present simple; activity and state 
verbs 

3C. Strange jobs 

Vocabulary: word building: noun endings 

Skills:  
Reading:  a magazine article 

Listening: a radio interview 

3D. I'm really sorry! 
Real world: apologies, reasons and promises 

3.D 

Review and Progress Portfolio 

Reading and Writing Portfolio 

R: a formal letter 
W: a curriculum vitae(CV) 
Թեմա 4.  
Unit 4.  
That's entertainment 
4A. The silver screen 

Vocabulary: types of film 

Grammar: 
Personal Pronouns 

present perfect for life experiences (1): positive and negative 

4B. The rhythm of life 

Vocabulary: music 

Grammar: present perfect for life experiences (2): positive and 
negative 

Do the Facts Support Your Educated Guess? (glossary) 
Psychological Methods of Collect data (glossary) 
4C. TV or not TV? 

Vocabulary: TV nouns and verbs; -ed and –ing adjectives 

Skills:  
Reading:  a newspaper article 

Reading & Listening: a magazine quiz 

4D. What do you think? 

Real world: agreeing, disagreeing and asking for  

Review and Progress Portfolio 

Reading and Writing Portfolio 

R: a film review 

W: describing a film 

Թեմա5.  
Unit 5 

Into the Future. 
5A. Man or Machine 

5B. Never Too Old 

5C. Out of this World 

5D. It is for Charity 

Specific Professional Vocabulary 

Grammar: Future plans and Ambitions: be going to//be planning to, 
etc 

Թեմա 6.  
Unit 6 

Family and Friends 

6A. Life with Teenagers 

6B. Roles People Play 

6C. Family Business 



6D. Call Me Back 

-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 

Grammar: Superlatives 

Թեմա7.  
Unit 7 

You Need a Holiday 

7A. 50 Places to Go 

7B. What are You Taking? 

7C. Wish You were here 

7D. I Have got a Problem 

-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 

Grammar: Future Cont. for future arrangements 

Թեմա 8.  
Unit 8 

Different Cultures  
8A. Home Sweet Home 

8B. Meet the Parents 

8C. Cultural Differences 

8D. What is Edinburgh like? 

-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 

Grammar: should; should not; must 
Թեմա 9.  
Unit 9.  
Life isn't perfect 
9A. Problems, problems 

Vocabulary: everyday problems 

Grammar: first conditional; future time clauses with when, as soon 
as, before, after, until 
9B. Sleepless nights 

Vocabulary: adjectives to describe feelings 

Grammar: too, too much, too many, (not) enough 

9C. In the neighborhood 

Vocabulary: phrasal verbs 

Skills:  
Reading:  a letter to a newspaper  
Listening: a news report 
9D. Invitations 

Real world: invitations and making arrangements 

9. 
Review and Progress Portfolio 

Reading and Writing Portfolio 

R: a personal email 
W: paragraphs; expressing sympathy and giving advice; an email(2) 
 

Թեմա 10.  
Unit 10.  
Shop till you drop 

10A. Going, going, gone 

Vocabulary: verbs often used in the passive 

Grammar: present simple passive; past simple passive 

10B. Changing trends 

Vocabulary: anything, someone, no one, everywhere, etc. 



Grammar: used to 

HwL: used to 

10C. Fashion victims 

Vocabulary: use of articles: a, an, the, no article 

Skills:  
Reading:  a magazine article 

Reading & Listening: a profile 

10D. Can I help you? 

Real world: in a shop 

Vocabulary: shopping 

HwL: what shop assistants say 

Review and Progress Portfolio 

Reading and Writing Portfolio 

R: a letter to a newspaper 
W: connecting words(3); giving your opinion 

Թեմա 11.  
Unit 11.  
Gossip and news 

11A. Guess what? 

Vocabulary: verb-noun collocations(3) 
Grammar: present perfect for giving news with just, yet, already 

11B. Murder mystery 

Vocabulary: crime 

Grammar: relative clauses with who, which, that, where 

11C. Here is today‘s news 

Vocabulary: guessing meaning from context 
Skills:  
Reading:  a newspaper article 

Listening: the news 

11D. Did you? 

Review and Progress Portfolio 

Reading and Writing Portfolio 

R: stories 

W: use of verb forms; a narrative 

Թեմա 12.  
Unit 12.  
Achieving your goals 

12A. A year off 
Vocabulary: money 

Grammar: reported speech 

12B. Taking chances 

Vocabulary: unusual activities 

Grammar: second conditional 
12C. Men of magic 

Vocabulary: connecting words (2): first, next, then, etc. 
Skills:  
Reading:  a magazine article 

Reading & Listening: a radio interview 

HwL: linking: review(2) 
**************************************** 

12. 
Review and Progress Portfolio 

End of Course Review 

R: an online diary; a posting on a website 

W: common mistakes; describing your goals in a posting 



Գնահատմանմեթոդներ
ը և չափանիշները 

Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում, հաճախելիության 
ցուցանիշների հաշվառում, գործնական աշխատանքների 
գնահատումֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
Face2face, Pre-intermediate, Cambridge University Press (Student' s 
book & Workbook 

Լրացուցիչ- 
Լ.Համբարձումյան, English in Use, Երևան, 2013 

Լ.Համբարձումյան, English Step by Step, Երևան, 2014 

Առցանց տեղեկություններ թեմաներին համապատասխան 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-064- Մշակութաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ●  Մշակութաբանություն դասընթացի ծրագրային 
բովանդակության տիրապետումը, մշակույթի, մարդու, 
հասարակության ու աշխարհի մասին ընդհանուր գիտելիքների 
յուրացում: 
● աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցում 

● մասնագիտական, ընդհանուր գիտական և 
մշակութաբանական խնդիրների փոխառնչությունների 
պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումների իմացում 

● մասնագիտական  գիտելիքների զարգացմանը նպաստող 
մշակութա-մեթոդաբանական մտածելակերպի տարրերի 
ձևավորում 

● համաշխարհային և ազգային մշակույթի նվաճումներին 
հաղորդակից լինելը և մշակութաբանության բարդ 
հիմնախնդիրների համակարգում ճիշտ կողմնորոշվելը 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Մշակութաբանության որպես ինքնութույն գիտության 
ձևավորումը, հետազոտման մեթոդները:  
Մշակույթ հասկացության մեկնաբանումը և սահմանումները: 
Մշակույթի գործառույթները: Մշակույթի դասակարգման 
հիմնական չափորոշիչները, մշակույթի առանձին տիպերի 
բնութագիրը,  կրոն և մշակույթ, բարոյականություն,  արվեստ, 
գիտություն: 
Բնությունն իբրև փիլիսոփայական և մշակութաբանական 
կատեգորիա: Արժեք հասկացության  բնորոշումը, մշակույթի և 
արժեքների կապը, արժեքների  դասակարգումը: 
Քաղաքակրթություն հասկացության բնութագիրը, 
քաղաքակրթության և մշակույթի ընդհանրություններն ու 



տարբերությունները; 
Հմտություն 

● մշակութային երևույթների օրինաչափությունները,  
կառուցվածքը, տիպաբանությունը, պատճառա-հետևանքային 
կապերը հասկանալու ունակություն 

● մշակույթի վերաբերյալ եղած սկզբնաղբյուրների հետ 
աշխատելու ունակություն 

● ունեցած ինֆորմացիայի և տեղեկատվության տարբեր 
ձևերը օգտագործելու հմտություններ 

● մշակույթի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների 
համակարգում և վերլուծություն 

● մասնագիտական գիտելիքները գործնականում 
կիրառելու հմտություններ 

● տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և 
մշակման ունակություն,  
● միջանձնային գործնական հմտություններ 

Կարողունակություն 

● Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն 

● Հետազոտություններ կատարելու ունակություն 

● Անկախ սովորելու ունակություն 

● Հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 

● Համապատասխան համատեքստում ընկալել և 
մեկնաբանել նոր տեղեկատվություն,  
● Հասկանալ և օգտագործել քննադատական 
վերլուծության տեսությունների զարգացման մեթոդները 

● Ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 
հետազոտությունների որակի իմացություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մշակութաբանության ուսումնասիրության առարկան, 
մեթոդները, գործառույթները 

Թեմա 2. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ 

Թեմա 3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը 

Թեմա 4. Մարդ, բնություն, մշակույթ 

Թեմա 5. Մշակույթ և արժեքներ, մշակույթ և 
քաղաքակրթություն 

Թեմա 6. Մշակութային երկխոսություն և գլոբալիզացիա 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են 
հետևյալ բաղադրիչներով`  
ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճանի գնահատում դասահաճախումների հաշվառման 
միջոցով,  
բ) գործնական (սեմինար) աշխատանքներին ուսանողի 
մասնակցության, նրա ակտիվության և հմտությունների 
հաշվառում և գնահատում,  
գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 
առաջադրանքների) հաշվառում գնահատում,  
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով 
նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և 
յուրացման ընթացիկ ստուգում ու գնահատում կիսամյակի 
ընթացքում,  
ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 
ուսանողի մասնակցության աստիճանի, անհատական 
առաջադրանքների, գործնական աշխատանքներին ուսանողի 
ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների 
գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների 
հիման վրա դասընթացի  արդյունարար գնահատականի 



ձևավորում  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Մելքումյան Գ.Ա. Մշակութաբանություն, 2001 

2. Գուրևիչ Ս.,  Մշակութաբանություն,1996 

3. Բորև Յու.Բ.,  Գեղագիտություն, 1989 

4. Սարգսյան Ս.Ա.,  Մշակութաբանություն, 1996 

Լրացուցիչ- 
1. Հովհաննիսյան  Ս.,  Կուլտուրան և բնությունը,  Երևան, 

1984  
2. Макарян Э.С. , Теориякультурыисовременнаянаука,  

Ереван 1984 

3. Малюра Ю.А. Культурология, Москва, 1999 

4. Лосев А.Д. Философия. Мифология. Культура, Москва, 
1991 

5. Культурология. История мировой культуры, Москва, 1995 

6. Розин В.М. Введение в культурологию, Москва, 1994 

7. Швейцер А. Культура и этика, Москва, 1994 

8. Шнен О. Закат Европы, Москва, 1991 

9. Философский словарь, Москва, 1983 

10. Փիլիսոփայական բառարան 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ- 061-Տրամաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն          10 

Սեմինար                          14 

Լաբորատոր  աշխատանք 

Գործնական աշխատանք 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60  

Ստուգման ձևը ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակը մտածողության օրենքների և 
օրինաչափությունների, մտքի քերականության կանոնների 
յուրացումն է, որի արդյունքը նոր գիտելիքների ստանալն ու 
յուրացնելն է  ոչ միայն մտածողության, այլև իրականության 
մասին ընդհանրապես:  
Դասընթացի  նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես շաղկապել 
մտքերը, որպեսզի ճշմարիտ նախադրյալներից ստանանք 
ճշմարիտ եզրակացություն: 

 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Հասկացության էությունը: Հասկացությունների 
տեսակները, նրանց հարաբերությունը: 
● Դատողության էությունը, տեսակետները, 
իմացաբանական և հաղորդակցային յուրահատկությունները 

● Միջնորդավորված մտահանգում: Պայմանական և 
բաժանարար մտահանգումներ: Սիլլոգիզմը որպես 
մտահանգման յուրահատուկ ձև: Մտահանգման դերը 
ուսուցման գործընթացում: Անմիջական մտահանգումներ: 

 



Փոխակերպում և շրջում 

● Տրամաբանության հիմնական օրենքները: Օրենք-
օրինաչափություն-մտածողություն 

Հմտություն 

Տրամաբանության օրենքների, կատեգորիալ ապարատի և 
մեթոդների կիրառման շնորհիվ հանգել նյութականի 
իդեալականացման, օբյեկտիվը սուբյեկտիվացնելու և 
սուբյեկտիվն էլ օբյեկտիվացնելու հիմնական սկզբունքներին  
Կարողունակություն 

● վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 
● կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 
● տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   
● գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 
● առկա փաստերը վերլուծելու, նոր գաղափարներ առաջ 
քաշելու ունակություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը  
Թեմա 2. Հասկացության էությունը  
Թեմա 3. Դատողության էությունը 

Թեմա 4. Մտահանգում 

Թեմա 5. Ապացուցում և հերքում  
Թեմա 6. Տրամաբանության հիմնական օրենքները 

Թեմա 7. Տրամաբանության մեթոդաբանական նշանակությունը 

 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 
բաղադրիչների ներառմամբ. 
● ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճան,  
● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
● գործնական և լաբորատոր պարապմունքներին 
ուսանողի մասնակցություն, 
● ընթացիկ ստուգում 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Բրուտյան Գ.Ա., Ձևական տրամաբանության դասընթաց, 
Եր., 1967: 

2. Բրուտյան Գ.Ա., Տրամաբանության դասընթաց, Եր., 1976: 
3. Հարությունյան Էդ. Շ., Դեդուկտիվ տրամաբանության 

տեսության հարցեր, Եր., 1972: 
Լրացուցիչ 

1. Кондаков Н.И. Логический словарь - справочник. М., 1975 

2. Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику. М.,2010 

3. Гетманова А. Д. Учебник по логике. М., 1995. 
4. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. М., 2013. 
5. Кондаков Н. И. Введение в логику. М., 1967 

6. Ивлев Ю. В. Учебник логики: Учебник. М.,2003.   
7. Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики: Учебник. М., 

2001 

8. Горский Д. П. Логика: Учебное пособие для 
педагогических училищ.   Изд. 3-е., М., 1961.  

9. Челпанов Г. И. Учебник логики.  М., 1994. 

 

 

  

http://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/001_uchebnik_logiki_getmanova_2000/000.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE..._%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B9_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6197/138454/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20080629195438/http:/omgp-net.narod.ru/0/sboomg-net/DP_Gorsky/Logic/index.htm
https://web.archive.org/web/20080629195438/http:/omgp-net.narod.ru/0/sboomg-net/DP_Gorsky/Logic/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.krotov.info/libr_min/24_ch/el/lpanov.htm


 

Դասընթացիթվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ 058-Սոցիոլոգիա 

Դասընթացինհատկացվ
ողկրեդիտը 

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառությանտար
ի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերիբաշխումը Լսարանային  24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատորաշխատանք  

Գործնականաշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգմանձևը ստուգարք 

Դասընթացինպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի 
պատմական անհրաժեշտության, հասարակության 
ուսումնասիրության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 
աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է 
կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, 
դրանց միջև փոխկախվածության գործընթացները և 
վերահսկողության մեխանիզմները: 
Հմտություն 

Սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնական ձևերին, 
մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 
Կարողունակություն 

Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն 
ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր: 

Դասընթացիբովանդակ
ությունը 

Թեմա 1 Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները. 
պատմական ակնարկ:ՈՒսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, 
ֆունկցիաները, կապն այլ գիտությունների հետ: 
Թեմա 2 Հասարակության կառուցվածքային տարրերը.անհատ, 
խումբ (տեսակները), կազմակերպություն, ինստիտուտ: 
Թեմա 3 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմներ. 
մշակույթ և սոցիալականացում: 
Թեմա 4 Հասարակության շերտավորում: 
Թեմա 5 Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

Գնահատմանմեթոդներ
ը և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները. 
Խմբային աշխատանք,  
անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարց ու 
պատասխան, հարցախույզ: 
Գնահատման չափանիշները 

Ուսանողի գիտելիքը՝ 
● Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական անհրաժեշտության, 

վերջինիս ուսումնասիրման օբյեկտի, առարկայի, 
գործառույթների, հիմնականխնդիրների, սոցիոլոգիական 
գիտելիքի բազմամակարդակ կառուցվածքի վերաբերյալ, 

● հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման 
օրինաչափությունների, հիմնական ընդհանրությունների եւ 
տարբերությունների, համակարգային մոտեցման, 
հասարակության՝իբրեւ համակարգի՝բազմամակարդակ 
կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի 
(անհատը՝սոցիալական գործողություն կատարելու 



տեսանկյունից, խմբեր, կազմակերպություններ, 
ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 

● հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, դրանց 
փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

● հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի 
(շերտավորման), այն մեկնաբանող մոտեցումների, հիմնական 
շերտերի բնութագրի,  մոբիլության, վերջինիս տեսակների,  
ըստ մոբիլության «բաց» եւ «փակ» հասարակությունների 
մեկնաբանման վերաբերյալ 
Սոցիոլոգիական հետազոտության առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Կրավչենկո «Սոցիոլոգիա» Եր.2004 

2. Մկրտչյան Ե.Ռ.,Բալայան Ն.Մ.,Սոցիոլոգիա, Երևան 2002 

3. Социология, Учебник для студентов вузов, Батурин В.К., 
2012 

4. Giddens, Anthony, Duneier, Mitchell, Applebaum, Richard. 
2007. Introduction to Sociology. Sixth Edition. New York: W.W. 
Norton and Company. Chapter  

Լրացուցիչ- 
1. Социология, Волков Ю.Е., 2012 

2. История теоретической социологии, Предыстория 
социологии, Учебное пособие для вузов, Давыдов Ю.Н., 
2010 

3. Социология, Курс лекций, Акимова И.А., Багдасарьян Н.Г., 
2010 

4. Steven Loyal ‗‘The Sociology of Anthony Giddens‘‘, 2003 

 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԷԻԿ/բ-105 - Իրավագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 
Սեմինար 14 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ● ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցավորության և 
դրա հետ կապված հարաբերություների մասին,  

● ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 
իրավագիտական աշխարհայացքը,  

● նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված 
նյութի գործնական կիրառմանը,  

● խորացնել ընդհանուր իրավագիտական գիտությունների 
առարկայաշարի ուսումնասիրությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 



● Իրավունքի հիմնական ճյուղերի (մասնավորապես՝  

սահմանադրական իրավունքի, վարչական իրավունքի և վարչական 
դատավարության, քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 

դատավարության, աշխատանքային իրավունքի, քրեական իրավունքի 
և քրեական դատավարության, էկոլոգիական իրավունքի, միջազգային 

հանրային իրավունքի, դրանց սկզբունքների, ինստիտուտների, 

նորմերի ծագումնաբանության և էության, այդ ինստիտուտների և 
նորմերի օրենսդրական ամրագրման և կիրառման գործընթացի 

վերաբերյալ հիմնարար և համակարգված գիտելիք:  
Հմտություն 

● Կարող է կիրառել մասնագիտական գիտելիքներն առավել 

հաճախ հանդիպող իրավական խնդիրների լուծման համարֈ 

Կարողունակություն 
● Ունակ է՝ պարբերաբար ուսումնասիրելու օրենսդրությունը և 
իրավակիրառ պրակտիկան, մասնագիտական գրականությունը և 

ինտեգրվելու հարափոփոխ բազմամշակութային աշխատանքային 

միջավայրինֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1- Պետության և իրավունքի առաջացումը,  Թեմա 2- 
Պետության էությունը և գործառույթները, Թեմա 3- Իրավունքը 
սոցիալական նորմերի համակարգում, Թեմա 4- Սոցիալական 
նորմերի հասկացությունն ու տեսակները, Թեմա 5- Իրավունք և 
    իրավագիտակցություն, Թեմա 6- Օրինականություն և  
իրավակարգ, Թեմա 7- Իրավունքի համակարգը, Թեմա 8- 
Իրավական պետություն, Թեմա 9- Սահմանադրական 
իրավունք, Թեմա 10- Սահմանադրական կարգ հասկացությունը  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն ուղղորդված 
են կրթության վերջնարդյունքներին 
6.2. Առարկան ամփոփվում է քննությամբ` 4-րդ կիսամյակում) 
6.3. Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

● տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 
պատասխանի բովանդակությունը 

● պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

● շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի 
յուրացվածության աստիճանը 

● ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

7906528. Գործնական աշխատանքների ընթացքում 
իմացության ստուգում 

7905856. Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

● անհատական աշխատանքների հանձնարարում 

● իրավաբանական խնդիրների լուծում 

7906192. Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 
● դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 
● ներկայություն 

● մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

6.7. Համակարգչային թեստային ստուգում 
Գնահատման չափանիշները 

● համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 

6.8. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 
6.1-6.6 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուր 
միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 
Պարտադիր՝ 
1. ՀՀ Սահմանադրություն 

2. Վ.Ն Խռոպանյուկ «Պետության և իրավունքի 



տեսություն», 2001թ. 
3. Վ.Ս. Ներսեսյանց «Իրավունքի և պետության 
տեսություն», 2001թ. 
4. Ապիյան Ն. «Պետության և իրավունքի հիմնահարցեր», 
2003թ. 
5. Васильев А. В. «Теория государства и права, 1998 

6. Алексеев С Г« Теория государства и права.  2004 

Լրացուցիչ՝ 
1. www. yandex.ru. 
2. www.google.ru 

3. www.lib.ru 

4. www.books.ru 
 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Էիկ/ բ 091  Տնտեսագիտության  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը 1. ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ամեն  մի արտադրաեղանակի նպատակը հասարակության և 
նրա անդամների պահանջմունքների բավարարումն է: Հենց 
դրան է  ուղղված արտադրության գործընթացը, որտեղ լուծվում 
է տնտեսական երկու հիմնախնդրի  միչև առաջացող մշտական 
հակասությունը: 

Ներկայումս խառը տիպի տնտեսության պայմաններում , 
հիմախնդիրը շուկայական գործընթացի գործողությունը, 
շուկայական հարաբերությունների զարգացման 
օրինաչափություններն ու առանձնահատկություններն 
են:Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ավելի շատ 
պահանջմունքներ բավարարելու գործում մարդկանց ունեցած 
վարքագիծը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները 

● տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և 
գործառույթները տնտեսության տարբեր ոլորտներում 

● առարկայի կարևորությունը հասարակական 
տնտեսական հարաբերությունների բնագավառում 

● հասարակության զարգացման պատմական փուլերի 
տնտեսական առանձնահատկությունները 

Հմտություն 

● մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 
տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին 

● շուկայական հարաբերությունների 
օրինաչափություններին 

http://www.google.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/


այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական 
հավասարակշռություն  և համաչափություն պահպանելու 
համար 

Կարողունակություն 

● մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 
գործընթացները, դրանց պատճառահետևանքային կապերը 

● կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 

● ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 
քաղաքականություն փոխհարաբերությունը 

 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 
Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: 
Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 
Տնտեսագիտության հիմնական ուղղությունները: 
Տնտեսագիտություն առարկան, նպատակները և խնդիրները: 
Տնտեսական կատեգորիաներ և տնտեսական օրենքներ: 
Տնտեսագիտության տեսությունը որպես մեթոդոլոգիական 
գիտություն` մեթոդոլոգիա և մեթոդ: 
Տնտեսագիտության միկրո, մեզո, մակրո և մեգա շերտային 
կառուցվածքը: 
Թեմա 2 Շուկայական տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: 
Շուկա, շուկայի հասկացությունը, ծագման պայմանները, 
սեփականության բազմաձևությունը: 
Շուկայի հիմնական տարրերը, ֆունկցիաները, գործունեության 
սկզբունքները, կառուցվածքը, ենթակառուցվածքները, 
օբյեկտները, սուբյեկտները: 
Շուկայի դասկարգումն ըստ ապրանքային խմբերի, 
տարածքային հատկանիշների, մրցակցության ձևի, շուկայի 
սուբյեկտների տեսակների: 
Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական կողմերը: 
Թեմա 3 Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: 
Տնտեսական համակարգերը: Դրանց կազմակերպման 
հիմնական ձևերը: 
Ապրանքային արտադրության բնորոշ գծերը: 
Տնտեսական համակարգերի տիպերը և մոդելները: 
Թեմա 4 Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական 
եկամուտ և աշխատավարձ: 
Շահույթ և շահութաբերություն: Շահույթի էության և 
աղբյուրների մեկնաբանությունները: 
Շահույթի մեծությունը որոշող գործոնները: 
Շահույթի ֆունկցիաները: 
Շահույթի տեսակները (հաշվապահական, տնտեսական, 
ընդհանուր հաշվեկշռային և այլն): 
Մոնոպոլ շահույթ: 
Ձեռնարկատիրական եկամուտ: Աշխատավարձի տնտեսական 
հիմքերը: 
Աշխատավարձի ձևերը, տեսակները ու համակարգերը: 
Անվանական և իրական աշխատավարձ: 
Աշխատավարձի կազմակերպման տարիֆային համակարգի 
էությունը: 
Թեմա 5 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման 
փուլայնությունը: 
Տնտեսական աճի էությունը: Դրան բնութագրող հիմնական 
ցուցանիշները: 
Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները: 



Տնտեսական աճի տիպերը (էքստենսիվ, ինտենսիվ և խառը): 
Տնտեսական ճգնաժամ: Ճգնաժամի տեսակները: 
Թեմա 6 Ինֆլյացիա և գործազրկություն: 
Ինֆլյացիայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: 
Առաջացման պատճառները և սոցիալ-տնտեսական 
հետևանքները: 
Տնտեսության պարբերական տատանումները և 
գործազրկությունը: 
Գործազրկության տեսակները և դրանց վրա ազդող 
գործոնները: 
Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը: 
Թեմա 7 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Բանկեր: 
 Փող. տեսակները, պահանջարկը և առաջարկը: 
Հավասարակշռությունը դրամական շուկայում: Տոկոսադրույքի 
ձևավորումը որպես փողի գին: 
Դրամաշրջանառություն: Շրջանառության համար անհրաժեշտ 
փողի քանակության որոշումը: 
Վարկ. էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները: 
Բանկային համակարգ: Բանկերի տեսակները: 
Կենտրոնական Բանկի հիմնական խնդիրները և 
ֆունկցիաները: 
Առևտրային բանկերը և դրանց գործարքները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն և չափորոշիչներն ուղղորդված են 
կրթության վերջնարդյունքներին 

 Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 
● տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 
տրված պատասխանի բովանդակությունը 

● պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 
մասնաբաժինը 

● շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 
նյութի յուրացվածության աստիճանը 

● ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

●  

 Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 
ստուգում 

 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

● Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 
վերլուծություն 

 Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 

● ներկայություն 

● մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 

● համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 

 Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում՝ ստուգարք 

 արդյունքների հանրագումար գնահատման 
հարյուրմիավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գ. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն, 2009թ. 
2. Գևորգյան Մ.Ա.  „Տնտեսագիտության տեսություն― Երևան 
1998 

3. Գոռթնի Դ. Ջեյմս, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, 



Ա.Հ.Սթուդենմունդի, Ռասել Ս. Սոբելի        „Տնտեսագիտություն: 
Մասնավոր և հասարակական ընտրություն:― Թարգմանություն` 
գլխ. խմբագիր պրո ֆ.Գ. Կիրակոսյան Երևան 1999 

4. Թովմասյան  Ռ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն― 
Երևան 2006 

5. Խաչատրյան Գ. Հ. „Տնտեսագիտության տեսություն― 
Երևան 2007 

6. Ղուշչյան Հ. Բ. „Մակրոէկոնոմիկա― Երևան 1992 

7. Մարկոսյան Ա., Սա ֆարյան Ռ. „Շուկայական տեսության 
հիմնախնդիրները―  Երևան 2002 

8. ―Մենեջմենթ― Յ.Մ, Սուվարյանի խմբ.  Երևան  2002 

Լրացուցիչ- 
1. Войтов А . Г. „Экономика. Общий курс― (фундаментальная 
теория  экономики).  Учебник  М. 2003 

2. Гугасян Г. М. „ Экономическая теория. Кл ючевые 
вопросы.― Учебник М. 2004 

3. Липсиц И.В. . „  Экономика. Учебник для вузов―: М.2004 

4. Макконелл  К.Р. Бр    ю С.Л. Экономикс: 
Принципы,проблемы и политика. В 2-х томах. М.1996 

5. Носова С. С. . „ Экономическая теория Краткий курс. ― 
М.2001 

6. Носов С. С.  „ Основы  Экономики.―   Учебник  М. 2004 

7. Основы экономической теории. Курс лекции  Под общ. 
ред. А.А.Кочеткова   М.2004 

8. Райзберг Б. А.  „ Основы  Экономики.― Учебник пособие. 
М. 2000 Стенлейк Дж.Ф. . „  Экономикс для начинающих. ― 
М.1994 

9. Торосян К . М.  „ Теория оптимальной цивилизации.― 
Гл.12-14  Ереван 2002 

10. „ Экономическая теория.―  Учебник. Под ред. Камаева В. 
Д.   М. 2000 

11. „ ЭкономическՈя теория.―  Учебник. Под общ. ред. 
В.И.Видяпина и др. М.2005 

12. „  Экономика. .―  Учебник под ред. А.С.Булатова М.2001 

13. Янова В.В.  „  Экономика. .―  Учебник М.2007 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Պ/բ-065-Քաղաքագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Քաղաքագիտություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ     
ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ քաղաքական պատմության, 
գործընթացների և զարգացման փուլերի մասին: Դասընթացի 
ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը պետք է գաղափար 



ունենա քաղաքական համակարգի, պետության կառավարման 
տիպերի և ձևերի, քաղաքական իշխանության, քաղաքական 
կուլտուրայի, քաղաքական կազմակերպությունների, 
իշխանության ձևավորման սկզբունքների, միջազգային 
քաղաքական կազմակերպությունների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 
պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի մշակութային նվաճումների 
մասին, գնահատել գեղեցիկն ու մշակութային արժեքները: 

Քաղաքագիտություն առարկայի ուսումնասիրմամբ 
ուսանողը միաժամանակ կշփվի համաշխարհային քաղաքական 
պատմության, մշակութաբանության, փիլիսոփայության և այլ 
գիտությունների հետ: Քաղաքագիտություն առարկան 
նախատեսված է ներկայացնել ոչ մասնագիտական բաժիններին, 
որպեսզի ապագա  մանկավարժը գիտելիներ ունենա քաղաքական 
համակարգի և պետական կառավարման մասին 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

1․ինքնուրույն վերլուծել քաղաքական իրադարձությունները 

2․տարբերել քաղաքաքան և քաղաքագիտական սուբյեկտների 

գործառույթները 

 3․տարբարակել պետական կառավարման համակարգի տիպեը 

4․տարբերակել պետության տիպերն ու ձևերը 

5․ հասկանալ քաղաքական կոնֆլիկտների տիպերն ու 

կառուցվածքը, լուծման ուղիները  
Հմտություն 

1․գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  

2․հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3․սովորելու ունակություն  

4․առաջնորդի հատկություններ  

5․որակի կարևորության գիտակցում 

Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 

2․կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  

3․հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

4․տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 
ունակություն 

5․քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն  
6․միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, խնդիրները,  մեթոդները, 
կապը հասարակական այլ գիտություների հետ  
 Թեմա 2. Քաղաքագիտության սուբյեկտները: Հասարակական 
քաղաքական համակարգ 

Թեմա 3․ Պետություն, տիպերը,   ձևերը 

Թեմա 4․ Քաղաքական իշխանություն 

 Թեմա 5․ Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ: 

Քաղաքական կուլտուրայի տիպերը 

Թեմա 6․ Մարդու դերը քաղաքականության մեջ 

Թեմա 7․ Անցումային հասարակության քաղաքական համակարգը: 

Իրավական պետություն 

Գնահատման 
մեթոդները և 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 
համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 



չափանիշները բաղադրիչների ներառմամբ. 
● ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճան,  
● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
● սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 
● թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ կամ 
կարճ ազատ պատասխանով 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1 Վ. Թումանյան «Քաղաքագիտություն»,  1992թ. 
2․Քաղաքագիտության ներածություն,  1994թ. 

3․Քաղաքագիտություն ներածություն,  Երևան,  1996թ. 

4․Ռ. Պետրոսյան, Քաղաքագիտություն,  Երևան   2002թ. 

5.ՀՀ Սահմանադրություն,  Երևան,  2015թ.  

Լրացուցիչ  
1.Հ. Մանուչարյան «Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի 
պատմության» Երևան, 2002թ. 
2․Գ. Միրումյան «Քաղաքական ուսմունքների պատմություն»  

2006թ 

3․Зеркин, Основы политологии,  1999г. 

4․Բ․ Խաչատրյան, Քաղաքագիտություն, 2017թ․ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄԻ/բ-146 Համակարգչից  օգտվելու հմտություններ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկայի 
դասավանդման նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից ծրագրային  
և տեխնիկական ապահովման և դրանց կիրառության 
վերաբերյալ:  
Առարկայի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը պետք է 
ձեռք բերի գիտելիքներ Windows օպերացիոն թաղանթի, նրա 
հիմնական ֆունկցիաների ու ստանդարտ ծրագրերի,  MS Word, 
MS Excel և Power Point կիրառական ծրագրերի վերաբերյալ:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
Համակարգչի ծրագրային և ապարատային միջոցների մասին 
տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ 

Հմտություն 

● Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ 
համագործակցային աշխատանքի հմտություններ 

● Աշխատել Windows-ի  ծրագրային  միջավայրում, 
աշխատել ֆայլային համակարգի հետ: 



Կարողունակություն 

● Մուտքագել, խմբագրել, ձևավորել տեքստը, 
փաստաթուղթը՝  MS Word ծրագրային փաթեթի 
հնարավորություններից օգտվելով: 
● Կազմել աղյուսակներ MS Excel  աղյուսակային ծրագրի 
օգնությամբ, կատարել պարզագույն հաշվարկներ, տեղադրել 
բանաձևեր, կիրառել ֆունկցիաներ, պատկերել համեմատական  
գրաֆիկներ: 
● Կարողանա ստանալ պրեզենտացիոն աշխատանքներ 
Power Point ծրագրային փաթեթով 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի 
սկզբունքներըֈ Մայր հարթակ, միկրոպրոցեսորֈ Հիշողության 
տեսակներֈ Ծայրամասային սարքերֈ  
Թեմա 2.  Աշխատանք Windows օպերացիոն համակարգի հետֈ 
Windows ՕՀ-ի աշխատանքի ինտերֆեյսըֈ Աշխատանք 
ստանդարտ  ծրագրերի հետֈ ֆայլային համակարգ․ ֆայլերի 

պատճենահանում, տեղափոխում, հեռացում, փնտրում, 
վերանվանումֈ Control Panelֈ  
Թեմա 3․ MS Office ծրագրային փաթեթֈ MS Word տեքստային  

խմբագիր ծրագիրֈ  տեքստի մուտքադրման   և ֆորմատավորման 
կանոններըֈ Աշխատանք աղյուսակների հետֈ Drawing 
գործիքների տողը , WordArtֈ  Թեմա 4․ MS Office ծրագրային 

փաթեթֈ MS Excel աղյուսակային պրոցեսոր աշխատանքային 
գիրք, էջերի հեռացում ավելացում, վերանվանում , 
պատճենահանում, աշխատանքային դաշտ, բջիջներ, սյուներ, 
տողերֈ Մաթեմատիկական հաշվարկների կատարումը 
բջիջներում բանաձևերի տեղադրման կանոններըֈ Բացարձակ և 
հարաբերական հասցեավորում ֈ Ֆունկցիաներֈ Տվյալների 
տեսակավորում և զտումֈ  
Թեմա 5. MS Office ծրագրային փաթեթ MS Power Point 
պրեզենտացիոն կիրառական ծրագիրֈ Սլայդների ստեղծում, 
դրանց միավորում ցուցադրական պրոյեկտի մեջֈ Պրոյեկտի  
ներկայացումը պրեզենտացիոն ծրագրերի միջոցով 

Ձայնի, անիմացիաների տեղադրումֈ Տարբեր ոճերի սլայդների 
ձևավորում 

ծրագրի կիրառությունը մասնագիտական բնույթի նյութի 
ցուցադրության համար   

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 
Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 
համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ 
հաշվառման կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
Վ Հովսեփյան  MS Windows, MS Office (Word, Exel, Access…) 
ծրագրային համակարգեր 

Լրացուցիչ- В.С.Симонович Информатика базовый курс, учебник 
для ВУЗ-ов 

 
 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ԱՍ/բ-051 - Քաղպաշտպանություն և արտակարգ 
իրավիճակների հիմնահարցեր 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 



Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 
քաղպաշտպանության համակարգին և հիմնական խնդիրներին, 
ինչպես նաև, արտակարգ իրավիճակներում վարքի կանոններին և 
բնակչության պաշտպանության հիմնահարցերին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Ուսանողը պետք է իմանա 

● արտադրական իրավիճակների դասակարգումը, 
բնութագիրը, կանխարգելման միջոցները, ինչպես նաև բնական, 
էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից պաշտպանվելու 
միջոցառումները: 
● զանգվածային ոչնչացման զենքերի տեսակների, դրանց 

կիրառման ժամանակ առաջացած հետևանքների, պայքարի ու 
կանխարգելիչ խնդիրները 

● բնակչության պաշտպանության միջոցները արտադրական 
իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ 

● ապաստարանների, հակաճառագայթային թաքստոցների 
կառուցվածքները, տարհանման և ապակենտրոնացման 
կազմակերպման սկզբունքները 

● ռիսկի գործոնը արտակարգ իրավիճակներում, 
ճգնաժամային կառավարման մի շարք հարցերի գաղախարները: 

Հմտություն 

● բնակչության պաշտպանությանը անհատական և կոլեկտիվ 
միջոցներով 

● հակագազից օգտվելու կանոններին 

● շնչառական օրգանների պաշտպանության պարզագույն 
միջոցներին 

● մարդասիրական օգնության կազմակերպմանը արտակարգ 
իրավիճակներում: 

Կարողունակություն 

● դիմակայել բնական, էկոլոգիական, տեխնածին 
աղետներին 

● միջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքերից 
պաշտպանվել ապաստարաններում, հակաճառագայթային 
թաքստոցներում 

● ցուցաբերի առաջին բուժօգնություն տուժածներին 

● աշխատել փրկարարական ջոկատներում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներ, առաջացման պատճառները, 
զարգացման փուլերը և դասակարգումը:   
Թեմա 2. Տարերային աղետներ, վտանգավոր երևույթներ, 
առաջացման պատճառները:  Տեխնածին աղետներ բնակչության 
պաշտպանության հրատապ միջոցները: 
Թեմա 3. Զանգվածային ոչնչացման զենքի      տեսակները, 
բնութագիրը և բնակչության պաշտպանությունը նրանից: 
Թեմա 4. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը 



արտակարգ        իրավիճակների և պատերազմի              
ժամանակ: 
Թեմա 5. Քաղաքացիական պաշտպանությունը,         նրա 
նպատակները և խնդիրները: Քաղաքացիական պաշտպանության 
պաշտպանական կառույցները: 
Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակների ռիսկի գնահատումը: Ռիսկի 
նվազեցման         համալիր ծրագիր: 
Թեմա 7. Փրկարար աշխատանքի                        կազմակերպումը 
ԱԻ և պատերազմի ժամանակ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) (20 
միավոր)  
● Գնահատման մեթոդը` 

● Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 
համապատասխան 

● Ստուգողական հարցեր 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Մշակված նորմատիվների կատարում 

● Առարկայի իմացությունը 

2.  Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

● Գնահատման մեթոդը` 

● Հաճախումների հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

3. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  
աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

● Գնահատման մեթոդը` 

● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

4. Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր 

● Գնահատման մեթոդը` 

● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Տնային աշխատանքների կատարում 

● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5. Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   կամ 
10 միավոր  
● Գնահատման մեթոդը` 

● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

● Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 կետերի 
օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի ունակությունը, 
կարողությունը և հմտությունը 

Գրականություն 
Պարտադիր -Հ․Մ․Գրիգորյան-«Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», Երևան 



2014թ․ 

Ալավերդյան Ռ., Սարաֆյան Կ., «Ջրհեղեղներ», Երևան 2000 թ․ 

Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ., 
«Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ 
իրավիճակներումվարելակերպի կանոնների մասին», Երևան 
2001թ․ 

Բալասանյան Ս., «Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա 
կազմակերպումը», Գյումրի, Էլդորադո, 200 թ․ 

Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. և ուրիշներ «Ռազմական և 
արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների 
մասին», Ձեռնարկ, Երևան  2001թ․ 

Հովհաննիսյան Ս., «Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթություն», 
Երևան, Փրինթինֆո 2011թ․ 

Հարությունյան Ս․, Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության հիմունքներ, Երևան, Տնտեսագետ 2003 թ․ 

Լրացուցիչ- Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ 
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին»1998 թ.  
2-ը դեկտեմբերի 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Քաղաքացիական 
պաշտպանության մասին»,2002 թ. 
 5-ը մարտի 

ՀՀ օրենք «Տեղական ինքնակառավարման մասին», Երևան, Նորք-
ֆիրմա ՍՊԸ1996 թ 

ՀՀ օրենքը «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», Երևան
 2007թ․ 

ՀՀ օրենքը «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության մասին»1998 
թ․ 

ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» 2002 
թ․ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-156 Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ  

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյանկ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բույսերի,   
կենդանիների  և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունների և 
օրինաչափությունների վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել 
էկոլոգիական գործոնների, բույսերի,կենդանիների  առանձին 
խմբերի յուրահատուկ վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և 
որոշ էկոլոգիական օրինաչափությունների, համակեցությունների 
հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 
կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների 
մասին, ներտեսակային և միջտեսակային 
փոխհարաբերությունների, սուկցեսիաների և բույսերի կյանքի 



ձևերի մասին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա և 
նրանց միջև ստեղծվող փոխհարաբերությունների մասին,  
● համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում ընթացող 
միջտեսակային և ներտեսակային փոխհարաբերությունների 
մասին: 
● համակեցությունների առաջնային և երկրորդային 
հերթափոխության մասին: 
Հմտություն 

● էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  
ուսումնասիրման մեթոդներին, 
● բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 
● էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքների 
բնագավառում գործնական հմտություններին: 
Կարողունակություն 

● Յուրացնելով բույսերի էկոլոգիական 
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները իրականացնել 
բույսերի, կենդանիների  պահպանության միջոցառումներ 

● էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ  առարկայի  
վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 
● հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 
ռեֆերատներ  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 
գործողությունների պլանավորում:  էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  առարկան« խնդիրները 
զարգացման տարբեր էտապներում: էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  զարգացման պատմությունը: 
Ժամանակակից  էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  
առարկայի կառուցվածքն  ու  խնդիրները, դիրքը  
կենսաբանական  գիտությունների  համակարգում:  էկոլոգիա  և  
բնապահպանության հիմունքներ  որպես  բնության  
պահպանության  և  բնության  ռացիոնալ  օգտագործման  
տեսական  հիմք:   
Թեմա2.Բույսերի, կենդանիների վրա արտաքին գործոնների 
ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները: 
Հասկացողություն էկոլոգիական գործոնների մասին: Աբիոտհկ« 
բիոտիկ« անթրոպոգեն, էդաֆիկ գործոններ: Սահմանափակող 
գործոններ: Գործոնի ազդեցության ուժ: Օպտիմում և պեսիմում: 
Կրիտիկական կետեր: Տեսակի էկոլոգիական վալենտականություն: 
Օրգանիզմների էկոլոգիական դասակարգման սկզբունքները: 
Թեմա 3.Լույսի դերը բույսերի, կենդանիների  կյանքում: 
Բույսերի,կենդանիների  էկոլոգիական խմբերը լույսի նկատմամբ և 
դրանց ադապտացիոն յուրահատկությունները: 
Լուսապարբերականություն: Բույսերի,կենդանիների 
հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության 
պայմաններին: 
Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ բույսերի,կենդանիների  
էկոլոգիական վալենտականությունը: Ջերմաստիճանի 
ազդեցությունը օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: 
Բույսերի,կենդանիների ջերմային ռեժիմի 
յուրահատկությունը:Բույսերի,կենդանիների  մոտ 



ջերմակարգավորման հիմնական 
ուղիները:Բույսերի,կենդանիների  ջերմային ռեժիմը և նրանց 
ոչնչացման պատճառները ցածր և բարձր ջերմաստիճանի 
դեպքում:   
Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը ցամաքային 
օրգանիզմների կյանքում: Ցամաքի վրա խոնավության ձևերը և 
աղբյուրները:Բույսերի մոտ խոնավության մուտքի ե ելքի 
ուղիները: Բույսերի էկոլոգիական խմբերը ըստ ջրային հաշվեկշոի, 
հիդրոֆիտներ« մեզոֆիտներ և քսերոֆիտներ: Ջրի տարբեր ձևերի 
ազդեցությունը բույսերի վրա: 
Թեմա 6.Տեղումների  տեսակը  և  դրանց էկոլոգիական  դերը: 
Բույսերի,կենդանիների  կյանքում էդաֆիկ  գործոնը: Օդի կազմը և 
շարժումը: Քամու դերը տեսակների Էկոլոգիայում:  Հողը որպես 
կյանքի միջավայր: Հողի յուրահատկությունը: Հողերի ջրային 
ռեժիմը: Հողի մեխանիկական կազմի էկոլոգիական 
նշանակությունը բույսերի,կենդանիների համար: 
Թեմա 7. Ժամանակը որպես էկոլոգիական գործոն 
բույսերի,կենդանիների  կյանքում: Կենսաբանական ժամացույց: 
Բույսերի,կենդանիների,կենդանիների  օրական և ցիրկադային 
ռիթմը: Բույսերի,կենդանիների էկոլոգիական խմբերն ըստ 
օրական ակտիվության: Հիմնական ադապտացիաները: Լուսնային 
ռիթմեր, դրանց յուրահատկությունը: Մակընթացության և 
տեղատվության ռիթմերը օվկիանոսում: Սեզոնային ռիթմեր: 
Դրանց ադապտիվ բնույթը: Բույսերի,կենդանիների 
հարմարվածությունը տարվա անբարենպաստ պայմաններին: 
Սեզոնային զարգացումը ղեկավարող գործոններ: 
Բույսերի,կենդանիների   մոտ պերիոդիզմի երևույթի էությունը: 
Թեմա 8. Բիոտիկ կապերի հիմնական տիպերը« դրանց դրսևորման 
յուրահատկությունը միջտեսակային և ներտեսակային 
հարաբերություններում: Գրշատիչ-զոհ« մակաբույծ-տեր 
փոխհարաբերությունները: Այդ կապերի ընդհանուր գծերը և 
յուրահատկությունը:   
Թեմա9. Համակեցություն: Հասկացողություն բուսական 
համակեցության մասին, համակեցության կառուցվածքը:  Ստաբիլ 
և ոչ ստաբիլ համակեցություններ Հասկացողություն կենսացենոզի 
մասին:  Ֆիտոցենոզ:  Կենսացենոզի կառուցվածքը: Սահմանային 
Էֆեկտ: Կենսացենոզի տարածական կառուցվածքը: Ջրային և 
ցամաքային կենսացենոզների տարբերությունը:  
Թեմա 10. Համակեցության ստաբիլության հիմնախնդիրը: 
Սուկցեսիաների ընդհանուր օրինաչափությունները: Առաջնային և 
երկրորդային սուկցեսիաներ: Սուկցեսիաների յուրահատուկ 
տարբերակները: 
Թեմա 11. Բույսերի,կենդանիների վրա միջավայրի գործոնների 
ձևառաջացնող ազդեցությունը:  Հասկացողություն բույսերի, 
կենդանիների կյանքի ձևերի մասին: Կյանքի ձևերի ձևավորման 
հարմարվողական նշանակությունը: Կյանքի ձևերի 
դասակարգումը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
● 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Հաճախումների հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 



2)Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  
աշխատանքներին (20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

3) քննություն  
4) Գործնական և ստուգողական աշխատանք (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %  կամ 20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Տնային աշխատանքների կատարում 

● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5) Ինքնուրույն աշխատանք (ընդհանուր գնահատականի 10 %  
կամ 10 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

● Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

6)Բոնուսներ (ընդհանուր գնահատականի 30 %  կամ 30 
միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

● Գնահատման չափանիշները` 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 կետերի 
օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի ունակությունը, 
կարողությունը և հմտությունը 

6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 
միավորանոց բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի 
համաձայն. 

- մեկ եզրափակիչ քննություն 

-երկու ինքնուրույն աշխատանք 

-երկու ստուգողական աշխատանք 

-մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
-մասնակցությունը և ակտիվությունը ·ործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
-եզրափակիչ քննություն  
-·ործնական և ստու·ողական աշխատանք (մինչև 20 միավոր ) 
-ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 10 միավոր ) 
-ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր ) 
-դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

Գնահատականը ըստ 
5 բալանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ100 
միավորանոց 
համակարգի 

Գնահատականը 
ըստ կրեդիտային  
համակարգի 

―գերազանց‖ (5) 96-100 A+
 



―գերազանց‖ (5) 91-95 A 

―գերազանց‖ (5) 86-90 A-
 

―լավ‖  (4) 81-58 B+
 

―լավ‖  (4) 76-80 B 

―լավ‖  (4) 71-75 B-
 

―բավարար‖ (3) 66-70 C+
 

―բավարար‖ (3) 61-65 C 

―բավարար‖ (3) 55-60 C-
 

―անբավարար‖ (2)1
 40- 54 D 

―անբավարար‖ (2)2
 մինչև 40 F 

―ստուգված‖ 55-100 S 

―չստուգված‖1
 40-54 U 

―չստուգված‖2
 մինչև 40 U 

Գնահատման սանդղակը 
   

 
    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Двороковский М. С.- Экология растений-1983 г. 
2. Горышина Т. К.- Экология растений-1978 г. 
3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология растений.2009г   
4. Մելքումյան- Էկոլոգիա, 2009թ. 
5. В.А.Радкевич ―Экология‖ Минск. 
6. Н. М. Черпова, А.М.Былова ―Экология‖, М., 1980թ. 
7. А.А. Хван ―Экология‖ М., 2002թ. 
8. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա,1998թ.  
Լրացուցիչ- 
1. Юджин, Одум ―Экология‖. В 2-х томах. 1986 

2. Чернова Н.И., Былова А.М.- ―Общая экология‖. 2004 

3. Бигон ―Экология‖ М., 1999. 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-178. Բժշկագիտության  հիմունքներ և առողջության 
պահպանում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի,  5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  «Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում» 

առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ գիտելիքներ 
բժշկագիտության հիմունքների, հիվանդությունների 
դասակարգման, առաջացման պատճառների, ընթացքի, 
կանխարգելման մասին: Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ 
հմտություններ աղետների օջախում տուժածներին առաջին և 



մինչբժշկական օգնություն ցույց տալու համար, պատրաստել 
նրանց պրակտիկ աշխատանքի բժշկական օգնություն 
ցուցաբերելու համար արտակարգ իրավիճակների պայմաններում: 
Ուսանողների մոտ արմատավորել հմտություններ և 
կարողություններ կատարելու վիրակապություն, դնել բեկակալ, 
չափել հիվանդի կամ տուժվածի զարկերակային ճնշումը, որոշել 
պուլսը, շնչառության հաճախականությունը, չափել մարմնի 
առավելագույն ջերմությունը, վերահսկել տուժվածի 
վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի առաջացումը, կազմակերպել 
ճիշտ օգնություն վնասվածքների ժամանակ, կատարել ճիշտ 
տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ ապրելակերպի, 
սեռական դաստիարակության մասին:  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 
գործնական պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, 
իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց են կացվում 
հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
● Հիվանդությունը (ոչ վարակիչ և վարակիչ):  
● Հիվանդի (վարակիչ և ոչ վարակիչ) հետազոտությունը և 
ախտորոշումը: 
● Հիվանդի խնամքը՝ սիրտ-անոթային, շնչառության, 
մարսողության, էնդոկրին, միզազատական և վարակիչ 
հիվանդությունների ժամանակ: 
● Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ: 
● Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 
նվազման պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 
բուժօգնությունը: 
● Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 
կանգի պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 
բուժօգնությունը: 
● Արյան գերճնշման պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Բրոնխների բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը: 
● Բրոնխների ասթման` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Թոքերի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Մարսողության օրգանների հիվանդությունները`  
● Ստամոքսի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Խոցային հիվանդություն` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Էնդեմիկ խպիպ` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Շաքարախտը` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Երիկամի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Մեզահեռացնող ուղու բորբոքումը` պատճառը, 
ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Վարակիչ հիվանդությունների (անվանախմբավորումները, 
պատճառները): 



● Դիզենտերիա` պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 
● Լյարդի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը: 
● Ջրծաղիկ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 
● Դիֆտերիա՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 
● Էպիդեմիկ պարոտիտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 
ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Բծավոր տիֆ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 
● Բրուցելյոզ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 
● Սիբիրախտ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 
բուժումը, կանխարգելումը: 
● Իմունիտետը: Պատվաստումը:  
● Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 
ճնշման չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով առանց հնչյունալսիչով 
արյան ճնշման չափելը: 
● Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 
● Դեղանոթից դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
● Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներմուծումը ականջի մեջ: 
● Դեղանյութի ներմուծումը քթի խոռոչ: 
● Մարմնի ջերմաստիճան չափել: 
● Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 
դնել: 
Հմտություն 
● Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 
կիրառում: 
● անոթազարկի հաճախականություն չափել: 
● մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 
ճնշման չափել: 
● շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել: 
● դեղանոթից դեղանյութ զետեղել ներարկիչի մեջ: 
● մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 

● մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 

● մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ 

● Դեղանյութ ներմուծել ականջի մեջ: 
● Դեղանյութ ներմուծել քթի խոռոչ: 
● Մարմնի ջերմություն չափել: 
● Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 
դնել 
Կարողունակություն 
● Հիվանդի հետազոտության մեթոդներին և առաջին 
բուժօգնություն ցուցաբերելուն 

● անձնական  հիգիենայի կանոններին    
● հիվանդի  խնամքի  կազմակերպմանը 

● առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 
կիրառումը 



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարակիչ, 
վարակիչ) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 
Թեմա  2. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` սիրտը 
անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի նվազում` 
առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող արյունատար 
անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին բուժօգնությունը, արյան 
գերճնշում: 
Թեմա  3. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` բրոնխի 
բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում (թոքաբորբ): 
Թեմա  4 . Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 
ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 
Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, էնդեմիկ 
խպիպ: Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: 
Իմունիտետ: Ջրծաղիկ, կարմրուկ, էպիդեմիկ պարոտիտ: 
Թեմա  5. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 
հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդություններ: Դիֆտերիա, բծավոր տիֆ, բրուցելոզ, 
սիբիրախտ, դաբաղ: 
Թեմա  6. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 
պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 
առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 
Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարակիչ, 
վարակիչ) հետազոտությունը և  ախտորոշումը: Անոթազարկի 
հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման չափումը: 
Թեմա  7. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` սիրտը 
անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի նվազում` 
առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող արյունատար 
անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին բուժօգնությունը, արյան 
գերճնշում: Դեղանյութի զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ, 
դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը, դեղանյութի 
ներմկանային ներարկումը, դեղանյութի ներանոթային 
ներարկումը: 
Թեմա  8. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` բրոնխի 
բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 
(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում (թոքաբորբ): 
Շնչառության շարժումների հաճախականության չափումը: 
Հիվանդի անհատական հիգիենան և պահպանման կանոնները: 
Թեմա  9. Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 
ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 
Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, էնդեմիկ 
խպիպ: Արյան տեղային արյունահորդում: Ստամոքսի լվացում: 
Թեմա  10. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 
հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 
մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 
հիվանդույթուններ: Իմունիտետ, պատվաստում: Դիզենտերիա 
(Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: Ջրծաղիկ: Հոգնաների 
տեսակները և դրման տեխնիկան: 
Թեմա  11. Դիֆտերիա, էպիդեմիկ պարոտիտ, կարմրուկ, բծավոր 
տիֆ: Բուժական սնունդ և դիետիկ սեղաններ: 
Թեմա  12. Բրուցելոզ, սիբիրախտ, դաբաղ: Բնական, խառը և 



արհեստական սնուցում: 
Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 20 
միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում դասախոսի և 
ուսանողների կողմից 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի պատասխանները 

● Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  
2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 
20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Առարկայի իմացությունը 

3.Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Հաճախումների հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

4)Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  
աշխատանքներին (20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ ստուգում 
6) Գործնական և ստուգողական աշխատանք (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %  կամ 20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Տնային աշխատանքների կատարում 

● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7) Ինքնուրույն աշխատանք (ընդհանուր գնահատականի 10 %  
կամ 10 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

● Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8)Բոնուսներ (ընդհանուր գնահատականի 30 %  կամ 30 
միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

● Գնահատման մեթոդներ 



● Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 
Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի 
մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 
աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 
վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 
Ստուգողական աշխատանք: 

 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 
Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 
աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 
Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, 
զուգակցված դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, 
դրույթային դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, 
ակնադիտական դասախոսություն, դասախոսություն-
երկխոսություն, դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-
քննարկում,  թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 
դասախոսություն-ամփոփում, գործնական պարապմունքներ, 
ընդհանրական դասախոսություններ, հակիրճ 
դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված դաս,  
անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, գործնական 
(արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, ակնադիտական 
դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված սխալներով 
դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-
կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով սեմինար, սեմինար-
հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-հարց-
պատասխան, խմբային աշխատանքով սեմինար, որոնողական 
սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող սեմինար, 
համակարգային սեմինար, լաբորատոր պարապմունք: 
բ/արտալսարանային պարապմունքներ 
ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 
սեմինար, արտադրական գործնական 
պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 
բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, թատերային 
ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, մասնագիտական 
գործունեության հետևում և իրական վերարտադրություն, 
դասախոսություն-խորհրդատվություն, խմբային 
աշխատանքով սեմինար, միջառարկայական սեմինար, 
ստեղծագործական սեմինարներ, միջառարկայական սեմինար, 
սեմինար-էքսկուրսիա, կողմնորոշիչ սեմինար: 
8)Բոնուսներ (ընդհանուր գնահատականի 30 %  կամ 30 
միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

● Գնահատման չափանիշները` 

 
● Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին                               10 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                               20 միավոր 
Գործնական աշխատանք                               20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում                              20 միավոր 



Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                              20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                                           10 միավոր 

 
               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  
% 

Գնահատման սանդղակը 
Գնահատականը ըստ 5 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ100 
միավորանոց 
համակարգի 

Գնահատականը ըստ 
կրեդիտային  
համակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+ 
"գերազանց" (5) 91-95 A 
"գերազանց" (5) 86-90 A- 
"լավ"  (4) 81-58 B+ 
"լավ"  (4) 76-80 B 
"լավ"  (4) 71-75 B- 
"բավարար" (3) 66-70 C+ 
"բավարար" (3) 61-65 C 
"բավարար" (3) 55-60 C- 
"անբավարար" (2)1 40- 54 D 
"անբավարար" (2)2 մինչև 40 F 
"ստուգված" 55-100 S 
"չստուգված"1 40-54 U 
"չստուգված"2 մինչև 40 U 

    
    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի 
համաձայն. 

● երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
● 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

● 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 

● առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ Թեմա` 
մինչև 20 միավոր ) 

● երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 
մինչև 20 միավոր ) 

● առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների արդյունքները 
միջինացվում են 

● մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
● մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
● եզրափակիչ քննություն  
● գործնական և ստուգողական աշխատանք (մինչև 20 

միավոր ) 
● դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

● ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 20 միավոր )  
ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 միավոր 
) 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն. Ավետիսյան , "Ներքին հիվանդություններ", 2004 

2. Վ. Աստվածատրյան , "Կլինիկակակն մանկաբուժություն ", 
2000 

3. В.И.Покровский. Популярная медицинская энциклопедия. 
1989 



4. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки медицинский 
сестер. 2001 

5. Ա. Ն. Մուրատով , Վիրաբուժություն և հիվանդների խնամքը 
,  1989 

6. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  2000 

7. Ս. Մինասյան, Առողջագիտություն , 2008 

8. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության անվտանգություն , 
2005 

9. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

10. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 
բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում 
ու արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկաների գործնական պարապմունքների վերաբերյալ, 
2018 

Լրացուցիչ- 
1. Винакмен. Инфекционные болезни. 2000 

2. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 

3. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ բժշկագիտության  
հիմունքներ առարկայից " , 2000 

4. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 

5. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

6. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 
ձեռնար/, 2012 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՔԿ/բ-184.Արտակարգ  իրավիճակներում բնակչության 
առաջին բուժօգնություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն » 
առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ գիտելիքներ 
արտակարգ և մարտական իրավիճակներում  տուժվածի կամ 
հիվանդի վիճակի գնահատման, համակարգված և պրակտիկ 
թերապևտիկ օգնության ձևերի,պաթոլոգիկ պրոցեսների 
ուսումնասիրության, պրոֆիլակտիկայի և 
բուժման,մասնագիտական գործունեության ընթացքում 
զարգացած հիվանդությունների (անբարենպաստ պայմաններ, 
տարբեր թունավոր գործոնների ազդեցություն և այլն)առաջացման 
պատճառների, կանխարգելման, բուժօգնության կազմակերպման 
նորմայից շեղվածքի վիճակների ծագման և զարգացման 
վերաբերյալ, բժշկական էվակուացիայի, հիվանդների և 
վիրավորների հետազոտության հաջորդականության, 
տարահանման տարբեր փուլերի, մարտի դաշտում և տարբեր 
տիպի զանգվածային բնաջնջման զենքի կիրառման 
ժամանակբարձր մասնագիտական թերապևտիկ օգնության 



վերաբերյալ: 
Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական 

պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, իսկ 
կլինիկային հատկացված ժամերը անց են կացվում 
հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
● Հիվանդությունը (վնասվածքը, թունավորումը): 
● Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) հետազոտությունը, 
ախտորոշումը: 
● Արյունահոսությունը, ձևերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Բազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Նախաբազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ձեռնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ազդրի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Սրունքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ոտնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Գլխի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ողնաշարի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Կոնքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Կրծքավանդակի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Որովայնի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկախտը, պատճառը, 
ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածքը, առաջին 
բուժօգնությունը: 
● Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածքը, 
առաջին բուժօգնությունը: 
● Թունավորման ուղիները, ախտանշանները, առաջին 
բուժօգնությունը: 
● Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 
ճնշում չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով արյան ճնշում չափելը: 
● Գլխի վերքակապումը: 
● Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 
● Կրծքավանդակ վերքակապելը: 
● Որովայն վերքակապելը: 
● Արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնելը: 
● Բազուկի վերքակապումը: 
● Նախաբազուկի վերքակապումը: 
● Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 



● Բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը: 
● Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը: 
● Ազդրի վերքակապումը: 
● Սրունքի վերքակապումը: 
● Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը:  
● Ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը: 
● Սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը: 
● Ոտնաթաթի վերքակապումը: 
● Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 
դնելը: 
● Դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
● Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Հմտություն 
● Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 
կիրառում: 
● անոթազարկի հաճախականությունը չափել 
● մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 
ճնշումը չափել 
● մեխանիկական ճնշումաչափիչով և առանց հնչյունալսիչի 
արյան ճնշումը չափել 
● գլխի վնասվածք վերքակապել 
● շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել 
● կրծքավանդակի վնասվածք վերքակապել 
● որովայնի վնասվածք վերքակապել 
● արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնել 
● արյան տեղային արյունահորդում առաջացնող միջոց դնել 
● բազուկի վնասվածք վերքակապել 
● նախաբազուկի վնասվածք վերքակապել 
● ձեռնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
● բազուկ-նախաբազուկային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 
վերքակապել 
● բազուկ-թիակ-անրակային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 
վերքակապել 
● ազդրի վնասվածք վերքակապել 
● սրունքի վնասվածք վերքակապել 
● ազդր-սրունքային հոդի (շուրջբոլորրի) վնասվածք 
վերքակապել 
● ոտնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
● կոնք-ազդրային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 
վերքակապել 
● արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 
դնել 
● արհետսական շնչառություն և սրտի անուղղակի սեղմում 
կատարել 
● դեղանոթից դեղանյութ զեղտեղել ներարկիչի մեջ 

● մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 

● մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 

● մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ: 
Կարողունակություն 
● Հիվանդի (վնսավածքով, թունավորված) հետազոտության 
մեթոդներին և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուն 

● անձնական  հիգիենայի կանոններին    
● հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված)  խնամքի  



կազմակերպմանը 

● առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 
կիրառումը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա  1. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատությունները և 
հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (վնասվածք, 
թունավորում): Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 
հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առաջին  
բուժօգնությունը 
Թեմա  2. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Ձեռնաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-
անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ) 
Թեմա  3. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Սրունքի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  4 . Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որովայնի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  5. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածք, առաջին 
բուժօգնությունը: 
Թեմա  6. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատությունները և 
հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (վնասվածք, 
թունավորում): Անոթազարկի հաճախականության չափումը: 
Արյան ճնշման չափումը: 
Թեմա  7. Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 
հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առաջին 
բուժօգնությունը: Արյան տեղային արյունահորդում: Դեղանյութի 
զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ: Դեղանյութի 
ենթամաշկային ներարկումը: Դեղանյութի ներմկանային 
ներարկումը: Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
Թեմա  8. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Ձեռնաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-
անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ): Բազուկի 
վերքակապումը: Նախաբազուկի վերքակապումը: Ձեռնաթաթի 
վերքակապումը: 
Թեմա  9. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Սրունքի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: Ազդրի վերքակապումը: Սրունքի 
վերքակապումը: Ոտնաթաթի վերքակապումը: 
Թեմա  10. Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 
Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որովայնի 
վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Գլխի վերքակապումը: 
Կրծքավանդակի վերքակապում: Որովայնի վերքակապումը:  
Թեմա  11. Ողնաշարի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 
Կոնքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Թունավորում, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Թեմա  12. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 
առաջին բուժօգնությունը: 
Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածք, առաջին 
բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը, 



բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը, նախաբազուկ-
ձեռնաթաթային հոդի վերքակապումը: Կոնք-ազդրային հոդի 
վերքակապումը,  ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը, սրունք-
ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը, մարմնի ջերմաստիճանի 
չափում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 20 
միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում դասախոսի և 
ուսանողների կողմից 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի պատասխանները 

● Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  
2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 
20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Առարկայի իմացությունը 

3.Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Հաճախումների հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

4)Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  
աշխատանքներին (20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ ստուգում 
6) Գործնական և ստուգողական աշխատանք (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %  կամ 20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Տնային աշխատանքների կատարում 

● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7) Ինքնուրույն աշխատանք (ընդհանուր գնահատականի 10 %  
կամ 10 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 
պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

● Գնահատման չափանիշները` 

● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

● Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8)Բոնուսներ (ընդհանուր գնահատականի 30 %  կամ 30 
միավոր ) 



● Գնահատման մեթոդը` 

● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

● Գնահատման մեթոդներ 

● Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 
մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 
Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի 
մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 
աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 
վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 
Ստուգողական աշխատանք: 

 
Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 
Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 
աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 
Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, 
զուգակցված դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, 
դրույթային դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, 
ակնադիտական դասախոսություն, դասախոսություն-
երկխոսություն, դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-
քննարկում,  թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 
դասախոսություն-ամփոփում, գործնական պարապմունքներ, 
ընդհանրական դասախոսություններ, հակիրճ 
դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված դաս,  
անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, գործնական 
(արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, ակնադիտական 
դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված սխալներով 
դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-
կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով սեմինար, սեմինար-
հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-հարց-
պատասխան, խմբային աշխատանքով սեմինար, որոնողական 
սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող սեմինար, 
համակարգային սեմինար, լաբորատոր պարապմունք: 

 
բ/արտալսարանային պարապմունքներ 
ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 
սեմինար, արտադրական գործնական 
պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 
բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, թատերային 
ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, մասնագիտական 
գործունեության հետևում և իրական վերարտադրություն, 
դասախոսություն-խորհրդատվություն, խմբային 
աշխատանքով սեմինար, միջառարկայական սեմինար, 
ստեղծագործական սեմինարներ, միջառարկայական սեմինար, 
սեմինար-էքսկուրսիա, կողմնորոշիչ սեմինար: 
8)Բոնուսներ (ընդհանուր գնահատականի 30 %  կամ 30 
միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած արդյունքների 
հանրագումարը 

● Գնահատման չափանիշները` 

 
 

● Գնահատման չափանիշները` 



Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման ձևերը 
Գնահատման սկզբունքները 
Հաճախումները դասերին                        10 միավոր    
Ինքնուրույն աշխատանք                        20 միավոր 
Գործնական աշխատանք                        20 միավոր 
Առաջին ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 
Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 
Ամփոփիչ ստուգում                         10 միավոր 

 
               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                          Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  
% 

Գնահատման սանդղակը 
Գնահատականը ըստ 5 
բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ100 
միավորանոց 

համակարգի 

Գնահատականը ըստ 
կրեդիտային  

համակարգի 
"գերազանց" (5) 96-100 A+ 
"գերազանց" (5) 91-95 A 
"գերազանց" (5) 86-90 A- 
"լավ"  (4) 81-58 B+ 
"լավ"  (4) 76-80 B 
"լավ"  (4) 71-75 B- 
"բավարար" (3) 66-70 C+ 
"բավարար" (3) 61-65 C 
"բավարար" (3) 55-60 C- 
"անբավարար" (2)1 40- 54 D 
"անբավարար" (2)2 մինչև 40 F 
"ստուգված" 55-100 S 
"չստուգված"1 40-54 U 
"չստուգված"2 մինչև 40 U 

    
    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 
Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի 
համաձայն. 

● երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
● 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

● 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 

● առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ Թեմա` 
մինչև 20 միավոր ) 

● երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 
մինչև 20 միավոր ) 

● առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների արդյունքները 
միջինացվում են 

● մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
● մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
● եզրափակիչ քննություն  
● գործնական և ստուգողական աշխատանք (մինչև 20 

միավոր ) 
● դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

● ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 20 միավոր )  
ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 միավոր 
) 

Գրականություն Պարտադիր- 
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5. Ս. Մինասյան , Առողջագիտություն , 2008 

6. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության անվտանգություն , 
2005 

7. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

8. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 
բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում 
ու արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 
առարկաների գործնական պարապմունքների վերաբերյալ, 
2018 

Լրացուցիչ- 
1. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 

2. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ բժշկագիտության  
հիմունքներ առարկայից " , 2000 

3. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 

4. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

5. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 
ձեռնար/, 2012 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-001 – Լեզվաբանության հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 28 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 68 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն  է մասնագիտական հիմնարար 
գիտելիքների մատուցումը, ինչպես նաև ապագա բանասերին, 
ուսուցչին ևՙ տեսական, ևՙ գործնական-կիրառական  
կարողություններով ու  հմտություններով զինելը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Կգիտենա լեզուների կառուցվածքային 
օրինաչափությունները, ծագումնաբանական և 
տիպաբանական առանձնահատկությունները, լեզվական 
համակարգերի և ենթահամակարգերի հարաբերակցությունը, 
լեզվի բնութագիրը՝ տարբեր հայեցակետերով: 
Հմտություն 

● Կտիրապետի լեզվաբանական հետազոտության 
մեթոդներին, դրանց գործադրումով կկատարի հետազոտական 



աշխատանքներ (կուրսային աշխատանք, զեկուցում, 
ավարտաճառ և այլն): 
Կարողունակություն 

● Կկարողանա ցույց տալ լեզվի կառուցվածքային 
միավորները և արժևորել դրանք` որպես խոսքի կառուցման 
բաղադրիչներ, հայերենի և օտար լեզուների զուգադրությամբ 
հիմնավորել քերականական իմաստների արտահայտման 
ընդհանրություններն ու տարբերությունները ըստ լեզուների  
տիպաբանական և ծագումնաբանական 
առանձնահատկությունների: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Լեզվաբանությունը և նրա խնդիրները: 
Լեզվաբանության բաժինները, կառուցվածքը: Լեզվի 
բնորոշումը: Լեզու, բարբառ, ժարգոն: Խոսակցական լեզու, 
գրական լեզու, կենդանի և մեռած լեզուներ: Խոսողություն, 
լեզու, խոսք:  
Թեմա 2. Լեզվաբանության մեթոդները: Պատմահամեմատական 
մեթոդ: Պատմահամեմատական մեթոդի սկզբունքները: 
Կառուցվածքային մեթոդ: Պրահայի լեզվաբանական դպրոց: 
Կոպենհագենի լեզվաբանական դպրոց: 
Թեմա 3. Հնչյունաբանություն. ընդհանուր ակնարկ: Խոսելու 
գործարաններ, արտասանական ապարատ: Հնչյունների 
դասակարգումը ըստ հնչույթատարբերակիչ դասանշային և 
ներդասանշային հատկանիշների: Հնչյունական օրենք և 
հնչյունափոխություն: Շեշտ, վանկ:  
Թեմա 4. Լեզուն որպես հասարակական երևույթ: Լեզուն որպես 
հաղորդակցման միջոց: Լեզու և մտածողություն: 
Թեմա 5. Լեզուն որպես նշանային համակարգ: Լեզուն որպես 
կառուցվածք: Լեզուն որպես համակարգ: Լեզուն որպես 
գործունեություն: Լեզուն որպես հոգեբնախոսական 
գործունեություն: 
Թեմա 6. Բառագիտություն (ընդհանուր ակնարկ): Բառի 
սահմանումը: Բառի ստուգաբանություն, ժողովրդական 
ստուգաբանություն: Իմաստափոխության տեսակներն ըստ 
իմաստափոխական հիմունքների: Մաքրամոլություն, արգելք, 
այլասացություն: Բառիմաստի փոփոխություններ: Բառային 
կազմի փոփոխությունները: 
Թեմա 7. Բառային կազմ և հիմնական բառաֆոնդ: Ձևույթ, 
տեսակները: Բառապաշար: Բառարանագրություն: 
Բառարանների տեսակները:  
Թեմա 8. Քերականություն (ընդհանուր ակնարկ): 
Քերականական արտահայտության միջոցներ: Մասնիկավորում 
և ներքին թեքում:  
Թեմա 9. Քերականական կարգեր: Խոսքի մասեր: Խոսքի 
մասերի դասակարգման հիմունքները: Հատկանիշ 
արտահայտող խոսքի մասեր: Նյութական իմաստից զուրկ 
խոսքի մասեր:  
Թեմա 10. Լեզուների դասակարգումը (ընդհանուր ակնարկ): 
Լեզուների ձևաբանական դասակարգումը: 
Թեմա 11. Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգումը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 



▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
- լեզվաբանական հայեցակետերի մատուցման 
ճշգրտությունը, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Է. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե․, 1987: 

Լրացուցիչ-  
2. Է. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և 
խոնարհումը, Ե․,1967: 

3. Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքները, Ե․, 1974: 

4. Գ. Ջահուկյան,  Լեզվաբանության պատմություն, հ. I, 
Ե․,1960: 

 

  



 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-002 – Ընդհանուր լեզվաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 68 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն  

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ընդհանուր 
լեզվաբանության առանցքային հայեցակարգերը` 
լեզվաբանության պատմության շրջափուլերի կազմավորման վրա 
էական ազդեցություն թողած լեզվաբանների ուսմունքների 
մեկնությամբ, համապատասխան նյութերը մատուցելիս ուսանողի 
ուշադրությունը հրավիրել այդ խնդրում հայ լեզվաբանների 
ունեցած դերի վրա: Կարևոր է գիտակցել տալ լեզվաբանության 
պարբերացման տարբեր փուլերի ներքին տրամաբանությունն ու 
փոխկապակցվածությունը: Այս ամենի նպատակն էլ լինելու է 
ուսանողին պրպտումների մղելը` ընդհուպ մինչև նրա մեջ 
լեզվաբանությունը կյանքի հետ կապելու հմտության ձևավորումը:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● լեզվաբանության պատմական կարևոր փուլերի յուրացում 
և գնահատում, լեզվաբանական համակարգի իմացական պաշարի 
ձեռքբերումֈ 
Հմտություն 

● յուրացրած տեսական նյութի շուրջ բանավեճի մղում, 
զեկուցումների պատրաստումֈ   
Կարողունակություն 

● նյութի գիտական շարադրում, գիտակարգի շուրջ 
ավարտաճառի շարադրում և պաշտպանությունֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածությունֈ  
Թեմա 2. Ընդհանուր լեզվաբանության տեղը լեզվաբանական, 
բանասիրական, նշանագիտական, իմաստասիրական 
գիտությունների համակարգումֈ  
Թեմա 3. Լեզվաբանության պատմության պարբերացումը:  
Թեմա 4. Վիլհելմ ֆոն Հումբոլդտի տրամախոսական 
միաչափությունը և լեզվաբանության՝ որպես ինքնուրույն 
գիտության հիմնադրումը․ լեզվաբանության կազմավորման 

համադրական շրջանը:  
Թեմա 5. Ֆ. դը Սոսյուրի համակարգային–վերլուծական 
լեզվաբանության շրջանը (երկչափ սկզբունք):  
Թեմա 6. Լեզվաբանության պատմության նորագույն փուլը. 
բազմաչափ սկզբունք: Է. Աթայանի գերհամարադրական 
լեզվաբանությունը:  
Թեմա 7. Լեզվի գոյամակարդակների ըմբռնումը. լեզվի 
տրամաբանական, հոգեբանական և նյութական շերտերի 
հարաբերակցությունը:  



Թեմա 8. Լեզվի գոյամակարդակների և ստորակարգային 
մակարդակների հարաբերակցությունը:  
Թեմա 9. Կաղապար և հանրույթֈ  
Թեմա 10. Լեզվի ստորակարգային մակարդակների վերանայման 
անհրաժեշտությունը` նորագույն լեզվաբանության լույսի ներքո: 
Թեմա 11. Համամակարդակայնության խնդիրըֈ  
Թեմա 12. Հիմնային, շարային և վերասացական մակարդակների և 
մակարդակային հասկացությունների, պատկերացումների ու 
միավորների հարաբերակցության խնդիրը:  
Թեմա 13. Ներքին և արտաքին լեզվաբանությունֈ  
Թեմա 14. Գերլեզվաբանությունը և նրա բաժիններըֈ  
Թեմա 15. Միջլեզվաբանական գիտակարգերֈ  
Թեմա 16. Լեզվիմաստասիրության և լեզվանշանագիտության 
փոխհարաբերությունը:  
Թեմա 17. Լեզվաբանական մեթոդաբանություն:  
Թեմա 18. Մեթոդների տիպաբանությունը:  
Թեմա 19. Լեզվաբանության հեռանկարները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, 
- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-
ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4© Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 
միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
- լեզվաբանական, լեզվանշանագիտական և 
լեզվիմաստասիրական հայեցակետերի մատուցման 
ճշգրտությունը, 



- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 
 

Գնահատելիս օգտվում ենք գնահատման իրացման հետևյալ 
գործիքներից. 
● ինքնագնահատում, 
● բանավոր ներկայացում, 
● գործնական վարժություն, 
● նախագիծ, 
● հարցաթերթ,  
● կառուցակարգված հարցերֈ 

Գրականություն 
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Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Գրաբար» դասընթացի նպատակն է քննել հին հայերենի 
լեզվական միավորների, մակարդակների հետ կապված 
հարցերը, ինչպես նաև հեղինակային արտահայտությունները, 
ձեռագրերի տարընթերցումները: Հին հայերենի էության 
հիմնահարցը լուսաբանվում է հայ հին գիտական, 
գեղարվեստական գրականության տեսանկյունից`  կարևորելով 
բնագրային և քերականական ուսումնասիրությունները: 
Դասընթացի նպատակն  է  ուսանողներին ներկայացնել հին  
հայերենի (գրաբարի) հնչյունական համակարգը, տարբեր 
գործոններով պայմանավորված հնչյունական 



փոփոխությունները, հոլովման և խոնարհման համակարգերը, 
գրաբարի նախադասության կառուցվածքը, շարահյուսական 
առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կունենա հիմնարար գիտելիքներ հին հայերենից և 
կկարողանա կիրառել դրանք,  
● կիմանա գրաբարի կառուցվածքային 
օրինաչափությունները, բառապաշարի և ձևաբանական ձևերի 
ծագումնաբանական առանձնահատկությունները, լեզվական, 
հին հայերենի բնութագիրը՝ ըստ տարբեր մատենագիր 
հեղինակների: 
Հմտություն 

● կկարողանա ընկալել հին հայերենի  խոսքի մասերի 
թեքման առանձնահատկությունները, 
● կտիրապետի հին լեզուներ ուսումնասիրելու 
մեթոդաբանությանը, գրաբարի առանձնահատկություններին, 
հայ հին գրականությանը` հին հայերենով: 
Կարողունակություն 

● ունակ կլինի հասկանալու հայերենի հնչյունական 
համակարգում կատարված տեղաշարժերի մեխանիզմը, 
● կկարողանա ընթերցել գրաբար ձեռագրերը, գրքերը, 
բացատրել դրանց նշանակությունը, վերլուծել քերականական 
օրինաչափությունները, բնութագրել հին հայերենի 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ձևաբանական 
իմաստները, դրանց արտահայտության ձևերի 
տարբերությունների պատճառները, 
● կկարողանա լեզվի հին և ժամանակակից շրջանների 
լեզվական իրողությունները համադրել, հասկանալ լեզվի 
զարգացման ընթացքը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրաբարն իբրև 5-11-րդ դդ. գրական լեզու: Գրաբարի 
հնչյունական համակարգը. այբուբեն: Երկբարբառներ և 
եռաբարբառներ:  
Թեմա 2․ Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն: Շեշտ և 

շեշտից կախված հնչյունափոխություն:  
Թեմա 3․ Հոլով, հոլովում: Պարզ և խառն հոլովումներ: 

Հոլովների կազմությունը:  
Թեմա 4․ Արտաքին և ներքին հոլովումներ: Տրական հոլով. ում 

վերջավորություն ստացող բառեր: Ու պարզ հոլովում:  
Թեմա 5․ Դերանուն: Դերանունների հոլովումը:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 



%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
- գրաբարին առնչվող բնագրերի վրա աշխատանք: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. 1-ին կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր): 
 2-րդ կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է 
հանրագումարային քննությամբ (ընդհանուր գնահատականի 
20 %-ը կամ 20 միավոր): 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 
Գնահատման չափանիշները` 

▪ տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
▪ խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, առարկայի 
ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գ. Խաչատրյան, Գրաբար, Ե․, 2014: 

2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 1976: 

3. Պ. Շարաբխանյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 1974: 

4. Պ. Բեդիրյան, Լեզու նախնեաց, Ե․, 2000ֈ 

Լրացուցիչ- 
1. Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Ե․, 

2004: 
2. Հ. Ավետիսյան, Ռ. Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 

1976: 
3. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Զ, Ե․, 1974: 

4. Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե․, 1965: 

5. Վ. Համբարձումյան, Գրաբարի ինքնուսույց, Ե․, 1999: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 
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Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 



Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը «Գրաբար» դասընթացի նպատակն է քննել հին հայերենի 
լեզվական միավորների, մակարդակների հետ կապված 
հարցերը, ինչպես նաև հեղինակային արտահայտությունները, 
ձեռագրերի տարընթերցումները: Հին հայերենի էության 
հիմնահարցը լուսաբանվում է հայ հին գիտական, 
գեղարվեստական գրականության տեսանկյունից` կարևորելով 
բնագրային և քերականական ուսումնասիրությունները: 
Դասընթացի նպատակն  է ուսանողներին ներկայացնել հին  
հայերենի (գրաբարի) հնչյունական համակարգը, տարբեր 
գործոններով պայմանավորված հնչյունական 
փոփոխությունները, հոլովման և խոնարհման համակարգերը, 
գրաբարի նախադասության կառուցվածքը, շարահյուսական 
առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կունենա հիմնարար գիտելիքներ հին հայերենից և 
կկարողանա կիրառել դրանք,  
● կիմանա գրաբարի կառուցվածքային 
օրինաչափությունները, բառապաշարի և ձևաբանական ձևերի 
ծագումնաբանական առանձնահատկությունները, լեզվական,  
հին հայերենի բնութագիրը՝ ըստ տարբեր մատենագիր 
հեղինակների: 
Հմտություն 

● կկարողանա ընկալել հին հայերենի  խոսքի մասերի 
թեքման առանձնահատկությունները, 
● կտիրապետի հին լեզուներ ուսումնասիրելու 
մեթոդաբանությանը, գրաբարի առանձնահատկություններին, 
հայ հին գրականությանը` հին հայերենով: 
Կարողունակություն 

● ունակ կլինի հասկանալու հայերենի հնչյունական 
համակարգում կատարված տեղաշարժերի մեխանիզմը, 
● կկարողանա ընթերցել գրաբար ձեռագրերը, գրքերը, 
բացատրել դրանց նշանակությունը, վերլուծել քերականական 
օրինաչափությունները, բնութագրել հին հայերենի 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ձևաբանական 
իմաստները, դրանց արտահայտության ձևերի 
տարբերությունների պատճառները, 
● կկարողանա լեզվի հին և ժամանակակից շրջանների 
լեզվական իրողությունները համադրել, հասկանալ լեզվի 
զարգացման ընթացքը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Խոնարհում: Լծորդ և լծորդություն:  
Թեմա 2․ Պարզ և ածանցավոր բայեր:  

Թեմա 3․ Փոխանցումներ խոնարհման մեջ:  

Թեմա 4․ Ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհում:  

Թեմա 5․ Պարզ և բաղադրյալ ժամանակներ:  

Թեմա 6․ Բայահիմքեր: Ներկայի հիմք: Ներկա ժամանակաձև: 

Թեմա 7․ Անցյալ անկատար ժամանակաձև: Առաջին ապառնի 

ժամանակաձև:  
Թեմա 8․ Արգելական հրամայական:  

Թեմա 9․Անորոշ և ապառնի դերբայներ:  

Թեմա 10․ Անցյալ կատարյալի հիմքից կազմվող 

ժամանակաձևեր: Անցյալ կատարյալի հիմքի կազմությունը: 



Թեմա 11․ Կրավորաձև և ներգործաձև խանարհումներ:  

Թեմա 12․ Անցյալ կատարյալ ժամանակը:  

Թեմա 13․ Երկրորդ ապառնի:  

Թեմա 14․ Բուն հրամայական: Հորդորական հրամայական:  

Թեմա 15․ Անցյալ դերբայ: Ենթակայական դերբայ:  

Թեմա 16․ Պատճառական բայեր:  

Թեմա 17․ Բաղադրյալ ժամանակաձևեր` անցյալ դերբայով: 

Բաղադրյալ ժամանակաձևեր` ապառնի դերբայով 

Թեմա 18․ Միադիմի բայեր: Պակասավոր բայեր: Անկանոն 

բայեր:  
Թեմա 19․ Հայերենի բայաձևերի կազմության, ծագման և 

զարգացման օրինաչափությունները:  
Թեմա 20․ Խոնարհման հիմնական տիպերը և նրանց 

կազմության օրինաչափությունները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. 1-ին կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր): 
 2-րդ կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է հանրագումարային 

քննությամբ (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր): 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 

Գնահատման չափանիշները` 

▪ տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 

▪ խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, առարկայի 
ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գ. Խաչատրյան, Գրաբար, Ե․, 2014: 

2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 1976: 

3. Գ. Խաչատրյան, Գրաբարի շարահյուսության ձեռնարկ, 



Ե․, 1989: 

4. Պ. Շարաբխանյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 1974: 

5. Պ. Բեդիրյան, Լեզու նախնեաց, Ե․, 2000ֈ 

Լրացուցիչ- 
1. Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Ե․, 

2004: 
2. Հ. Ավետիսյան, Ռ.Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 

1976: 
3. Հ. Ավետիսյան, Որոշիչ-որոշյալի կապակցությունը 
գրաբարում, Ե․, 1972: 

4. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Զ, Ե․, 1974: 

5. Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե․, 1965: 

6. Վ. Առաքելյան, Գրաբարի հոլովումը և խոնարհումը, Ե․, 

1945: 
7. Վ. Համբարձումյան, Գրաբարի ինքնուսույց, Ե․, 1999: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-005 – Գրաբար - 3 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը «Գրաբար» դասընթացի նպատակն է քննել հին հայերենի 
լեզվական միավորների, մակարդակների հետ կապված 
հարցերը, ինչպես նաև հեղինակային արտահայտությունները, 
ձեռագրերի տարընթերցումները: Հին հայերենի էության 
հիմնահարցը լուսաբանվում է հայ հին գիտական, 
գեղարվեստական գրականության տեսանկյունից`  կարևորելով 
բնագրային և քերականական ուսումնասիրությունները: 
Դասընթացի նպատակն  է ուսանողներին ներկայացնել հին  
հայերենի (գրաբարի) հնչյունական համակարգը, տարբեր 
գործոններով պայմանավորված հնչյունական 
փոփոխությունները, հոլովման և խոնարհման համակարգերը, 
գրաբարի նախադասության կառուցվածքը, շարահյուսական 
առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա գրաբարի քերականական ձևերի 
ծագումնաբանական և տիպաբանական 
առանձնահատկությունները,  հին հայերենի բնութագիրը՝ ըստ 
տարբեր մատենագիր հեղինակների: 
Հմտություն 

● կտիրապետի հին լեզուներ ուսումնասիրելու 
մեթոդաբանությանը, գրաբարի առանձնահատկություններին, 



հայ հին գրականությանը` հին հայերենով: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա վերլուծել քերականական 
օրինաչափությունները, բացատրել դրանց նշանակությունը,  
բնութագրել հին հայերենի կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները և քերականական իմաստները, 
դրանց արտահայտության ձևերի տարբերությունների 
պատճառները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մակբայներ: Ձևի մակբայ: Տեղի մակբայ: Ժամանակի 
մակբայ: Չափ ու աստիճանի մակբայ:  
Թեմա 2․ Նախդիրներ: Առ նախդիրը: Ի, զ նախդիրները: Ըստ և 

ընդ նախդիրները: Ց նախդիրը:  
Թեմա 3․ Բառակապակցություն: Կապակցման եղանակները: 

Թեմա 4․ Նախադասություն. տեսակները: Երկկազմ 

նախադասություն:  
Թեմա 5․ Նախադասության գլխավոր անդամների 

արտահայտությունները: Ենթակա: Ստորոգյալ:  
Թեմա 6․ Նախադասության երկրորդական անդամներ: Որոշիչ: 

Հատկացուցիչ: Բացահայտիչ:  
Թեմա 7․ Խնդիրներֈ Ուղիղ խնդիր: Հանգման անուղղակի 

խնդիր: Վերաբերության, միջոցի և ներգործման անուղղակի 
խնդիրներ: Թեմա 8․ Պարագաներ: Տեղի պարագա: Ժամանակի 

պարագա: Պատճառի պարագա: Նպատակի և հիմունքի 
պարագա:  
Թեմա 9․ Համաձայնությունը գրաբարում:  

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 
20 %-ը կամ 20 միավոր) 



▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, առարկայի ընդհանուր 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գ. Խաչատրյան, Գրաբար, Ե․, 2014: 

2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 1976: 

3. Գ. Խաչատրյան, Գրաբարի շարահյուսության ձեռնարկ, 
Ե․, 1989: 

4. Պ. Շարաբխանյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 1974: 

5. Պ. Բեդիրյան, Լեզու նախնեաց, Ե․, 2000ֈ 

Լրացուցիչ- 
1. Լ. Խաչատրյան, Գ.Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Ե․, 

2004: 
2. Հ. Ավետիսյան, Ռ.Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 

1976: 
3. Հ. Ավետիսյան, Որոշիչ-որոշյալի կապակցությունը 
գրաբարում, Ե․, 1972: 

4. Գ․ Խաչատրյան, Գրաբարի շարահյուսություն, Ե․, 1989ֈ 

5. Վ. Առաքելյան, Գրաբարի հոլովումը և խոնարհումը, Ե․, 

1945: 
6. Վ. Համբարձումյան, Գրաբարի ինքնուսույց, Ե․, 1999: 

7. Պ․ Շարաբխանյան, Գրաբարի ուղեցույց, Ե․, 2003ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-006 – Ժամանակակից հայոց լեզու 
/Հնչյունաբանություն/ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
ժամանակակից հայոց լեզվի ընդհանուր բնութագրի, նրա 
զարգացման հիմնական միտումների, հնչյունաբանության, 
հնչյունափոխության, ուղղագրության և ուղղախոսության 
հարցերը: Դասընթացն ուսումնասիրում է լեզվի հնչյունական 
կազմը, ինչպես նաև խոսքային ավելի մեծ միավորները` 
վանկը, հնչաբառը, հնչանախադասությունը, շեշտը և 
հնչերանգը: Դասընթացի ուսուցումն ունի ևՙ լեզվաբանական-
տեսական, ևՙ կիրառական-գործնական արժեք ու 
նշանակություն: 

Դասընթացի Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 



վերջնարդյունքները վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա «Հնչյունաբանություն» գիտակարգի 
առանցքային հասկացությունները և դրանց 
բովանդակությունը, դերը հայերենի կառուցվածքային տարբեր 
մակարդակների միավորների համակարգում, հայոց լեզվի 
տեսության տարբեր բաժինների հիմնադրույթները և դրանց 
ներքին կապերը: 
Հմտություն 

● կտիրապետի «Հնչյունաբանություն»  բուհական 
դասընթացի  ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից 
մեթոդներին, քննադատական և ինքնաքննադատական 
վերլուծության  առանձնահատկություններին, գիտելիքները 
գործնականում կիրառելու, խնդիրներ առաջ քաշելու և դրանք 
լուծելու  հմտություններինֈ 
Կարողունակություն 

● կկարողանա վերլուծել քերականական 
օրինաչափությունները, բացատրել դրանց նշանակությունը,  
բնութագրել հին հայերենի կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները և քերականական իմաստները, 
դրանց արտահայտության ձևերի տարբերությունների 
պատճառները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Ժամանակակից հայոց լեզուն ազգային և պետական 

լեզու:  
Թեմա 2․ Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: Արևելահայերենի 

կազմավորման համառոտ ակնարկ: Ժամանակակից հայերենի 
տիպաբանական բնութագիրը:  
Թեմա 3․ Հնչյունաբանության առարկան: Հնչարտաբերական 

գործարաններ: Արտասանվածքի վերլուծություն: Հնչյուն և 
հնչույթ: Հայերենի հնչյունական համակարգը:  
Թեմա 4․ Վանկ, վանկի կազմությունը: Տողադարձ, բառային 

շեշտ, հարաշեշտ բառեր:  
Թեմա 5․ Հնչյունափոխություն, տեսակները: Շեշտից կախված 

հնչյունափոխություն: Երկհնչյունների հնչյունափոխությունը: 
Երկհնչյունների հնչյունափոխությունը: Պատմական 
հնչյունափոխություն: Փոխազդեցական և դիրքային 
հնչյունափոխություն:  
Թեմա 6․ Ամփոփում, համաբանություն, ժողովրդական 

ստուգաբանություն:  
Թեմա 7․ Ուղղագրություն: Գրաբանություն և ուղղագրություն: 

Հայոց գիրը, թվային արժեքը: Հայերենի հին ու նոր 
ուղղագրությունները: Ուղղագրական բարեփոխումներ (1922-
1944):  
Թեմա 8․ Ուղղախոսություն, ժամանակակից հայերենի 

ուղղախոսական հիմունքները: Ուղղախոսական շեղումներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 

հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 

2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. երկու 



միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 

հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20%-

ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   

4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- բառարանային քննական աշխատանքների ստուգում: 

6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 
● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 
7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը, 

կամ 20 միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 

պատասխանների գնահատում լսարանում  դասախոսի կողմից: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 

- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ.Առաքելյան, Ա.Խաչատրյան, Ս.Էլոյան, Ժամանակակից 
հայոց լեզու, Ե․, 1979ֈ  

2. Հայոց լեզու, Գ. Ջահուկյան, Է. Աղայան, Վ.Առաքելյան, 
Վ.Քոսյան, հատոր I, Ա պրակ, Ե․ 1980: 

3. Ս․ Գյուլբուդաղյան, Հայերենի ուղղագրության 

պատմություն, Ե․, 1972ֈ 

4. Է. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե․, 1967: 

5. Թ․ Ղարագյուլյան, ժամանակակից հայերենի 

ուղղախոսությունը, Ե․, 1974ֈ 

Լրացուցիչ- 
1. Մ.Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Զ հատոր, Ե․, 1974: 

2. Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքներ, Ե․, 1974: 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-007 – Ժամանակակից հայոց լեզու 
/Բառագիտություն/ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն  է ուսանողներին ներկայացնել 
ժամանակակից  հայոց լեզվի պատմական և նկարագրական 
բառագիտության, բառագիտության առանձին բաժինների՝ 
իմաստաբանության, ստուգաբանության, բառակազմության 
հարցերը, տվյալ լեզվի բառապաշարը, նրա հետ կապված 
զանազան փոփոխությունները, բառն իր դրսևորած ձևի 
(հնչյունական կողմի)  և արտահայտած իմաստի փախադարձ 
կապի մեջ, բառի կրած զանազան փոփոխությունները` 
կապված նրա իմաստի և հնչյունական կողմի հետ, 
բառակազմության եղանակները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա «Բառագիտություն»   գիտակարգի 
առանցքային հասկացությունները և դրանց 
բովանդակությունը, դերը հայերենի կառուցվածքային տարբեր 
մակարդակների միավորների համակարգում:  
Հմտություն 

● կտիրապետի «Բառագիտություն»  բուհական 
դասընթացի  ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից 
մեթոդներին, քննադատական և ինքնաքննադատական 
վերլուծության  առանձնահատկություններին, գիտելիքները 
գործնականում կիրառելու, խնդիրներ առաջ քաշելու և դրանք 
լուծելու հմտություններին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա կատարել ձևույթաբանական և 
բառակազմական վերլուծություն, բնագրերի հիման վրա ճիշտ 
տարբերակել տարբեր բառերի ծագումը, կրած ձևաիմաստային 
փոփոխությունները: 



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Բառագիտություն առարկան (պատմական և 

նկարագրական բառեր): Բառի հասկացությունը:   
Թեմա 2․ Իմաստաբանություն: Իմաստափոխություն, 

տեսակները:   Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և ձևի:   
Թեմա 3․ Բառակազմություն: Հիմնական և երկրորդական 

ձևույթներֈ 
Թեմա 4․ Բարդ բառերի տեսակները:  Հարադրական 

բարդություններ:  Համադրական բարդություններ: 
Հապավական բարդություններ:   
Թեմա 5․ Ածանցում: Ածանցների դասակարգումը (ըստ 

շարադասության, ըստ ձևաբանության, ըստ ծագման, ըստ 
գործածականության):    
Թեմա 6․ Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը:   

Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարն ըստ ծագման: 
Ժամանակակից հայոց լեզվի  բառապաշարի տարաժամանակյա 
դասակարգումը: Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարի 
համաժամանակյա դասակարգումը:                                

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  

1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 

հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 

- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. երկու 

միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 

հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20%-

ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- ներկայություն   

4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- բնագրային նյութի վերլուծության ներկայացման որակ, 

- բառարանային քննական աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 

կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 



դեպքում: 

● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը, 
կամ 20 միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում  դասախոսի կողմից: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

- առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ. Առաքելյան, Ա. Խաչատրյան, Ս. Էլոյան, 
Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե․, 1979ֈ  

2. Հայոց լեզու, Գ. Ջահուկյան, Է. Աղայան, Վ.Առաքելյան, Վ. 
Քոսյան, հատոր I, Ա պրակ, Ե․, 1980: 

3. Ս․ Գյուլբուդաղյան, Հայերենի ուղղագրության 

պատմություն, Ե․, 1972ֈ 

4. Է. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե․, 1967: 

5. Թ․ Ղարագյուլյան, ժամանակակից հայերենի 

ուղղախոսությունը, Ե․, 1974ֈ 

6. Էդ.Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն: 
7. Ս.Գալստյան, Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից 
հայերենում: 
Լրացուցիչ- 
1. Մ.Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Զ հատոր, Ե․, 1974: 

2. Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքներ, Ե․, 1974: 

3. Ա.Մարգարյան, Հայերենի հարադիր բայերը: 
4. Հայոց   լեզվի   զարգացումը   սովետական   շրջանում,   
Ե․,   1973: 

5. Ա. Սուքիասյան, Հոմանիշները ժամանակակից 
հայերենում, Ե․: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-008- Ժամանակակից հայոց լեզու 
(Դարձվածաբանություն և բառարանագիտություն) 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է հարստացնել հայոց լեզվի 
դարձվածաբանությունից և բառարանագիտությունից 
ուսանողների գիտելիքները, կատարելագործել նրանց բանավոր 
և գրավոր խոսքի հմտությունները, ընդլայնել այն թեմաների 
շրջանակը, որտեղ նրանք  կարող են արդյունավետ 



օգտագործել նշված առարկայի ուսումնասիրության 
արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

ա) ժամանակակից հայերենի դարձվածքները, 
բ) դարձվածաբանական միավորների իմաստային և 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները,  
գ) դրանց ստուգաբանությունը, 
● զ) նշանավոր բառարանագիրների գործերը: 
Հմտություն 

● դարձվածքների կառուցվածքային կաղապարները, 
խոսքի մեջ դրանք ունեցած տեղն ու դերը: 
Կարողունակություն 

● բացատրել դարձվածքների ծագումը, կառուցվածքը, 
արտահայտած իմաստները, ստուգաբանել դրանք: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Դարձվածաբանությունը իբրև լեզվաբանական 

գիտաճյուղ, նրա ուսումնասիրության առարկան: 
Դարձվածքների հարաբերությունը առածների, ասացվածքների, 
թևավոր խոսքերի հետ: Դարձվածք և բառակապակցություն: 
Դարձվածք և նախադասություն: Դարձվածք և բառ: 
Թեմա 2․ Դարձվածքի առաջացումը: Դարձվածային տարբերակ: 

Դարձվածքների բազմիմաստությունը և համանունությունը: 
Դարձվածքների հոմանիշությունը: 
Թեմա 3․ Դարձվածքների հականիշությունը: Դարձվածքների 

հարանունությունը: Դարձվածքների ստուգաբանությունը: 
Դարձվածքների կառուցվածքը: 
Թեմա 4․ Դարձվածքների տեսակները` ըստ հիմնական 

բաղադրիչի խոսքիմասային պատկանելության: 
Դարձվածքների տեսակները` ըստ բաղադրիչների քանակի: 
Դարձվածքների իմաստաբանական կառուցվածքը: 
Դարձվածքների բաղարկությունը: Դարձվածքը և 
բառակազմությունը: Հարցական դարձվածքներ: 
Եղանակավորող դարձվածքներ: 
Թեմա 5․ Դարձվածքների նմանակություն և հակադարձ 

նմանակություն: Երկանդամ դարձվածքների կառուցվածքային 
տիպերը: 
Թեմա 6․ Եռանդամ դարձվածքների կառուցվածքային տիպերը: 

Քառանդամ դարձվածքների կառուցվածքային տիպերը: 
Դարձվածքների շարահյուսական առանձնահատկությունները: 
Թեմա 7․ Բառարանագրություն: Բառարանների տեսակները: 

Հայ բառարանագրությունը 5-10-րդ դարերում: Հայ 
բառարանագրությունը 11-17-րդ դարերում: 
Թեմա 8․ Բառգիրք հայոց: Հայ բառարանագրությունը 18-րդ 

դարում: Մխ. Սեբաստացին և իր «Բառգիրք հայկազեան լեզուի» 
աշխատությունը:  
Թեմա 9․ 18-րդ դարում հրատարակված այլ բառարաններ: Հայ 

բառարանագրությունը 19-րդ դարում: Մանվել Ջախջախյան: 
Գրիգոր Փեշտմալճյան: 
Թեմա 10․ Նոր հայկազյան բառարան: 19-րդ դարում 

հրատարակված այլ բառարաններ: 20-րդ դարի հայ 
բառարանագրությունը: Հր. Աճառյան: Ստ. Մալխասյանց: Էդ. 
Աղայան: Հանրագիտարաններ: Հայկական սովետական 
հանրագիտարան: Հայ բառարանագրությունը 20-րդ դարի 
վերջին: 



Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 
- դարձվածաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական հանձնարարություններից 

դրական գնահատական ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Ա. Մ. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե․, 1999ֈ 

2․ Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի 

դարձվածաբանություն, Ե․, 1973ֈ 

3. Գ. Կ. Գասպարյան, Հայ բառարանագրության պատմություն, 
Ե․, 1968ֈ 

Լրացուցիչ-  
1. Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային 
միավորները, Ե․, 1986ֈ 

2. Ա. Մ. Սուքիասյան, Ս.Ա. Գալստյան, Հայերենի 
դարձվածաբանական բառարան, Ե․, 1975: 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-009- Ժամանակակից հայոց լեզու/  
Ձևաբանություն 1/ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 26 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի դասավանդումը նպաստում է լեզվաբանական 
տրամաբանության զարգացմանը, խոսքի ճիշտ կառուցմանը, 
բառերի քերականական ձևերի ճշգրիտ ձևակերպմանը: 
Ձևաբանությունն իր առջև խնդիր է դնում ուսումնասիրելու 
քերականության այդ գիտակարգի առանձնահատկությունները, 
խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, ինչպես նաև 



յուրահատկություններն ու ընդհանրությունները:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա խոսքի մասերի դասակարգման տեսությունները 
և հիմունքները, խոսքի մասերի քերականական 
առանձնահատկությունները:  
Հմտություն 

● կտիրապետի ձևաբանական վերլուծության մեթոդներին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա կատարել տեքստի ձևաբանական 
վերլուծություն, գտնել զուգաձևությունները, 
անկանոնությունները և սխալներն ու շեղումները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Ձևաբանություն. առարկան, խնդիրները, հիմնական 

հասկացությունները: Քերականական կարգեր, նրանց 
արտահայտությունը: Խոսքի մասերի դասակարգման 
հիմունքները:  
Թեմա 2․ Գոյականը որպես խոսքի մաս: Գոյականի իմաստային 

քերականական խմբերը: Գոյականի թվի քերականական 
կարգը: Անեզական և անհոգնական գոյականներ: Հոլովման 
տիպերը: Արտաքին հոլովումներ: Ներքին և անկանոն 
հոլովումներ: Գոյականի առկայացման քերականական կարգը:  
Թեմա 3․ Ածականը որպես խոսքի մաս: Որակական և 

հարաբերական ածականների տարբերակիչ գծերը: Որակական 
ածականների համեմատության աստիճաները: 
Համեմատության աստիճաներ չունեցող ածականներ:  
Թեմա 4․ Թվականը որպես խոսքի մաս: Այբուբենի թվային 

արժեքը:  
Թեմա 5․ Դերանունը որպես խոսքի մաս: Անձնական, ցուցական, 

փոխադարձ դերանուններ: Հարցահարաբերական, որոշյալ և 
անորոշ դերանուններ: Դերանվանական հոլովում: 
Դերանունների հոլովման և թվակազմության 
առանձնահատկությունները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 

պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 

հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 

2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. երկու 
միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը  կամ 20 միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 

պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` յուրաքանչյուր 
հարցի համար նախապես նշված միավորների   հատկացմամբ: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 
- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 



▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, տեքստերի գրառում և 
վերլուծություն, 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 
- ձևաբանական այլ աշխատանքների ստուգում: 

 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը 

կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 

պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

-տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և եզրահանգումները, 
-ձևաբանական հայեցակետերի մատուցման ճշգրտությունը, 

-խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

     -առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Մ․  Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե․,  1965 

(«Ձևաբանություն» բաժինը)ֈ 
2․ Ս․  Աբրահամյան, Ն․  Պառնասյան,  Հ․  Օհանյան,  

ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 2, Ե․, 1974ֈ 

3․  Մ․   Ասատրյան,   ժամանակակից  հայոց  լեզվի     

ձևաբանության   հարցեր, Ա, Բ, Գ, Ե, 1970, 1973 և 1977ֈ 
4.  Գ․   Ջահուկյան,   Ժամանակակից   հայոց   լեզվի   

տեսության   հիմունքները, Ե․, 1975, «Ձևաբանություն» բաժինըֈ 

Լրացուցիչ-  
1.  Ս.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից հայերենի 
քերականություն, Ե․, 1976ֈ 

2․  Ս․  Աբրահամյան,    Արդի հայերենի դերանունները,  Ե․,  

1956ֈ 
3.  Էդ․ Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և 

խոնարհումը, Ե․, 1967ֈ 

 

 
 

 
 

 

 



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-010- Ժամանակակից հայոց լեզու/  
Ձևաբանություն 2/ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 54 Դասախոսություն 30 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 66 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգը, բայ, 
մակբայ, կապ, շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն 
խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական 
գիտելիքների գործնական կիրառությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա խոսքի մասերի դասակարգման տեսությունները 
և հիմունքները, խոսքի մասերի քերականական 
առանձնահատկությունները:  
Հմտություն 

● կտիրապետի ձևաբանական վերլուծության մեթոդներին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա կատարել տեքստի ձևաբանական 
վերլուծություն, գտնել զուգաձևությունները, 
անկանոնությունները և սխալներն ու շեղումները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․    Բայը որպես խոսքի մաս: Բայի կազմությունը: Թեմա 

2․ Բայածանցներ: Բայական լծորդություններ: Բայահիմքեր:  

Թեմա 3․ Բայասեռի քերականական կարգը: Սեռային 

փոխանցումներ: Կրկնասեռություն:  
Թեմա 4․ Անդեմ բայեր: Անկախ դերբայներ: Դիմավոր բայեր: 

Կախյալ դերբայներ:  
Թեմա 5․ Եղանակի, ժամանակի, դեմքի, թվի քերականականան 

կարգեր:  
Թեմա 6․ Ժամանակաձևերի կազմությունը: Երկրորդական 

բաղադրյալ ժամանակաձևեր:  
Թեմա 7․ Խոնարհման առանձնահատկությունները: Անկանոն և 

պակասավոր բայեր: Հարադրավոր բայերի խոնարհումը: 
Ժխտական խոնարհում:  
Թեմա 8․ Մակբայը որպես խոսքի մաս: Մակբայների 

կազմությունը, տեսակները: Կապը որպես խոսքի մաս: 
Շաղկապը որպես խոսքի մաս: Վերաբերական: 
Ձայնարկություն: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   



հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. 
երկու միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, տեքստերի գրառում և 
վերլուծություն, 
- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
- ձևաբանական աշխատանքների ստուգում: 
 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
-  

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 
20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

-տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
-ձևաբանական գիտելիքների մատուցման ճշգրտությունը, 
-խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 



     -առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Մ․  Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե․,  1965ֈ 

2․ Ս․  Աբրահամյան, Ն․  Պառնասյան,  Հ․  Օհանյան,  

ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 2, Ե․, 1974ֈ 

3․  Մ․   Ասատրյան,   ժամանակակից  հայոց  լեզվի     

ձևաբանության   հարցեր, Ա, Բ, Գ, Ե, 1970, 1973 և 1977ֈ 
4.  Գ․   Ջահուկյան,   Ժամանակակից   հայոց   լեզվի   

տեսության   հիմունքները, Ե․, 1974ֈ 

5․ Ա․  Աբրահամյան,  Բայը  ժամանակակից  հայերենում,   Ա,   

Ե․,  1962ֈ 

Լրացուցիչ-  
1. Ա․ Աբրահամյան, Հայերենի դերբայները և նրանց 

ձևաբանական նշանակությունը, Ե․, 1953ֈ 

2.  Ս.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից հայերենի 
քերականություն, Ե․, 1976ֈ 

3․ Ս․ Աբրահամյան, Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական 

և քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը 
ժամանակակից հայերենում, Ե․, 1960ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-011- Ժամանակակից հայոց լեզու/  
Շարահյուսություն 1/ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 32 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 40 

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Շարահյուսության դասավանդումը նպաստում է 
լեզվաբանական տրամաբանության զարգացմանը, խոսք 
կառուցելու և, ընդհակառակը, խոսքը մինչև այլևս անբաժանելի  
շարահյուսական միավորների տարրալուծելու 
համեմատությունների կատարելագործմանը, խոսքի 
բաղադրիչների միջև առկա փոխհարաբերությունների 
գիտական ուսումնասիրությանը:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա շարահյուսական կապակցության միջոցները, 
շարահյուսական մակարդակի կարգերը (համաձայնություն, 
կառավարում, առդրություն, հարակցություն, համադասություն 
ու ստորադասություն), նախադասության քերականական 
կարգերը (հաստատում-ժխտում, ստորոգում, հնչերանգ և 
շարադասություն): 
Հմտություն 

● կտիրապետի ժամանակակից հայոց լեզվի 
քերականական իրողություններին` մասնավորապես 
շարահյուսական մակարդակի առանձնահատկություններին 



(շարահյուսության առարկան, շարահյուսական կապակցման 
եղանակները, բառակապակցություն, պարզ 
նախադասություն): 
Կարողունակություն 

● կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գործնականում, կատարել նախադասության 
շարահյուսական վերլուծություն, տարբերակել  պարզ և 
միակազմ նախադասությունների տեսակները: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․  Շարահյուսության առարկան: Կապակցություն: 

Շարահյուսական կապակցության միջոցներն ու եղանակները: 
Թեմա 2․ Բառակապակցությունը՝ որպես լեզվական միավոր: 

Թեմա 3․ Նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր:  

Թեմա 4․ Ստորոգումը՝ իբրև նախադասության էական 

հատկանիշ:   
Թեմա 5․ Նախադասության կառուցվածքային տեսակներըֈ  

Թեմա 6․ Պարզ նախադասություն:  

Թեմա 7․ Նախադասության գլխավոր անդամները՝ ենթակա և 

ստորոգյալ:  
Թեմա 8․ Միակազմ նախադասության ձևավորման 

առանձնահատկությունները և տեսակները:  
Թեմա 9․ Նախադասության երկրորդական անդամներ: 

Գոյականական անդամի լրացումներ: Բայական անդամի 
լրացումներ:  
Թեմա 10․ Նախադասության դերբայական անդամները և նրանց 

լրացումները (կողմնակի անդամներ):  
Թեմա 11․ Նախադասության համադաս (բազմակի) անդամներ 

և նրանց կապակցության եղանակներն ու միջոցները:  
Թեմա 12․ Շարադասություն: 

Թեմա 13․ Տրոհում և նախադասության տրոհվող անդամներ: 

Թեմա 14․ Նախադասության հարակից միավորներ: Կոչական: 

Եղանակավորող և մեկնական (միջանկյալ-վերաբերմունքային 
և միջանկյալ-իրազեկային) բառեր, բառակապակցություններ ու 
նախադասություններ, նրանց շարադասությունը և 
կետադրությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 



6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. 1-ին կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր): 
 2-րդ կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է 
հանրագումարային քննությամբ (ընդհանուր գնահատականի 
20 %-ը կամ 20 միավոր): 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, առարկայի ընդհանուր 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Մ․  Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե․,  1965ֈ 

2․ Ս․  Աբրահամյան, Ն․  Պառնասյան,  Հ. Օհանյան,  Խ. 

Բադիկյան, ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 3, Ե․, 1976ֈ 

4.  Գ․   Ջահուկյան,   Ժամանակակից   հայոց   լեզվի   

տեսության   հիմունքները, Ե․, 1974ֈ 

5․ Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի 

բառակապակցությունները, Ե․, 1975ֈ 

Լրացուցիչ-  
1.  Ս.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից հայերենի 
քերականություն, Ե․, 1976ֈ 

2․ Վ. Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, Ե․, հ. 1,2, 1958, 

1964ֈ  
3․ Ս. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայերենի միակազմ 

նախադասությունները, Ե․, 1967ֈ 

4․ Հ. Հարությունյան, Անդեմ նախադասությունները 

ժամանակակից հայերենում, Ե․, 1970ֈ 

5․ Ժ. Ճշմարիտյան, Դերբայական դարձվածը արդի հայերենում, 

Ե․, 1961ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-012- Ժամանակակից հայոց լեզու/  
Շարահյուսություն 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 120 



Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է  ուսանողներին  ներկայացնել «Բարդ 
նախադասության շարահյուսություն» առարկայի՝ որպես արդի 
արևելահայերենի եզրափակիչ և ամբողջացնող գիտակարգի 
ժամանակակից ընկալումները,  ուսումնասիրության առարկան, 
տեսական և գործնական նշանակությունը, բարդ 
նախադասության կառուցվածքային տիպաբանությունըֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա բարդ նախադասության բաղադրիչների 
շարահյուսական հարաբերությունների դրսևորման 
եղանակներն ու միջոցները, համադասական և 
ստորադասական նախադասությունների կառուցվածքային 
հատկանիշները, դրանց դասակարգման սկզբունքները: 
Հմտություն 

● կտիրապետի բարդ համադասական և ստորադասական 
նախադասությունների դասակարգմանը, պարզ 
նախադասության անդամներին  հարաբերակից ստորադաս 
բաղադրիչով բարդ նախադասությունների կապակցման 
միջոցներին, տարբեր կառուցվածքի նախադասությունների 
գծագրավորմանը, այլև հանձնարարված բազմաճյուղ 
գծագրերով նախադասություններ կառուցելու հմտությանը, 
նաև տեքստի կառուցվածքի մեկնաբանությանը, ազատորեն 
շարադրելու, տեքստ կառուցելու հմտություններին ու 
նրբություններին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա տարբերակել պարզ և բարդ 
նախադասությունները, բնութագրել բարդ նախադասության 
հատկանիշները, առանձնացնել բաղադրիչների միջև 
շարահյուսական հարաբերությունների երկու 
տարատեսակները` համադասություն և ստորադասություն, 
որոշել նախադասության կառուցվածքային տիպերը և 
ստորադաս բաղադրիչների բնույթը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Բարդ նախադասությունը և նրա կառուցվածքը: 

Թեմա 2․ Միայն շաղկապական բարդ նախադասություններին 

հատուկ կապակցության միջոցներ՝ շաղկապներ, 
հարաբերական դերանուններ և հարաբերյալներ:  
Թեմա 3․ Բարդ նախադասության բաղադրիչների 

շարահյուսական հարաբերության երկու տեսակները՝ 
համադասություն և ստորադասությունֈ 
Թեմա 4․ Բարդ համադասական նախադասություն:  

Թեմա 5․ Բարդ ստորադասական նախադասություն:  

Թեմա 6․ Բարդ ստորադասական նախադասության 

բաղադրիչների տեսակներն ըստ նրանց շարահյուսական 
փոխհարաբերության (գլխավոր «գերադաս» և երկրորդական 
«ստորադաս»):  
Թեմա 7․ Գլխավոր և երկրորդական նախադասությունների 

կապի սերտության աստիճանը՝ կապված գլխավոր 
նախադասության իմաստային և կառուցվածքային 
առանձնահատկությունների հետ: 
Թեմա 8․ Երկրորդական նախադասությունների դասակարգումը 

ըստ խոսքի մասերի գործառական տարբերակմանֈ  
Թեմա 9․ Անշաղկապ «շարահարական» կապակցությամբ բարդ 



նախադասություններ: Նրանց հարաբերությունը բարդ 
համադասական և բարդ ստորադասական 
նախադասություններին: 
Թեմա 10․ Բազմաբարդ նախադասություն:  

Թեմա 11․ Փոխակերպում:  

Թեմա 12․ Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք. ուրիշի ուղղակի 

և անուղղակի խոսքի առանձնահատկությունները: Ուղղակի 
խոսքի փոխակերպումը անուղղակի խոսքի: 
Թեմա 13․ Պարբերույթ: Հասկացություն պարբերույթի և նրա 

ոճական արժեքի մասին:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

ռեֆերատների կատարում 

դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
շարահյուսականական աշխատանքների ստուգում: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. 1-ին կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր): 
 2-րդ կիսամյակում դասընթացն ավարտվում է 
հանրագումարային քննությամբ (ընդհանուր գնահատականի 
20 %-ը կամ 20 միավոր): 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Մ․  Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե․,  1965ֈ 

2․ Ս․  Աբրահամյան, Ն․  Պառնասյան,  Հ. Օհանյան,  Խ. 

Բադիկյան, ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 3, Ե․, 1976ֈ 

4․ Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե․, 2004ֈ 



5․ Գ․ Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու: Բարդ 

նախադասություն, Ե․, 1984ֈ  

6․ Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի 

շարահյուսություն, Ե․, 2003ֈ 

Լրացուցիչ-  
1.  Ս.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից հայերենի 
քերականություն, Ե․, 1976ֈ 

2․ Վ. Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, Ե․, հ. 1,2, 1958, 

1964ֈ  
3․ Բ. Վերդյան, Բարդ ստորադասական նախադասության 

շարահյուսություն, Ե․, 1970: 

4․ Ն․ Պառնասյան, Անշաղկապ բարդ նախադասությունը 

ժամանակակից հայերենում (Լեզվի և ոճի հարցեր), Ե․, 1964ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-020- Հայոց լեզվի ոճաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն  է ուսանողներին ներկայացնել 
«Հայոց լեզվի ոճաբանություն» հասկացության 
գիտակարգային սահմանները, գիտակարգի ժամանակակից 
ընկալումները,  ուսումնասիրության առարկան, գործնական  
նշանակությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Կիմանա՝  
● «Ոճագիտություն» առարկայի տեսական 
հիմնադրույթները: 
● Առարկայի տերմինաբանության հիմնական 
հասկացությունները` նորմա, ոճ, ոճույթ, ոճական 
երանգավորում, ոճական միջոցներ  և այլն:  
● Զանազանել ոճաբանական հիմնական 
հասկացությունները և տարբերակել դրանք 
գրականագիտական կատեգորիաներից: 
● Ճիշտ  ըմբռնել ոճերն ու դրանց տեսակները, յուրացնել 
ոճերի դասակարգումը:  
● Քերականորեն և ոճականորեն գրագետ կապակցել 
բառերը, ստեղծել խոսք և տեքստ:  
Հմտություն 

● Կտիրապետի ոճագիտական վերլուծության հիմնական 
սկզբունքներին: 
Կարողունակություն 

Կկարողանա 



● վերարտադրել ոճագիտության  վերաբերյալ 
տեսությունները, 
● հասկանալ լեզվի ու ոճի հատկանիշները, 
● կատարել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
● գրագետ գրել և խոսել, 
● ճանաչել խոսքի ոճերը, 
● ձևակերպել գործնական գրություններ, 
● կատարել լեզվաոճական քնություններ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: Հնչյունային ոճաբանություն: 
Թեմա 2. Բառային ոճաբանություն:   
Թեմա 3. Ձևաբանական ու շարահյուսական ոճաբանություն:  
Թեմա 4. Խոսքի գործառական ոճեր:  
Թեմա 5. Իրադրական և անհատական ոճեր:  
Թեմա 6. Պատկերավորման և արտահայտչականության 
համակարգը:  
Թեմա 7.  Տեքստի ոճաբանություն:  

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. 
երկու միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

Գնահատման չափանիշները` 

ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

ռեֆերատների կատարում 

բնագրային նյութի վերլուծության ներկայացման որակ, 
քննական աշխատանքների ստուգում: 



6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
Գնահատման մեթոդը` 

միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը, կամ 20 միավոր) 
Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում  դասախոսի 
կողմից: 
Գնահատման չափանիշները` 

տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
վերլուծության ճշգրտությունը, 
խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Լ.Եզեկյան, Ոճագիտություն, Ե., 2003: 
2. Ֆ. Խլղաթյան, Ոճաբանական տերմինների բառարան, 
Ե., 1976: 
3. Հ. Մելքոնյան, Ակնարկներ հայերենի ոճաբանության, 
Ե., 1984:  
4. Ա. Մարության, Հայոց լեզվի ոճաբանություն, Ե., 2000: 
5. Ն. Պառնասյան, Շարահյուսական հոմանիշները 
ժամանակակից հայերենում, Ե., 1976: 
6. Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության 
հիմունքներ, Ե., 1980: 
7. Պ. Պողոսյան, Խոսքի արվեստը, Ե., 1983: 
8. Ա. Պապոյան, Չափածոյի լեզվական արվեստի հարցեր, 
Ե., 1976:  
9. Գ. Ջահուկյան, Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու, Ընդհանուր 
գիտելիքներ, Ոճաբանություն,  1976: 
10. Վ. Առաքելյան, Ավ. Իսահակյանի պոեզիայի 
բառապաշարի ոճաբանական առանձնահատկությունները, Ե․, 

1964: 
11. Վ. Առաքելյան, Պարույր Սևակի «Անլռելի 
զանգակատուն» պոեմի ոճական առանձնահատկությունների 
մասին, Ե․, 1963: 

12. Գ. Սևակ, ժամանակակից հայերենի համառոտ 
պատմություն, Ե․, 1948: 

13. Ա. Պապոյան, Պարույր Սևակի չափածոյի լեզվական 
արվեստը, Ե․, 1970: 

14. Ռ. Իշխանյան, Բակունցի լեզվական արվեստը, Ե․, 1965: 

 

  



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-017- Հայոց լեզվի պատմություն 1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  Դասախոսություն 30 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 36 

Ինքնուրույն 84 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
հնչյունական, բառային, քերականական այն բոլոր 
փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել հայոց լեզվի 
դարավոր պատմության ընթացքում, ներկայացնել դասընթացի 
հիմնական հասակացությունները՝  հայոց լեզվի պատմության 
լեզվական և գիտական աղբյուրներ, շրջանաբաժանում, 
նախագրային հայերեն, գիր, հայոց գիր, գրաբար գրական 
հայերեն, հունաբան հայերեն, միջին գրական հայերեն, 
աշխարհաբար, լատինաբան հայերեն, արևմտահայ գրական 
լեզու, արևելահայ գրական լեզու, բարբառ, խոսվածք, 
գրապայքար, համաժողովրդական գրական հայերեն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա «Հայոց լեզվի պատմություն»  դասընթացի  
բուհական ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից 
մեթոդները և առանձնահատկությունները, տեսական 
հիմնարար դրույթները, հնչյունական, բառային, 
քերականական բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են 
ունեցել հայոց լեզվի դարավոր պատմության ընթացքում: 
Հմտություն 

● կտիրապետի հայերենի պատմության վերաբերյալ 
գիտելիքները  պրակտիկ գործունեության մեջ կիրառելու, 
խոսքային կառույցի նոր լեզվական կաղապարները ընկալելու, 
վերլուծելու հմտություններին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա կատարել ստուգաբանական, 
բառակազմական, ձևույթաբանական վերլուծություններ, 
կատարել բառապաշարի շերտերի դասակարգումներ, 
բացատրել փոխառությունների հիմքերը, բացատրել 
քերականական վերջավորությունների ծագումն ու 
փոփոխությունները, բնագրերի հիման վրա ճիշտ տարբերակել 
ստեղծագործության ժամանակաշրջանը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության 
առարկան ու խնդիրները: 
Թեմա 2. Հայոց լեզվի պատմության կապը հայրենագիտական և 
այլ առարկաների, ինչպես նաև մշակույթի պատմության հետ:  
Թեմա 3. Հայոց լեզվի պատմության լեզվական /փաստական/ 
աղբյուրները:  
Թեմա 4. Հայերենի պատմության մասին եղած գիտական 



աղբյուրները և սրանց քննադատական արժեքավորումը:  
Թեմա 5. Հայոց լեզվի պատմության տարբեր շրջանների, 
հատվածների ու հասկացությունների գիտական 
տերմինաբանությունը:  
Թեմա 6. Հայոց լեզվի զարգացման պատմության 
պարբերացումը, այս մասին եղած կարծիքների քննադատական 
վերլուծությունը:  
Թեմա 7. Նախագրային հայերեն:  
Թեմա 8. Հայոց հին գրական լեզու` գրաբար:  
Թեմա 9. Միջին հայերեն:  
Թեմա 10. Նոր (ժամանակակից) գրական հայերեն: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. 
երկու միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- բնագրային նյութի վերլուծության ներկայացման որակ, 
- քննական աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 



դեպքում: 
● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը, կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում  դասախոսի կողմից: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
- վերլուծության ճշգրտությունը, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
- առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 2-րդ մաս, Ե․, 1951ֈ 

2․ Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի` 

համեմատությամբ 562 լեզուների, հ 1, 2, 3, 4, 5, Ե․ֈ 

3․ Սևակ Գ․, Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն, 

Ե․, 1948ֈ  

4․ Գ․ Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Ե․, 

1969ֈ 
5․ Մ․  Աբեղյան, Գրաբարի քերականության պատմություն, Ե․,  

1974ֈ 
6․ Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի պատմություն, նախագրային 

շրջան, Ե․, 1987ֈ  

7․ Առաքելյան Վ., Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի 

պատմության /5-րդ դար/, Ե․, 1981ֈ 

8․ Գ․ Խաչատրյան, Գրաբար, Ե․, 2004ֈ 

9․ Գ․ Խաչատրյան, Գրաբարի շարահյուսության ձեռնարկ, Ե․, 

1989ֈ 
10․ Աղայան Էդ., Գրաբարի քերականություն, Ե․, 1964ֈ 

11․ Շահվերդյան Թ., Գրաբարի դերբայները. ձևաբանություն և 

շարահյուսություն, Ե․, 2001ֈ 

12․ Շահվերդյան Թ., Դասական գրաբարի շարահյուսական 

ոճաբանություն, Ե․, 2007ֈ 

Լրացուցիչ-  
1.  Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 1-ին մաս, Ե․, 1940ֈ 

2․ Ավետիսյան Հ. Մ., Ղազարյան Ռ. Ս., Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 

1986ֈ  
3․ Համբարձումյան Վ., Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 2004ֈ  

4․ Աբրահամյան Ա., Հայոց գրի և գրչության պատմություն, Ե․, 

1959ֈ 
 

  



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 
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Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 42 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
հնչյունական, բառային, քերականական այն բոլոր 
փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել հայոց լեզվի 
դարավոր պատմության ընթացքում, ներկայացնել դասընթացի 
հիմնական հասակացությունները՝  հայոց լեզվի պատմության 
լեզվական և գիտական աղբյուրներ, շրջանաբաժանում, 
նախագրային հայերեն, գիր, հայոց գիր, գրաբար գրական 
հայերեն, հունաբան հայերեն, միջին գրական հայերեն, 
աշխարհաբար, լատինաբան հայերեն, արևմտահայ գրական 
լեզու, արևելահայ գրական լեզու, բարբառ, խոսվածք, 
գրապայքար, համաժողովրդական գրական հայերեն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա «Հայոց լեզվի պատմություն»  դասընթացի  
բուհական ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից 
մեթոդները և առանձնահատկությունները, տեսական 
հիմնարար դրույթները, հնչյունական, բառային, 
քերականական բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են 
ունեցել հայոց լեզվի դարավոր պատմության ընթացքում: 
Հմտություն 

● կտիրապետի հայերենի պատմության վերաբերյալ 
գիտելիքները  պրակտիկ գործունեության մեջ կիրառելու, 
խոսքային կառույցի նոր լեզվական կաղապարները ընկալելու, 
վերլուծելու հմտություններին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա կատարել ստուգաբանական, 
բառակազմական, ձևույթաբանական վերլուծություններ, 
կատարել բառապաշարի շերտերի դասակարգումներ, 
բացատրել փոխառությունների հիմքերը, բացատրել 
քերականական վերջավորությունների ծագումն ու 
փոփոխությունները, բնագրերի հիման վրա ճիշտ տարբերակել 
ստեղծագործության ժամանակաշրջանը: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական 
զարգացումը: Թեմա 2. Հոլովման համակարգի պատմական 
զարգացումը: Թեմա 3. Բայ. հայերենի դերբայները և նրանց 
պատմական զարգացումը: Թեմա 4. Խոնարհման համակարգի 
պատմական զարգացումը: Թեմա 5. Շարահյուսական 
համակարգի պատմական զարգացումը: Կապակցման միջոցներ 
և եղանակներ. համաձայնություն, կառավարում 



(խնդրառություն), առդրություն, շարադասություն: Թեմա 6. 
Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ, պարզ 
և բարդ նախադասություններ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. 
երկու միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- բնագրային նյութի վերլուծության ներկայացման որակ, 
- քննական աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը, կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում  դասախոսի կողմից: 



▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
- վերլուծության ճշգրտությունը, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
- առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 2-րդ մաս, Ե․, 1951ֈ 

2․ Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի` 

համեմատությամբ 562 լեզուների, հ 1, 2, 3, 4, 5, Ե․ֈ 

3․ Սևակ Գ․, Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն, 

Ե․, 1948ֈ  

4․ Գ․ Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Ե․, 

1969ֈ 
5․ Մ․  Աբեղյան, Գրաբարի քերականության պատմություն, Ե․,  

1974ֈ 
6․ Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի պատմություն, նախագրային 

շրջան, 1987ֈ  
7․ Առաքելյան Վ., Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի 

պատմության /5-րդ դար/, Ե․, 1981ֈ 

8․ Գ․ Խաչատրյան, Գրաբար, Ե․, 2004ֈ 

9․ Գ․ Խաչատրյան, Գրաբարի շարահյուսության ձեռնարկ, Ե․, 

1989ֈ 
10․ Աղայան Էդ., Գրաբարի քերականություն, Ե․, 1964ֈ 

11․ Շահվերդյան Թ., Գրաբարի դերբայները. ձևաբանություն և 

շարահյուսություն, Ե․, 2001ֈ 

12․ Շահվերդյան Թ., Դասական գրաբարի շարահյուսական 

ոճաբանություն, Ե․, 2007ֈ 

Լրացուցիչ-  
1.  Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 1-ին մաս, Ե․, 1940ֈ 

2․ Ավետիսյան Հ. Մ. , Ղազարյան Ռ. Ս., Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 

1986ֈ  
3․ Համբարձումյան Վ., Գրաբարի ձեռնարկ, Ե․, 2004ֈ  

4․ Աբրահամյան Ա., Հայոց գրի և գրչության պատմություն, Ե․, 

1959ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-021- Հայ բարբառագիտության ներածություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պատկերացում տալ 
հայերենի բարբառների, դրանց դասակարգման հիմունքների, 
բարբառագիտության զարգացման փուլերի, բաղաձայնական 



տեղաշարժերի մասին, ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի 
բարբառներին, նրանց` միմյանց հետ ունեցած 
առնչակցություններին և առանձնահատկություններին,  
առանձին բարբառների առանձնահատկություններին:   

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● կիմանա հայ բարբառագիտության զարգացման փուլերը, 
բարբառների ճյուղերը՝ ըստ ձևաբանական դասակարգման, 
բարբառներիև գրական լեզվի հնչյունական ու քերականական 
տարբերությունները, առնվազն յոթ բարբառի 
առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները: 
Հմտություն 

● կտիրապետի բարբառագիտական 
ուսումնասիրությունների մեթոդաբանությանը, լեզվաբանական 
աշխարհագրության մեթոդին, բարբառների դասակարգման 
հիմունքներին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա գրի առնել և մեկնաբանել բարբառային 
տեքստերը, օգտվել բարբառային քարտեզներից և 
աղյուսակներից: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բարբառագիտությունը, նրա առարկան և խնդիրներըֈ 
Թեմա 2. Բարբառների ուսումնասիրության տեսական և 
գործնական նշանակությունըֈ  
Թեմա 3. Լեզու և բարբառֈ  
Թեմա 4. Բարբառ, ենթաբարբառ և խոսվածքֈ  
Թեմա 5. Բարբառների պատմական զարգացման ընթացքը 
տարբեր դարաշրջաններումֈ  
Թեմա 6. Բարբառների ուսումնասիրության մեթոդներըֈ  
Թեմա 7. Լեզվաբանական աշխարհագրության սկզբունքներըֈ 
Թեմա 8. Հայ բարբառագիտության զարգացման փուլերը:  
Թեմա 9. Ում, կը, լիս  ճյուղերի բարբառները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 8-րդ շաբաթ) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 16-րդ շաբաթ. 
երկու միջանկյալ քննություններին տրվում է ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը  կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր քննություն թեստային առաջադրանքների ձևով, 
պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 
յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների   
հատկացմամբ: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 



գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- բնագրային նյութի վերլուծության ներկայացման որակ, 
- քննական աշխատանքների ստուգում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

7. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը, կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 
պատասխանների գնահատում լսարանում  դասախոսի կողմից: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 
- վերլուծության ճշգրտությունը, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 
- առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․  Աճառյան Հ., Հայ բարբառագիտություն, Ե․, 1911ֈ 

2․ Ա. Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, Ե․, 1953ֈ 

3․ Գ․ Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե․, 

1973ֈ 
4․ Մ․ Ասատրյան, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ. 

Բարբառագիտություն, Ե․, 1978ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-013 - Արևմտահայերենի ներածություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 24 



Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացում ուսանողը գիտելիքներ է ձեռք բերում արևելահայ 
և արևմտահայ գրական լեզուների համակողմանի 
զուգադրական քննությամբ բացահայտված արդի հայերենի 
երկու լեզվավիճակների հանրույթների ու 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ ըստ լեզվական 
մակարդակների (հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, 
շարահյուսություն): Առանձին վարժություններով և 
ընթերցանության հատվածներով մեկնաբանվում և 
գործնականորեն ամրապնդվում է անցած նյութը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա` 

● «Արևմտահայերենի ներածություն» դասընթացի 
բուհական ուսուցման կազմակերպման ժամանակակից 
մեթոդներն ու առանձնահատկությունները և տեսական 
հիմնարար դրույթները,արևմտահայերենի հնչական, 
ուղղագրական և բառամթերքի տարբերությունները: 
Հմտություն 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի` 

● արևմտահայերենի հնչյունական, ոճական, 
առոգանական, հնչերանգային յուրահատկություններին, նաև 
քերականական տաևբեևություննեևին, որոնք դրսևորվում են 
հոլովման, խոնարհման, թվակազմության, առկայացման 
կարգերումև շարահյուսական որոշ հարցերում: 
Կարողունակություն 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա` 

● հասկանալ և գնահատել այն լեզվական երևույթները, 
որոնք արևմտահայերենում ունեն արևելահայերենից տարբեր 
դրսևորումներ,արևմտահայերեն տեքստերը վերածել 
արևելահայերենի և հակառակը,գիտելիքները գործնականում 
կիրառել, առաջ քաշել խնդիրներ և դրանք լուծել: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Արևմտահայերենի կազմավորման և հետագա 
զարգացման համառոտ ակնարկ: Արևմտահայերենի 
հնչյունական համակարգը: Ձայնավոր և բաղաձայն 
հնչյունների դասակարգում: 
Թեմա 2 Հնչյունափոխություն: Հնչյունափոխության 
տեսակները: Ձայնավորների և երկհնչյունների 
հնչյունափոխությունը: 
Թեմա 3 Ուղղագրություն, ուղղախոսություն: Գրաբանություն և 
ուղղագրություն: Հայոց գիրը: Ձայնավորների ուղղագրությունը: 
Երկհնչյունների  ուղղագրությունը և արտասանությունը: 
Արևմտահայերենի բառապաշարի առանձնացման 
սկզբունքները: Արևելահայերեն-արևմտահայերեն 
ուղղագրական-հնչյունափոխական տարբերակներ: Միայն 
արևմտահայերենին բնորոշ բառեր: 
Թեմա 4  Ձևաբանություն: Ներածություն: Քերականության 
ուսումնասիրության առարկան և նրա երկու բաժինները՝ 
ձևաբանություն և շարահյուսություն: Խոսքի մասերի 
հասկացությունը: Խոսքի մասեր և նրանց դասակարգման 



սկզբունքները: 
Թեմա 5  Գոյական անուն: Գոյական անունը որպես խոսքի մաս, 
նրա իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսական և 
բառակազմական առանձնահատկությունները: Գոյականների 
իմաստային-քերականական տեսակները: 
Թեմա 6  Գոյականի թվի քերականական կարգը: Եզակի և 
հոգնակի. եր և ներ հոգնակերտները. տարբեր հիմքերի հետ 
նրանց զուգորդելիությունը և գործածության ոլորտները: Ք 
հոգնակերտով կազմություններ: Իկ և այք հոգնակերտների 
գործածությունը: 
Թեմա 7  Գոյականի հոլովի քերականական կարգը: Գոյականի 
հոլովները՝ ուղղական, սեռական, տրական, հայցական, 
բացառական և գործիական: Հոլովական իմաստ և պաշտոն: 
Հոլովումներ և հոլովիչներ: Զուգաձևությունները հոլովման 
համակարգում: Այլաձև հոլովումներ: 
Թեմա 8  Առկայացման քերականական կարգը: Հոդերը որպես 
առկայացման քերականական կարգի  արտահայտիչներ: 
Անորոշություն և որոշյալություն: Ստացականություն, 
դիմորոշություն և ցուցականություն: 
Թեմա 9  Ածական անուն: Ածական անունը որպես խոսքի մաս: 
Նրա իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսական և 
բառակազմական առանձնահատկությունները: Որակական և 
հարաբերական ածականներ: 
Թեմա 10  Որակական ածականի համեմատության 
աստիճանները: Դրական, բաղդատական, գերադրական  
աստիճանները, նրանց կազմությունը և արտահայտած 
իմաստները: 
Թեմա 11  Թվական անուն: Թվականն իբրև խոսքի մաս: Նրա 
իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսական և 
բառակազմական առանձնահատկությունները: Թվականների 
տեսակները: Թվականների հոլովումը: 
Թեմա 12  Դերանուն: Դերանունը  որպես   խոսքի մաս: 
Դերանվան հարաբերակցությունն այլ խոսքի մասերի 
(գոյականի, ածականի, թվականի և մակբայի) հետ: 
Դերանվանական հոլովում: Դերանվան տեսակները: 
Անձնական, ստացական, փոխադարձ, հարցական, 
հարաբերական, որոշյալ կամ հանրական, անորոշ կամ 
մասնական: 
Թեմա 13  Բայ: Բայը որպես խոսքի մաս: Բայի անդեմ և 
դիմավոր ձևերը: Սեռը և խնդրառությունը: Դիմավոր ձևերին 
հատուկ քերականական կարգերը՝ եղանակ, ժամանակ, դեմք և 
թիվ: 
Թեմա 14  Բայասեռի քերականական կարգը: Ներգործական, 
կրավորական, չեզոք և պատճառական բայեր: Կրավորական 
բայերի կազմումը ներգործական և պատճառական  բայերից: 
Պատճառական  բայերի կազմումը ներգործական և  չեզոք  
բայերից: 
Թեմա 15  Հայերենի դերբայները:       
Դիմավոր ձևեր: Դիմավոր ձևերի քերականական 
հատկանիշները:  
Դեմքի և թվի քերականական կարգերը և նրանց 
արտահայտության ձևաբանական միջոցները: 
Թեմա 16  Բայի եղանակի քերականական կարգը: 
Արևմտահայերենի բայի եղանակները՝ սահմանական, 
ըղձական կամ ստորադասական և հրամայական: 



Թեմա 17 Բայի ժամանակի քերականական կարգը: 
Համադրական և վերլուծական  ժամանակաձևեր: Խոնարհում: 
Արևմտահայերենի բայի խոնարհման 4 լծորդությունները: 
Թեմա 18  Անկանոն և պակասավոր բայեր: ժամանակաձևեր: 
Պատճառական և կրավորական բայերի խոնարհումը: 
Ժխտական խոնարհում: Համադրական և վերլուծական ձևերի 
փոխհարաբերությունը դրական և ժխտական խոնարհումների 
մեջ: 
Թեմա 19 Մակբայ: Մակբայը որպես խոսքի մաս: Նրա  
իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսական և 
բառակազմական առանձնահատկությունները: 
Կապ: Կապը որպես խոսքի մաս: Բուն կապեր և կապական 
բառեր: Նախադրություններ և հետադրություններ: Կապերի 
իմաստային խմբավորումը (տարածական, ժամանակային, 
վերաբերության, պատճառի, նպատակի և այլն): Կապերի 
հոլովառությունը: Շաղկապ: Շաղկապը որպես խոսքի մաս: 
Համադասական և ստորադասական շաղկապներ: Մենադիր և 
զուգադիր շաղկապներ: Շաղկապների իմաստային 
խմբավորումը (միավորիչ, ներհակական, տրոհական, 
բացահայտման, մեկնական, նպատակի, պայմանի և այլն): 
Վերաբերականներ: Վերաբերականը որպես խոսքի մաս: 
Վերաբերականի կազմությունը և տեսակները: 
Ձայնարկություն: Ձայնարկությունը որպես խոսքի  մաս: 
Ձայնարկությունների տեսակները և կազմությունը: 
Թեմա 20  Արևմտահայերենի շարահյուսության հարցեր: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 
գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

Գնահատման մեթոդը` 

-հաճախումների հաշվառում    
Գնահատման չափանիշը 

-ներկայություն 

2.Մասնակցությունը գործնական 
աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 
20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 
աշխատանքների ստուգում: 
4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական 
ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 
Պարտադիր-  

1. Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար 



կամ արդի հայերեն լեզվի, Ե․, 1987: 

2. Աբրահամեան Ս., Վերդեան Բ., Քոսեան Վ., Հայերէն լեզուի 
դասագիրք, Ե․, 1968: 

3. Սարգսյան Ա., Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուներ, 
Ե․, 1985: 

4. Պետիրեան  Պ., Եկէք ճիշտ խօսինք ու գրենք, Ե․, 1993: 

       Լրացուցիչ-  
1. Սաքապետոյան Ռ., Ավետիսյան Յու., Արևմտահայերենի 

գործնական աշխատանքների և վարժությունների ձեռնարկ, 
Ե․, 1997: 

2. Սարգսյան Ա., Արևմտահայերենի բառարան, Ե․, 1991: 

3. Սաքապետոյան Ռ., Արևմտահայերեն և արևելահայերենի 
բառապաշարային առանձնահատկությունները, Ե․, 2004: 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-019- Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 46 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հիմնարար 
գիտելիքների մատուցումը, ինչպես նաև ապագա ուսուցչին, 
մեթոդամանկավարժական տեսանկյունից գործնական-
կիրառական  կարողություններով և հմտություններով զինելը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդները, հայերենի 
լեզվաբանության հիմնական դրույթները, դասը 
հոգեբանամանկավարժական տեսանկյունից գիտականորեն 
գրագետ կազմակերպելու սկզբունքները, ժամանակակից 
ուսուցման մեթոդամանկավարժական պահանջներըֈ 

Հմտություն 

● Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ, հայոց լեզվի դասին 
ներկայացվող առարկայական չափորոշչի պահանջների 
ապահովմանը միտված ուսուցման հիմնական 
սկզբունքներ: 

Կարողունակություն 

● Տեսական և գործնական պարապմունքների արդյունքում 
պլանավորել և անցկացնել թեմատիկ առանձին 
միավորների ուսուցում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1 ՀԼԴՄ-ն իբրև գիտություն, նրա ուսումնասիրության 
առարկան: Հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդները: Ուսումնական 
աշխատանքի կազմակերպման ձևերը: Ծրագրեր, դասգրքեր: 
Նորը դասավանդման մեջ: 
Թեմա 2 Աշակերտի խոսքի զարգացման ընդհանուր հարցեր: 



Աշակերտի դատողական կարողությունների զարգացումը լեզվի 
ուսուցման ընթացքում: Աշակերտի բառապաշարի 
հարստացումը գրավոր աշխատանքների միջոցով և 
բառակազմություն և ձևաբանություն ուսուցանելիս: Բանավոր 
խոսքի զարգացման միջոցները: 
Թեմա 3 Գրավոր խոսք, գրավորների տեսակները: Գրավորների 
ուղղումը և գնահատումը: Հայոց լեզվի մեթոդմիավորումը: 
Թեմա 4 Հնչյունաբանության ուսուցումը: Բառագիտության 
ուսուցումը: Բառակազմության ուսուցումը: 
Թեմա 5 Գոյականի ուսուցումը: Գոյականի թվի, հոլովիչների և  
հոլովման ուսուցումը: 
Թեմա 6 Ածականի, թվականի, դերանվան ուսուցումը:  
Թեմա 7 Բայի ուսուցումը: Անդեմ և դիմավոր  ձևեր: Դերբայների 
ուսուցումը: Բայի դեմքի, թվի, ժամանակի, եղանակի, սեռի 
ուսուցումը: Բայի խոնարհման ուսուցումը: 
Թեմա 8 Մակբայի և կապի ուսուցումը: Շաղկապի, 
վերաբերականի և ձայնարկության ուսուցումը: 
Թեմա 9 Շարահյուսության ուսուցումը: Նախադասության 
անդամների կապակցման եղանակների ուսուցումը: Պարզ 
նախադասության ուսուցումը: 
Թեմա 10 Ենթակայի ուսուցումը: Ստորոգյալի, նրա տեսակների  
ուսուցումը: Գոյականական և բայական անդամների 
ուսուցումը: Դերբայական դարձվածի ուսուցումը: 
Թեմա 11 Բարդ նախադասության, նրա տեսակների  
ուսուցումը: Երկրորդական նախադասության շարահյուսական 
գործառույթի ուսուցումը: Բարդ նախադասության 
փոխակերպումը պարզի թեմայի ուսուցումը:  Կետադրության 
ուսուցումը: 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-8-րդ շաբաթ) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Ընթացիկ գրավոր ստուգման համար նախատեսված են 4 
հարցեր, յուրաքանչյուր հարցի համար` 5 միավոր: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 

- Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-16-րդ շաբաթ) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Ընթացիկ գրավոր ստուգման համար նախատեսված են 4 
հարցեր, յուրաքանչյուր հարցի համար` 5 միավոր: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 

- Առարկայի իմացությունը: 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20%-
ը կամ 20միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն:   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում: 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 

կամ 10միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 



- ռեֆերատների կատարում, 

- մշակումների կատարում, 
- անձնական թղթապանակի կազմում, կարգավորում: 

6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Ս. Գյուլբուդաղյան, Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա,  
Ե․, 1987: 

2. Թ․ Ջուհարյան, Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Ե․, 1978: 

Լրացուցիչ-  
1. Ա․ Ղարիբյան, Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Ե․, 1954: 

2. Տ․ Շահբազյան, Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Ե․, 1956: 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-060- Գրականագիտության հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 28 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 68 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն, հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի   նպատակն   է   գրականության տեսությանը 
վերաբերող գիտելիքներ հաղորդել, բացահայտել 
գրականության տեսության զարգացումը 
պատմահամեմատական համատեքստում, սեռերի, ժանրերի, 
գրական ուղղությունների, մեթոդների մասին ընդհանուր 
գիտելիքներ հաղորդել, տաղաչափական համակարգերին 
ծանոթացնել և պատկերավորման միջոցներ թեմայով 
գործնական աշխատանքներ կազմակերպել, ուսանողների մոտ 
հիմնարար պատկերացում ձևավորել գրական-
գեղարվեստական երկի գրականագիտական 
ուսումնասիրության եղանակների վերաբերյալ, ուսումնասիրել 
երկի վերլուծության հիմնական սկզբունքները: 
Ինչպես նաև հայ, ռուս և արտասահմանյան գրականության 
պատմությունից առանցքային օրինակների մեջբերում, 
գրականության տեսության կարևորագույն հարցերի 
շեշտադրում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Իմանալ գրականագիտության ձևավորման և կայացման 
պատմությունը, գրականագիտության հիմնական բաժիններով 
սահմանված տեսական հարցերը: 
Հմտություն 

⮚ գեղարվեստական երկի վերլուծությունը կառուցել ճիշտ 



տեսաբանական հիմքերի վրա, 
⮚ բանաստեղծության տաղաչափական վերլուծություն 
կատարել, 
⮚ համապատասխան գրական տեքստերը քննության 
ենթարկել ըստ պատկերավորման միջոցների և կրկնության 
շարահյուսական ֆիգուրների, 
⮚ զանազանել ուղղություն, մեթոդ, հոսանք, դպրոց 
հասկացություններն ու դրանց տարբերակիչ սկզբունքները: 
 Կարողունակություն 

● Կարողանալ կոնկրետ գրական երկի վերլուծություն 
կատարել ուսումնասիրված թեմաների շրջանակում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրականագիտություն և գեղագիտություն:  
Թեմա 2. Գեղագիտական միտքը անտիկ շրջանում,  
միջնադարում,  վերածննդի շրջանում:   
Թեմա 3.     Արվեստի տեսակները և գործառույթները:  
Թեմա 4. Գրական պատկեր, տեսակները. տարածության և 
ժամանակի տարատեսակները:  
Թեմա 5. Գրական կերպար, տեսակները:  
Թեմա 6.  Ձև և բովանդակություն:  
Թեմա 7.   Գրական սեռեր և ժանրեր:  
Թեմա 7. Պատկերավորման միջոցներ:  
Թեմա 8. Գրական ուղղություններ, մեթոդներ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 
⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Արիստոտել - «Պոետիկա» 

2. Նիկոլա Բուալո - «Քերթողական արվեստ» 

3. Էդ. Ջրբաշյան - «Գրականության տեսություն» 

4. Զ. Ավետիսյան - «Գրականության տեսություն» 

5. Ա. Դոլուխանյան - «Հայ գրականության տեսություն» 

Լրացուցիչ 

1. Մ. Սանթոյան - «Գրականագիտական բառարան» 

2. Барт Р. - Избранные работы / Семиотика, Поэтика 

3. Бахтин М. - Проблемы поэтики Достоевского 

4. Григорян Ар. - Литература и теория 

5. сост. Л. Осьмакова - Хрестоматия по теории литературы 

6. Хализев В. - Теория литературы 

 

  



Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-077-Գրականության տեսություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 20 
Սեմինար  
Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 68 
Ընդամենը 120 

Ստուգմանձ ևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտության ընդհանուր 
համակարգը, գիտելիք հաղորդել գրականության բնույթի, 
գործառույթների, գրականության ու հոգեբանության, 
գրականության ու հասարակության, գրականության և 
արվեստի աղերսների շուրջ, գրաքննադատության մեթոդների 
մասինֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Գրականության և գրականագիտության փոխադարձ 
առնչությունների, գրաքննադատության մեթոդների, 
պատումի, գեղարվեստական կոնֆլիկտոլոգիայի, ոճի 
ճանաչումֈ 

Հմտություն 

● Կոնկրետ գրական երկին բնորոշ հատկանիշների 

բացահայտման հմտություն (ըստ առաջադրած խնդրի)ֈ 

Կարողունակություն 

● Կոնկրետ գրական երկին բնորոշ հատկանիշների 

բացահայտման կարողություն գրաքննադատության 

տարբեր մեթոդների կիրառմամբֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրականագիտություն և գրականությունֈ  
Թեմա 2․ Գրականության բնույթը, գործառույթներըֈ 

Գեղարվեստական երկի կառուցվածքըֈ  
Թեմա 3․ Քննադատության մեթոդներֈ   

Թեմա 4․ Գեղարվեստական ժամանակ, տարածությունֈ  

Թեմա 5․Կերպարը գեղարվեստական համակարգումֈ Հեղինակի 

կերպարֈ Ընթերցողի ներկայությունը երկումֈ  
Թեմա 6․ Գեղարվեստական կոնֆլիկտոլոգիաֈ  

Թեմա 7․ Պատումֈ  

Թեմա 8․Ոճֈ 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներ․ 
Ձևավորող գնահատում – Բանավոր հարցում, էսսե, ռեֆերատ, 
բանավեճֈ 
Ամփոփիչ գնահատում- Ամփոփիչ բանավոր կամ գրավոր 
քննությունֈ 
Գնահատման չափանիշներ․ 
-գեղարվեստական երկի կառուցվածքային տարրերի 
փոխկապակցվածության ճանաչում, 
-գրաքննադատության մեթոդների ընտրության հիմնավորում, 
-հեղինակի կերպարի դերի ճանաչում երկի կերպարային 



համակարգում, 
-գեղարվեստական կոնֆլիկտի առանձնահատկությունների 
վերհանումֈ  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․ Ջրբաշյան Էդ․, Պոետիկայի հարցեր, Ե․, 1976ֈ 
2․ Ջրբաշյան Էդ․, Գեղագիտություն և գրականություն, Ե․, 1983ֈ 
3․ Գրականությունը և ժամանակը, Ե․, 1980ֈ 
4․ Քալանթարյան Ժ․, Քննադատությունն իբրև գործնական 

գրականագիտությունֈ 
5․ Ուելլեք Ռ․, Ուորրեն Օ․, Գրականագիտության տեսություն, Ե․,  

2000ֈ 
6. Теория литературы, под. ред. Н. Д. Тамарченко, т. 1,2, 2014. 
7. Теория литературных жанров, под. ред. Н. Д. Тамарченко, т. 
1,2, 2011, 2012. 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-061-Հայ ժողովրդական բանահյուսություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 22 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Բանահյուսական սեռերի և ժանրերի, դրանց 
առանձնահատկությունների ճանաչումֈ Ժանրագոյացման և 
տարբերակայնության գործընթացի ճանաչումֈ Այլ 
գիտաճյուղերի հետ ունեցած աղերսների վերհանումֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
● Բանահյուսական սեռերի և ժանրերի զարգացման 
առանձնահատկությունների, զարգացման փուլայնության 
իմացություն, ժանրային փոխներթափանցումների ճանաչումֈ 
Հմտություն 
● Բանահյուսական նյութերի ինքնուրույն վերլուծություն, 
բանահյուսական նյութերի հավաքում և մշակումֈ 
Կարողունակություն 
● Վերլուծության ու համադրման մեթոդների 
տիրապետումֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Բանագիտություն և բանահյուսությունֈ 
Բանագիտական դպրոցներֈ  
Թեմա 2․ Ժանրաստեղծումֈ Ցիկլերֈ Տարբերակայնությունֈ  

Թեմա 3․ Միֆ, դիցարաններֈ Առասպել և առասպելաբանություն․ 

ժանրային առանձնահատկություններըֈ  
Թեմա 4․ Վիպասանքֈ Ցիկլերըֈ Առանձնահատկություններըֈ  

Թեմա 5․ Էպոս, ժանրային առանձնահատկություններըֈ 

Էպիկական մտածողություն, ժամանակ, տարածություն, 



աշխարհ, հերոսֈ  
Թեմա 6․ Հեքիաթ․ տեսակները, առանձնահատկություններըֈ  

Թեմա 7․ Ավանդազրույցներֈ  

Թեմա 8․ Բանաձևումային ժանրերֈ  

Թեմա 9․ Քնարական սեռ․աշխատանքային և պանդխտության 

երգերֈ  
Թեմա 10․Գուսանական և սիրո երգերֈ  

Թեմա 11․ Ծիսական երգերֈ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներ․ 
Ձևավորող գնահատում – Բանավոր հարցում, 
բանահավաքություն, խմբային խաղֈ 
Ամփոփիչ գնահատում- Երկու ընթացիկ գրավոր ստուգում և 
ամփոփիչ բանավոր ստուգումֈ 
Գնահատման չափանիշներ․ 
-էպիկական սեռի ստեղծագործությունների համակարգված 
վերլուծություն, 
-քնարական սեռի ստեղծագործությունների համակարգված 
վերլուծություն, 
-էպոսի տարբերակների մշակում և համադրում, 
-բնակության վայրում լսած զրույցների, ավանդազրույցների 
գրառում և մշակումֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․ԱբեղյանՄ., Երկեր, հ. Ա, Բ, Է, Ը, 1964-1985ֈ 
2․ Գրիգորյան Գր., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, 1980ֈ 
3․ Դոլուխանյան Ա., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, 

2008ֈ 
4․ Եղիազարյան Ա., «Սասնա ծռեր» էպոսի պոետիկան,

 1999ֈ 
5․ Հարությունյան Ս., Հայ առասպելաբանություն, 2000ֈ 
6․ Հարությունյան Ս., Բանագիտական ակնարկներ, 2010ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-062- Հայ գրականության պատմություն (Հին) 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1. Տալ մասնագիտական գիտելիքներ 5-9 դարերի հայ 
գրականության պատմության մասին: 
2. Ուսանողներին գաղափար տալ 5-9-րդ դարերի հայ 
գրականության ժանրերի և դրանց  զարգացման 
օրինաչափությունների մասին: 
3. Դաստիարակել ազգային և պետական մտածողությամբ` 
օրինակ ունենալով 5-9-րդ դարերի հայ գրականության 
գործիչներին և գրական կերպարներին: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունքները 

Գիտելիք - Իմանալ սրբախոսության, պատմական արձակի, 
հոգևոր երգի, փիլիսոփայական արձակի, թղթի և այլ 
ժանրերը,  կարդալ հանձնարարված  գրականությունը: 
Հմտություն  - Որոշ  գիտական հարցերի վերաբերյալ 
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 
Կարողունակություն - Ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 
կիրառել գործնական  դասընթացում: Գիտակցել 5-9-րդ 
դարերի գրականության զարգացման  
օրինաչափությունները: Բնութագրել  5-9-րդ դարերի հայ 
գրականության ժանրերը:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաները՝  
1. Հայ  գրի և գրականության հարցը նախամաշտոցյան 
շրջանում: 
2. Գրականությունը մինչև  Ե դարը: 
3. Մաշտոցը և հայոց գրի ստեղծումը: 
4. Ոսկեդարի հայ գրականության բնութագիրը: 
5. Կորյուն. «Վարք  Մաշտոցի»: 
6. Ագաթանգեղոս: 
7. Բուզանդ: 
8. Եղիշե: 
9. Խորենացի: 
10. Փարպեցի: 
11. Հայ գրականությունը 6-9-րդ դարերում: 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Առարկան  ամփոփվում է քննությամբ: Բանավոր  խոսքով 
ուսանողը ներկայացնում է յուրացրած նյութը, մտքերի 
հստակ ձևակերպում, սահուն շարադրանք:  
Գնահատման   սկզբունքները. 
Հաճախումները դասերին              10մ. 
Ինքնուրույն աշխատանք               10մ. 
Գործնական աշխատանք               30մ. 
Ամփոփիչ ստուգում                           50մ. 

Գրականություն 

1. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Գ, 1968: 
2. Վ. Եղիազարյան, Հայ հին գրականության պատմություն, 

Երևան, 2014: 
3. Ս. Հայրապետյան, Հայոց հին և միջնադարյան 

գրականության պատմություն, Ե., 1994:  
4. «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ», Ե., 1976: 
5. Դ. Գասպարյան, Հայ հին և միջնադարյան 

գրականություն. Ե., 2009: 
6. «Գանձարան հայ հին բանաստեղծության», աշխ. Պ. 

Խաչատրյանի, Ե., 2000: 
7. Ա. Մադոյան, Գ. Անանյան, «Հայոց հին և միջնադարյան 

բանաստեղծության քրեստոմատիա»,  Ե., 1979: 

 

  



 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-063- Հայ գրականության պատմություն 
(Միջնադարյան) 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 26 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը 1.Տալ մասնագիտական գիտելիքներ 10-18-րդ դարերի հայ 
գրականության պատմության մասին: 
2.Գաղափար տալ 10-18-րդ դարերի հայ գրականության 
ժանրերի  և դրանց զարգացման օրինաչափությունների 
մասին:  
3.Դաստիարակել ազգային և պետական մտածողությամբ  
օրինակ ունենալով 10-18-րդ դարերի հայ գրականության 
գործիչներին և գրական կերպարներին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունքները 

Գիտելիք - Գիտելիք ունենալ միջնադարյան տաղերգության 
ժանրերի մասին, կարդալ հանձնարարված գրականությունը: 
Հմտություն  - Գիտակցել 10-18-րդ դարերի գրականության 
զարգացման օրինչափությունները: Բնութագրել 10-18-րդ 
դարերի հայ գրականության ժանրերը: 
Կարողունակություն - Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 
կիրառել գործնական դասընթացում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմաներ   
1. Հայկական վերածնության հարցը 

2. Գրիգոր Նարեկացի 

3. Գրիգոր Մագիստրոս 

4. Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր 

5. Ներսես  Շնորհալի 

6. Հայ  միջնադարյան առակագրություն. Մխիթար Գոշ, 
Վարդան Այգեկցի 

7. Ֆրիկ 

8. Հովհաննես Պլուզ  Երզնկացի 

9. Կոստանդին Երզնկացի 

10. Հովհաննես Թլկուրանցի 

11. Հայրեններ 

12. Մկրտիչ Նաղաշ 

13. Գրիգորիս Աղթամարցի 

14. Նաղաշ Հովնաթան 

15. Սայաթ-Նովա 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Ուսանողի հաճախումը ընդհանուր գնահատականի 
բաղադրիչ է: Կարևոր է բանավոր խոսքը, որով  
ներկայացվում է յուրացված նյութը` ի ցույց դնելով 
բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները:  
Գնահատման  սկզբունքները. 
Հաճախումները դասերին                  10մ. 



Ինքնուրույն աշխատանք                     10մ. 
Գործնական աշխատանք                     30մ. 
Ամփոփում                                               50մ. 

Գրականություն 

1. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ.Գ, 1968: 
2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ.Դ, 1970: 
3. Ս. Հայրապետյան, Հայոց հին և միջնադարյան 
գրականության պատմություն, Ե.,1994: 
4. «Հայ մշակույթի  նշանավոր գործիչներ», Ե., 1976: 
5. Դ. Գասպարյան, Հայ հին և միջնադարյան 
գրականության պատմություն, Ե., 2009: 
6. Պ. Խաչատրյան, «Գանձարան հայ հին 
բանաստեղծության», Ե.,  2000: 
7. Ա. Մադոյան, Գ. Անանյան, «Հայոց  հին և 
միջնադարյան բանաստեղծության քրեստոմատիա», Ե., 
1979: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-064- Հայ  գրականության պատմություն  19-րդ 
դար -1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 26 
Սեմինար  
Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Գաղափար տալ հայ նոր գրականության ձևավորման 
անհամասեռ և  տարակենտրոն  բնույթի վերաբերյալ, 
բացահայտել ձևավորման և զարգացման 
յուրահատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունքները 

Գիտելիք՝ 
Հայ  նոր գրականությունը համաշխարհային գրականության 
զարգացման  տեսադաշտում, գլխավոր գրական դեմքերը, 
հիմնական գրական մեթոդները և ուղղությունները: 
Հմտություն՝ 
Ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում 

Կարողունակություն՝ 
Հայ գրականության պատմության այդ փուլի լիարժեք 
վերլուծության կարողություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 

1.Հայ  նոր գրականության ձևավորման նախադրյալները 

2.Հայ լուսավորական շարժումը և Աբովյանը 

3.19-րդ դարի  50-60-ական թթ. ընդհանուր բնութագիրը 

4.Ղևոնդ Ալիշան 

5.Մ. Պեշիկթաշլյան 

6.Պետրոս Դուրյան 

7.Հակոբ Պարոնյան 

8.Գաբրիել Սունդուկյան 



9.Ռոմանտիզմ  և Րաֆֆի 

10.Րաֆֆին  և ծրագրային-քաղաքական  վեպերը 

11.19-րդ դարի 80-90-ական թթ. գրականության ընդհանուր 
բնութագիրը 

12. Ալ. Շիրվանզադեի  ստեղծագործության ընդհանուր 
բնութագիրը 

13. Շիրվանզադեն դրամատուրգ 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Առարկան ամփոփվում է քննությամբ: Հաճախումը 
հանդիսանում է ուսանողի ընդհանուր գնահատականի 
բաղադրիչը: Կարևորվում է բանավոր խոսքը:  
Գնահատման սկզբունքները. 
Հաճախումները դասերին                            10մ. 
Ինքնուրույն աշխատանք                                   10մ. 
Գործնական աշխատանք                                   30մ. 
Ամփոփում                                                            50մ. 

Գրականություն 1. Ն. Անանյան, Արևմտահայ վիպագրություն, Ե.,1992ֈ 
2. Արևմտահայ բանաստեղծներ, Ե., 1930ֈ 
3. Թերզիբաշյան, Հայ դրամատուրգիայի պատմություն, 

1868-1968, Ե., 1959ֈ 
4. Հայ նոր գրականության պատմություն, 5 հատորով, Ե., 

1963-1979ֈ 
5. Հայ քննադատության  պատմություն, 2 հատորով, Ե., 

1985-1998ֈ 
6. Մ. Հյուսյան, Էջեր արևմտահայ գրականության 

պատմությունից, Ե., 1977ֈ 
7. Ս. Մանուկյան, Լ. Ասմարյան, Ակնարկներ հայ 

գրականության պատմության, Ե., 1984ֈ 
8. Ս. Սարինյան, Հայկական  ռոմանտիզմ, Ե., 1966ֈ 
9. Ա. Տերտերյան, Երկեր, Ե., 1980ֈ 
10. Ա. Տերտերյան, Հայոց նոր  գրականության պատմություն, 

Ե., 1939ֈ 
11. Հ. Օշական, Համապատկեր արևմտահայ գրականության, 

10 հատորով, 1999ֈ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-065- Հայ  գրականության պատմություն  19- 
րդ դար - 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 26 
Սեմինար  
Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 72 
Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Գաղափար տալ հայ նոր գրականության ձևավորման 
անհամասեռ և  տարակենտրոն  բնույթի վերաբերյալ, 
հասկանալ ձևավորման և զարգացման 
յուրահատկությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունքները 



Գիտելիք՝ 
Հայ  նոր գրականությունը համաշխարհային գրականության 
զարգացման  տեսադաշտում, գլխավոր գրական դեմքերը, 
հիմնական գրական մեթոդները և ուղղությունները: 
Հմտություն՝ 
Ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում 

Կարողունակություն՝ 
Ինքնուրույն աշխատելու  կարողություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 

1. Նար-Դոսի ստեղծագործության ընդհանուր 
բնութագիրը 

2. Նար-Դոսի վիպակները և վեպերը 

3. Մուրացանի  ստեղծագործության  ընդհանուր 
բնութագիրը 

4. Մուրացանի <<Գևորգ  Մարզպետունի>> 
պատմավեպի  պոետիկան 

5. Հ. Հովհաննիսյանը  հայ  նոր  քնարերգության 
հիմնադիր 

6. Գր. Զոհրապը նորավիպագիր 

7. Զոհրապի ժողովածուները 

8. Վրթ. Փափազյանի  ստեղծագործության ընդհանուր 
բնութագիրը 

9. Փափազյանի  այլաբանական զրույցները և 
դրամաները 

10. Արփ. Արփիարյանի  ստեղծագործության ընդհանուր 
բնութագիրը 

11. Տ. Կամսարականի ստեղծագործության ընդհանուր 
բնութագիրը 

12. Ուրվագիծ. արևմտահայ 80-ականներ 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Առարկան ամփոփվում է քննությամբ: Հաճախումը 
հանդիսանում է ուսանողի ընդհանուր գնահատականի 
բաղադրիչը: Կարևորվում է բանավոր խոսքը:  
Գնահատման սկզբունքները. 
Հաճախումները դասերին                            10մ. 
Ինքնուրույն աշխատանք                                   10մ. 
Գործնական աշխատանք                                   30մ. 
Ամփոփում                                                            50մ. 

Գրականություն 1. Ն. Անանյան, Արևմտահայ վիպագրություն, Ե., 1992ֈ 
Արևմտահայ բանաստեղծներ, Ե., 1930ֈ 
2. Թերզիբաշյան,  Հայ դրամատուրգիայի պատմություն, 1868-

1968, Ե., 1959ֈ 
3. Հայ նոր գրականության պատմություն, 5 հատորով, Ե., 

1963-1979ֈ 
4. Հայ քննադատության  պատմություն, 2 հատորով, Ե., 1985-

1998ֈ 
5. Մ. Հյուսյան, Էջեր արևմտահայ գրականության 

պատմությունից, Ե., 1977ֈ 
6. Ս. Մանուկյան, Լ. Ասմարյան, Ակնարկներ հայ 

գրականության պատմության, Ե., 1984ֈ 
7. Ս. Սարինյան, Հայկական  ռոմանտիզմ, Ե., 1966ֈ 
8. Ա. Տերտերյան, Երկեր, Ե., 1980ֈ 
9. Ա. Տերտերյան, Հայոց նոր  գրականության պատմություն, 

Ե., 1939ֈ 
10. Հ. Օշական, Համապատկեր արևմտահայ 

գրականության, 10 հատորով, 1999ֈ 



 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-066- Հայ  գրականության պատմություն / 20- րդ 
դարասկիզբ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 68 Դասախոսություն 36 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 82 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը «Հայ գրականության պատմություն (20-րդ դարասկիզբ)» 
դասընթացի նպատակն է՝ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց 
լեզու և գրականություն» բաժնի բակալավրական կրթության 
երրորդ կուրսի ուսանողներին հայ գրականության 
պատմության 20-րդ դարասկզբի հատվածին վերաբերող 
գիտելիքներ հաղորդել, խորացնել և ընդլայնել առարկայի 
բաղադրիչներ կազմող հարցերի վերաբերյալ դեռևս 
դպրոցական ուսումնառության շրջանում ստացած 
գիտելիքները: Դասընթացի շրջանակներում կարևորվում են 
գրականության պատմության զարգացումը գրական 
գործընթացի համատեքստում բացահայտելը, 19-20-րդ դարերի 
սահմանագծի հայ մշակույթի ու մասնավորապես մամուլի 
մասին որոշակի իմացական մակարդակ ապահովելը, 
դասընթացի ծրագրում ներառված հեղինակների կյանքի, 
գործունեության ու ստեղծագործական կյանքի խորքային 
ուսումնասիրություն, առանցքային գործերի շեշտադրում: 
Առաջնային նպատակ է ուսանողների մոտ հիմնարար 
պատկերացում ձևավորել գրողի կյանքի ու գրական երկի 
փոխառնչության, ստեղծագործական գործընթացում 
հեղինակի ունեցած դերի շուրջ՝ որոշակի շեշտադրումներ 
անելով նաև տեսաբանական զարգացումների վրա, 
ուսումնասիրել երկի վերլուծության հիմնական սկզբունքները: 
 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

⮚ Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք 
է ընթերցած լինի հանձնարարված վերլուծական 
գրականությունը, մշակի համապատասխան թեմաները, 
լիարժեք յուրացրած լինի դասախոսություններով 
ներկայացված գիտելիքները, կարողանա ձեռք բերած 
գիտելիքները կիրառել գործնականում, համապատասխան 
թեմաների քննարկման ժամանակ ընդհանրացումներ անել:  
Հմտություն 

⮚ Պետք է տիրապետի գեղարվեստական երկի բնագրային 
ու տեսաբանական վերլուծության մեթոդներին:  
Կարողունակություն 

♦ գեղարվեստական երկի վերլուծությունը կառուցել ճիշտ 
տեսաբանական հիմքերի վրա, 
♦ տվյալ ժամանակի գրական գործընթացը 



պատկերացնել, 
♦ համապատասխան գրական տեքստերը քննության 
ենթարկել ըստ ձևի ու բովանդակության բաղադրիչների, 
♦ կարողանալ արժևորել յուրաքանչյուր գրողի տեղն ու 
նշանակությունը հայ և համաշխարհային գրականության 
համաբնագրում:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին, 
մամուլը, գրականության զարգացման միտումները: 
Թեմա 2. Հովհաննես Թումանյանի կյանքը, գործունեությունը, 
ստեղծագործությունը: Պոեզիան: Քառյակները: 
Թեմա 3 Թումանյանի պոեմները, լեգենդներն ու բալլադները: 
Թեմա 4. «Անուշ», «Թմկաբերդի առումը», «Փարվանա» 
երկերը: 
Թեմա 5. Թումանյանի արձակը, հեքիաթներն ու 
պատմվածքները: 
Թումանյանի մանկագրությունը: Հրապարակախոսությունը: 
Թեմա 6.  Ավետիք Իսահակյան, կյանքն ու գործունեությունը: 
Իսահակյանի պոեզիան, հիմնական մոտիվները: 
Թեմա 7.   Իսահակյանի պոեմները: «Աբու-Լալա Մահարի»: 
Բալլադները: 
Թեմա 8. Իսահակյանի պատմվածքները, գեղարվեստական 
արձակի թեմատիկ-գաղափարական սահմանները:  
Թեմա 9.  Երվանդ Օտյանի կյանքի ոդիսականը: Գրողի 
քաղաքական երգիծանքը: 
Թեմա 10.  Օտյանի սոցիալ-կենցաղային վիպագրությունը:  
Թեմա 11.  Լեւոն Շանթ, կյանքը, պոեզիան, արձակը: 
Թեմա 12.  Շանթի դրամատուրգիան: 
Թեմա 13.  Երուխանի կյանքը, ստեղծագործությունը. 
նովելներն ու «Ամիրային աղջիկը» վեպը: 
Թեմա 14.  Միսաք Մեծարենցի կյանքն ու հայացքները:  
Թեմա 15.  Սիամանթո, կյանքն ու ստեղծագործությունը: 
Թեմա 16.  Վարուժան, կյանքն ու հայացքները: Հասուն շրջանի 
ժողովածուները: 
Թեմա 17.  Անդրադարձ Շ. Կուրղինյանի գործին:  
Վահան Տերյանի կյանքն ու հասարակական գործունեությունը: 
Թեմա 18.  Տերյանի պոեզիան: Սիմվոլիզմ, Տերյանի 
ժողովածուները, «Երկիր Նաիրի»: 
Թեմա 19.  Տերյանի պոեզիան: Սիմվոլիզմ, Տերյանի 
ժողովածուները, «Երկիր Նաիրի»: 
Թեմա 20.  Ահարոնյանի ստեղծագործությունըֈ 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

⮚ Ամփոփիչ գնահատում 

Ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է 100 միավորանոց 
սանդղակով. 

● հաճախումների, 
● գործնական աշխատանքների բանավոր հարցումների, 
●  երկու գրավոր ստուգողական աշխատանքների, 
●  երկու ինքնուրույն աշխատանքների 

գնահատման հիման վրա: 
Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 
բանավոր) չի կազմակերպվում: 

⮚ Ուսանողների միջանկյալ գնահատում 

Ուսանողների միջանկյալ գնահատումը կատարվում է 
ինքնուրույն կամ ստուգողական աշխատանքների միջոցով: 
Հանձնարարվում է երկու ինքնուրույն աշխատանք, որոնք 
հիմնականում ներկայացվում են ռեֆերատի ձևով: 



Գրական երկերն ընտրվում են փոքր արձակից կամ այլ 
փոքրածավալ գործերից, կամ եթե ընտրվում են ծավալուն 
գեղարվեստական գործեր կամ գրականագիտական տեսական 
հարցադրումներ, ցանկալի է դրանք մասնավորեցնել: 
Ստուգողական աշխատանքները տրվում են դասընթացին 
հատկացված ժամերի սահմաններում: Դրանց կարող է 
հատկացվել 40-80 րոպե: 
Ստուգողական աշխատանքները կարող են կրկնել լսարանում 
քննված գեղարվեստական նյութերը` հարցադրման որոշ 
տարբերությամբ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Հայ նոր գրականության պատմություն  5 հատորով (5-րդ 
հատոր) 

2. Եղիազարյան Ա.- Թումանյանի պոետիկան և նրա 
ժողովրդական ակունքները  

3. Թամրազյան Հ.- Հովհաննես Թումանյան  
4. Ջրբաշյան Է.- Ավետիք Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարին» 

և ռոմանտիկական պոեմի ավանդույթները  
5. Հովհաննիսյան Գ.- Ավետիք Իսահակյանի արձակը  
Լրացուցիչ 

1. Դեմիրճյան Դ.- Թումանյանի հետ 

2. Հախվերդյան Լ.- Թումանյանի կյանքը  
3. Մակարյան Ա. - Երվանդ Օտյանի կյանքը և 

հրապարակախոսական գործունեությունը 

4. Սարինյան Ս. - Լևոն Շանթ  
5. Թամրազյան Հ.- Վահան Տերյան 

6. Շարուրյան Ա. - Միսաք Մեծարենց  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-067- Հայ  գրականության պատմություն  
(նորագույն 1) 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 40 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը «Հայ գրականության պատմություն (Նորագույն 1)» առարկայի 
ուսումնասիրությունը կոչված է օգնելու ուսանողներին 
առավել ամբողջական դարձնելու հայ գրականության 
զարգացման յուրահատկությունների բացահայտումն ու 
իմաստավորումը, համաշխարհային գրականության 
զարգացման միտումների հետ հարաբերվելու խնդիրը և հայ 
գրականության առանձին իրողությունների ավանդութային 
դրսևորման հանգամանքի բացահայտումը:  
Մեկնաբանվում են դասական ռեալիզմի ստեղծագործական 
մեթոդի զարգացման, նրա տարատեսակների 
առանձնահատկությունները 20-րդ դարում (սոցիալիստական 
ռեալիզմ, սյուրռեալիզմ և այլն), ինչպես նաև պոետիկայի 
հիմնական հարցերը: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք՝ 
իմանալ 

● 20-րդ դարասկզբի գրականության հիմնական 
ներկայացուցիչներին և նրանց ստեղծագործությունները. 

● նորագույն գրականության հիմնական 
գեղարվեստական ուղղության առանձնահատկությունները. 

● նորագույն հայ գրականության տեսափիլիսոփայական 
հիմքերը, ժանրային հատկանիշները. 

● պատմամշակութային, ոճական, անհատական-
ստեղծագործական համատեքստերը՝ առանձին 
գեղարվեստական տեքստերի ուսումնասիրության համար: 
Հմտություն՝ 
տիրապետել 

● 20-րդ դարի գեղարվեստական տեքստերի 
գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդներին. 

● հայ գրականության զարգացման 
յուրահատկություններին. 

● հայ գրականության տեսական և գործնական, 
փաստացի արժեհամակարգին: 
Կարողունակություն 

● բացահայտել դարասկզբի գրականության զարգացման 
դոմինանտ կողմերը. 

● սևեռվել առաջադրված տիպաբանական-վերլուծական 
շրջանակներում՝ գեղագիտական, ժանրային, թեմատիկ և 
այլն. 

● կատարել համեմատական դիտարկումներ՝ առնչություն 
գտնելով գրականության գործընթացների և դրանց 
պատմական հիմքերի միջև. 

● առանձին հեղինակների ստեղծագործություններն 
արժևորել գրական գործընթացի մեջ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն. հայ գրականությունը դարասկզբին:  
Թեմա 2.  Եղիշե Չարենցի կյանքն ու ստեղծագործության 
ընդհանուր բնութագիրըֈ  
Թեմա 3.   Ե.  Չարենցի վաղ շրջանի երկերը:  
Թեմա 4.  «Ծիածան», «Ողջակիզվող կրակ» ժողովածուները: 
Թեմա 5.  Հայրենիքի որոնման ճանապարհը. «Դանթեական 
առասպել»:   
Թեմա 6.  «Վահագն» պոեմի գաղափարական 
բովանդակությունը: 
Թեմա 7.   Հեղափոխական ռոմանտիզմի արտահայտությունը:  
Թեմա 8.  Ձախ մոլորությունները: «Երեքի դեկլարացիա»:  
Թեմա 9.  «Տաղարան» շարքը: 
Թեմա 10.  «Էպիկական լուսաբաց» ժողովածուն: 
Թեմա 11.  «Ասպետականը». «Խմբապետ Շավարշը»: 
Թեմա 12.  «Երկիր Նաիրի» վեպը- քաղաքական վեպ: 
Թեմա 13.  «Մահվան տեսիլը» երեք բանաստեղծություն: 
Թեմա 14.  «Գիրք ճանապարհի». «Դեպի լյառը Մասիս» պոեմը:  
Թեմա 15.  Ակսել Բակունցի ստեղծագործությունը: 
Թեմա 16.  Արձակի բակունցյան արվեստը: 
Թեմա 17 .  Թեմատիկ բազմազանությունը պատմվածքում: 
Թեմա 18.  Երկխոսության արվեստը Բակունցի երկերում: 
Թեմա 19 .  Դ. Դեմիրճյանի պատմվածքները: 
Թեմա 20.  «Դատաստան»: «Քաջ Նազար» կատակերգությունը: 



Թեմա 21.  «Վարդանանք»:  
Թեմա 22.  «Վարդանանք» պատմավեպի բովանդակությունն 
ու կերպարները: 
Թեմա 23.  «Վարդանանք» պատմավեպի նորովի մոտեցումը: 
Թեմա 24.  «Վարդանանք» կերպարները: 
Թեմա 25.  Ստ. Զորյանի ստեղծագործությունները: 
Թեմա 26.  Ստ. Զորյանի պատմվածքների սեղմ, զուսպ ոճը: 
Թեմա 27.  «Պապ թագավորը», մյուս պատմավեպերը: 
Թեմա 28. Գ. Մահարու ստեղծագործությունը: 
Բանաստեղծությունը: 
Թեմա 29.  «Մանկություն» , «Պատանեկություն», «Ծաղկած 
փշալարեր»: 
Թեմա 30. Նաիրի Զարյանի «Արա Գեղեցիկ» դիցաբանական 
ողբերգությունը: 
Թեմա 31.  Մ. Արմենի «Հեղնար աղբյուրը» վեպը: 
Թեմա 32.  Թոթովենցի «Կյանքը հին հռոմեական ճանապարհի 
վրա»: 
Թեմա 33.  Շիրազի «Գարնանամուտ» ժողովածուն: 
Թեմա 34.  Շիրազ պոեմները, միջնադարյան ակունքները: 
Թեմա 35.  «Քնար Հայաստանի» ժողովածուն: 
Թեմա 36.  «Հայոց դանթեականը» պոեմը: 
Թեմա 37.  Շիրազի ստեղծագործությունների պոետիկան: 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սովետահայ գրականության պատմություն, 1-ին, 2-րդ 
հատորներ: 

2. Ս. Աղաբաբյան, «Սովետահայ գրականության 
պատմություն»: 

3. Հր. Թամրազյան, «Եղիշե Չարենց»: 
4. Մ. Սանթոյան, «Էպիկական կերպարի ստեղծման 

չափումները»: 
5. Մ. Սանթոյան, Ա. Սանթոյան, «Գրականագիտական 

բառարան»:  
Լրացուցիչ 

1. Դ. Գասպարյան, «Փակ դռների գաղտնիքը» 

2. Դ. Գասպարյան, «Ողբերգական Չարենցը»  
3. Ազատ Եղիազարյան, «Պատմության երգեհոնը» 

4. Դ.Գասպարյան, «Գուրգեն Մահարի» 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-068-Հայ գրականության պատմություն 
(Նորագույն-2) 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 30 
Սեմինար  
Լաբորատոր  աշխատանք  



Գործնական աշխատանք 22 
Ինքնուրույն 98 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի (50-90-
ականներ) հայ գրականությունը, զարգացման 
ուղղությունները, փուլային առանձնահատկություններըֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Նորագույն շրջանի հայ գրականության փուլերի, 
ժանրային փոփոխությունների հիմնական 
առանձնահատկությունների ճանաչումֈ Գրական 
երկերի պատմական-հասարակական դերի ըմբռնումֈ 

Հմտություն 
● Գրականության զարգացման նախորդ փուլերի հետ 

աղերսներ, նորույթների տարանջատում, փուլի 
մարդագիտական երակի առանձնացումֈ 

Կարողունակություն 
● Երկերի ինքնուրույն վերլուծություն, համադրում, 

զուգահեռում, ընդհանրացում, դարակեսի 
գրականության զարգացման մեջ գրողի դերի 
գնահատումֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ արձակի ընդհանուր 
դիմագիծըֈ  
Թեմա 2․ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ քնարերգության 

ընդհանուր դիմագիծըֈ  
Թեմա 3․ Հրաչյա Քոչարֈ  

Թեմա 4․ Խաչիկ Դաշտենցֈ  

Թեմա 5․ Սերո Խանզադյանֈ  

Թեմա 6․Մուշեղ Գալշոյանֈ  

Թեմա 7․Պարույր Սևակֈ 

Թեմա 8․Համո Սահյանֈ  

Թեմա 9․ Վահագն Դավթյանֈ  

Թեմա 10․Աղասի Այվազյանֈ  

Թեմա 11․Ռազմիկ Դավոյանֈ  

Թեմա 12․ Պերճ Զեյթունցյանֈ  

Թեմա 13․ Հրանտ Մաթևոսյանֈ 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Գնահատման  մեթոդներ․ 
Ձևավորող գնահատում – Բանավոր հարցում, էսսե, 
ռեֆերատ, բանավեճֈ 
Ամփոփիչ գնահատում- Ամփոփիչ բանավոր կամ գրավոր 
քննությունֈ 
Գնահատման չափանիշներ․ 
-60-80-ական թվականների փուլի 
առանձնահատկությունների ճանաչում, 
-90-ականների գրականության զարգացման 
առանձնահատկությունների ճանաչում, 
- ժամանակաշրջանի գրողների բերած նորույթների, 
ստեղծագործությունների առանձնահատկությունների 
ճանաչումֈ 

Գրականություն 
Պարտադիր- 
1․ Աղաբաբյան Ս․, XX-րդ դարի հայ գրականության 

զուգահեռներում, հ. 1,2, 1980ֈ 



2․ԱրզումանյանՍ․, Սովետահայ վեպը, հ. 2,4,5ֈ 
3․ Եղիազարյան Ա․, Հայոց նորագույն գրականություն, 2009ֈ 
4․Դեմիրճյան Պ․, Ժամանակը և գրականության զարգացումը, 

1988ֈ 
5․ժամանակակից հայ արձակը, Երևան, 1981ֈ 
6․Սարինյան Ս․, Հայ գրականության երկու դարը, Հ 3,4,5ֈ 
7․Алексанян E., В поисках героя и стиля․ 1984․ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-000- Արդի հայ գրականություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3  կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 30 

Ինքնուրույն 46 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Արդի հայ գրականություն» առարկայի ուսումնասիրությունը 
կոչված է օգնելու ուսանողներին առավել ամբողջական 
դարձնելու արդի հայ գրականության զարգացման 
յուրահատկությունների բացահայտումն ու իմաստավորումը, 
համաշխարհային գրականության զարգացման միտումներին 
հարաբերվելու խնդիրը և հայ գրականության առանձին 
իրողությունների ավանդույթային դրսևորման հանգամանքի 
բացահայտումը: Կարևորվում են նաև ժամանակի պատկերման, 
երկրի ու մերօրյա քաղաքացու (մեր ժամանակի հերոսի) 
պատկերման հանգամանքները: Դասընթացն ընդգրկում է 
հետանկախական շրջանի գրականությունը, որ դեռ չունի 
պատմություն և չի կարող ունենալ, քանի որ ներկա ժամանակի 
արտահայտություն և իրացում է, կարող է դրսևորել միայն 
որոշակի միտումներ, որոնց բացահայտմանն էլ ուղղված է 
առարկան: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Իմանալ և պատկերացնել արդի հայ գրականության 
թեմատիկ  զարգացումները, նշանավոր ներկայացուցիչներին, 
նրանց ստեղծագործությունները, այս գրականության 
տիպաբանությունը: 
 Հմտություն 

● գեղարվեստական երկի և գրական պրոցեսի 
վերլուծություն իրականացնել, 
●  քննել գրական երկը՝ այն դիտարկելով ժամանակի, 
գեղագիտության և աշխարհայացքի համատեքստում, ինչպես 
նաև հայ գրականության զարգացման համապատկերում: 
Կարողունակություն 

● կարողանալ կոնկրետ գրական երկի վերլուծություն 
կատարել ուսումնասիրված թեմաների շրջանակում: 
●  



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. «Արդի հայ գրականություն» եզրույթը, դրսևորման 
ժամանակը, զարգացման հիմնական  միտումները, գործող 
գլխավոր ուժերը: Գրականությամբ ժամանակի 
«հաղթահարումը»: Թեմա 2. Պատմության և առասպելի 
վերիմաստավորումները. Զ. Խալափյան, Լ. Խեչոյան, Ա. 
Մարտիրոսյան... Թեմա 3. Չհաղթահարված ողբերգություն կամ 
«մենության հարյուր տարի»: Վահագն Գրիգորյանի 
«Ժամանակի գետը» վեպը: Թեմա 4. Արցախյան պատերազմի 
գեղարվեստական տարեգրությունը. Լ. Խեչոյան, Ռ. Հովսեփյան, 
Ա. Նազարեթյան, Հ. Սարիբեկյան... Թեմա 5. Միֆի և 
միֆակիրառության բնույթը արդի հայ գրականության մեջ: 
Ավանդույթը և նորարարությունը արդի հայ գրականության 
համապատկերում: Թեմա 6. Պոեզիայի հավերժական 
շրջապտույտը: Թեմա 7. Մեր ժամանակի դիմանկարը և 
«հերոսը». Ռ. Հովսեփյան, Վ. Գրիգորյան: «Քմայքների» 
ռեալիզմ. Վահագն Մուղնեցյան... Թեմա 8. Արտագաղթի 
գեղարվեստական արտահայտությունը որպես «նահանջի 
գրականության» արտահայտություն. Հովհ. Երանյան, Վ. 
Գրիգորյան, Ս. Հարությունյան... Թեմա 9. Արդի հայ 
պատմվածքը: Թեմա 10.   Սփյուռքահայ արդի գրականությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

● Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, տվյալ 
առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի գիտելիքները 
և կարողությունները, ընդհանուր պատկերացումների, 
գաղափարների, հասկացությունների իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ժենյա Քալանթարյան, Անդրադարձներ, 
2. Ժենյա Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ 

գրականության, 
3. Զավեն Ավետիսյան, Նորագույն գրականության 

զարգացման միտումները, 
4. Վալերի Փիլոյան, Ակնարկներ արդի հայ գրականության 

Լրացուցիչ- 
1. Ժենյա Քալանթարյան, Գրական հորիզոններ, 
2. Մելս Սանթոյան, Պոեզիայի ուղեծրում, 
3. Ալվարդ Բեքմեզյան, Միֆակիրառության բնույթը արդի 

հայ արձակում, 
4. Վաչե Եփրեմյան, 20-րդ դար հայ գրականություն. 

Մշակութաբանական ենթատեքստեր, 
5. Սիրանուշ Մարգարյան, Գրական զուգահեռներ, 
6. Վալերի Փիլոյան, Ժամանակի ձայները, 
7. Վալերի Փիլոյան, Ժամանակ և գրականություն 

Բնագրեր –  
1. Ռ. Հովսեփյան, Ծիրանի ծառերի տակ, 
2. Լ. Խեչոյան, Պատմվածքներ, Արշակ արքա, 

Դրաստամատ ներքինի, Սև գիրք, ծանր բզեզ, Մհերի դռան 
գիրքը, Խնկի ծառեր, 

3. Վ. Մուղնեցյան, Ալիզ, Եկվորներ, Տաբու, Բազմաշավիղ, 
Զոհանվեր, 

4. Վահագն Գրիգորյան, Ժամանակի գետը, Ոստանի վեջին 
ճամփորդությունը, Ազատ հայը, Պողոս-Պետրոս, 

5. Ն. Շահնազարյան, Իսկ ծափերը երկնքում, 
6. Ս. Հարությունյան, Քարտեզ առանց ցամաքի և ջրերի, 

Խմբանկար մեռյալներով և անմահներով, 
7. Զ. Խալափյան, Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ, Վասիլ Մեծ, 



հայ կայսր Բյուզանդիայի, կամ Կճուճների թագավորը, Մեռնող 
հառնող 

8. Արա Նազարեթյան, Մահկանացուներ, Ռազմավար 
պատմվածքներ, Հայկական պատմություններ դուդուկի համար, 

9. Հենրիկ Էդոյան, Բանաստեղծություններ 2 հատորով, 
10. Հրաչյա Սարուխան, Աստծո առավոտ, Ի տրիտուր, Սիրո 

հուշապսակ, Վախճանից էլ պարզ, 
11. Արմեն Մարտիրոսյան, Ներաշխարհի լռություն, 

Շարակնոց, 
12. Ռուզան Հովասափյան, Խաչելություն, Խաչված օրեր, 
13. Արամ Պաչյան, Ցտեսություն, ծիտ, Օվկիանոս, Ռոբինզոն 

14. Հ. Սարիբեկյան, Այնտեղ աչքերդ երբ բացես, 
Երկվորյակների արևը, Ապուշների ուղևորությունը 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-070- Արտասահմանյան գրականության 
պատմություն-1  

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 26 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին արտասահմանյան գրականությանը 
վերաբերող գիտելիքներ հաղորդել, խորացնել և ընդլայնել 
արտասահմանյան գրականության մասին ուսանողների 
ունեցած ընդհանուր գիտելիքները: Առաջնային նպատակ է 
գրական-գեղարվեստական օրինաչափությունների մասին 
գաղափար տալը, հիմնարար պատկերացում ձևավորելը, 
գրական ընթացքի ընդհանուր իրազեկությանը զուգահեռ 
լրջորեն ուսումնասիրել հատկապես անտիկ, միջնադարի և 
Վերածննդի գրականության առաջատար դեմքերի հիմնական 
գործերը, գրական ուղղություններն ու 
առանձնահատկությունները, ձեռք բերած գիտելիքները 
կիրառել, մասնավորապես, հայ գրականության 
իրողությունները վերլուծելիս, զուգահեռել դրանք 
արտասահմանյան գրականությունից, դիցաբանական ու 
առասպելաբանական իրողություններից փոխառնված 
փաստերի, երևույթների հետ, լիարժեք պատկերացում 
ունենա աշխարհի գրական ընթացքի բոլոր շրջադարձային 
փուլերի մասին, կարողանա ձեռքբերած գիտելիքները 
կիրառել գործնականում, որոշ գիտական հարցերի 
վերաբերյալ ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարել:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● իմանալ ուսումնասիրվող գրական դարաշրջանի հետ 
կապված տերմիններն ու հասկացությունները, գրական 
դարաշրջանի հիմնական շրջանները, կարողանալ 
կողմնորոշվել նշված դաշտում: 



Հմտություն 

● տիրապետել գեղարվեստական տեքստի 
գրականագիտական վերլուծության հմտություններին, 
● կարողանալ մեկնաբանել այն, 
● բացատրել գեղարվեստական ստեղծագործության 
պոետիկայի և ոճի առանձնահատկությունները:  
Կարողունակություն 

● կարողանալ պատմել գրողի ստեղծագործության 
գեղարվեստական առանձնահատկությունների մասին, գրողի 
ստեղծագործության գեղարվեստական 
առանձնահատկությունների մասին, 

●  կարողանալ կատարել ընդհանրացնող եզրակացություններ 
գրողի ստեղծագործության մասին: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա-1. Գրականության սկզբնավորումը, պարբերացումը: 
Արտասահմանյան գրականություն եզրույթը: Անտիկ 
գրականությունը: Գրականության առաջին 
արտահայտությունները գետային 
քաղաքակրթություններում: Թեմա-2. Հին հույների 
դիցաբանական պատկերացումները: Հոմերոս, Իլիական և 
Ոդիսական: Դիդակտիկ պոեմներ. Հեսիոդոս, Աշխատանքներ 
և օրեր: Հին հունական քնարերգությունը: Հին հունական 
դրաման. Էսքիլոս, Սոֆոկլես, Եվրիպիդես, Արիստոֆանես... 
Հին հունական արձակը. Լոնգոս, Դափնիս և Քլոե: Թեմա-3. 
Հին հռոմեական գրականությունը որպես անտիկ 
գրականության բաղկացուցիչ: Պարբերացումը: Պլավտուսի 
կատակերգությունները:  Անցման շրջանի գրականությունը. 
Վերգիլիուս, Հորացիուս, Օվիդիուս: Գրականությունը մ.թ. 1-
4-րդ դարերում. Պետրոնիուս, Մարցիալիս, Յուվենալիս, 
Ապուլեուս... Թեմա-4. Միջնադարյան գրականության 
առանձնահատկությունները, պարբերացումը: Եվրոպական 
միջնադարյան էպոսները: Իսլանդական սագաները: 
Միջնադարյան ասպետական քնարերգություն, ասպետական 
վեպ:  Միջնադարյան դրաման: Թեմա-5. 
Նախավերածնություն: Դանտե Ալիգիերի: Վերածնունդն 
Իտալիայում. Պետրարկա, Բոկաչչո, Արիոստո, Տորկվատո 
Տասո: Թեմա-6. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ֆ. Ռաբլե, Ֆ. 
Վիյոն, Պլեադի բանաստեղծներ: Թեմա-7. Իսպանական 
Վերածնունդը: Սերվանտես: Պիկարոյական վեպ: Թեմա-8. 
Հյուսիսային Վերածնունդը: Վերածնունդն Անգլիայում: 
Շեքսպիրի նախորդներն ու ժամանակակիցները: Քրիստոֆեր 
Մառլո: Շեքսպիր. ստեղծագործությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

● Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, տվյալ 
առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գիլգամեշ, 
2. Ա. Առաքելյան, Հունական գրականության 

պատմություն 

3. Ա. Առաքելյան, Հռոմեական գրականության 
պատմություն, 

4. Վ. Ժիրմունսկի, Արևմտաեվրոպական գրականության 
պատմություն. հտ. 1, վաղ միջնադար, 



5. Մամիկոնյան, Արևմտաեվրոպական գրականության 
պատմություն. Վերածննդի դարաշրջան, 

6. Тронский, История античной литературы 

7. С. И. Радциг, История древнегреческой литературы, 
М., 1969 

8. Античная литература (под редакцией проф. Тахо-
Года), М., 1973 

9. Античная литература. Рим: Антология, М., 1982 

10. Ն. Կուն, Հին Հունաստանի լեգենդներն ու 
առասպելները, 

11. Հոմերոս, Իլիական, Ոդիսական, 
12. Հին հունական ողբերգություններ, 
13. Էսքիլոս, Ողբերգություններ, 
14. Սոֆոկլես, Էդիպոս արքա, Էդիպոսը Կոլոնոսում, 

Անտիգոնե,  
15. Եվրիպիդես, Մեդեա, Հիպոլիտոս, Իփիգենիան 

Ավլիսում, 
16. Լոնգոս, Դափնիս և Քլոե, 
17. Վերգիլիուս, Էնեական, 
18. Օվիդիուս, Կերպարանափոխություններ, 
19. Ռոլանդի երգը, 
20. Նիբելունգների երգը, 
21. Բեդիե, Տրիստանի և Իզոլդայի սիրավեպը, 
22. Դանտե, Աստվածային կատակերգություն, 
23. Պետրարկա, Երգերի գիրք, 
24. Բոկաչչո, Դեկամերոն, 
25. Սերվանտես, Դոն Կիխոտ, 
26. Ռաբլե, Գարգանտյուան և Պանտագրյուելը 

27. Ք. Մառլո, Դոկտոր Ֆաուստի ողբերգական 
պատմությունը 

28. Շեքսպիր, Ռոմեո և Ջուլիետ, Համլետ, Լիր արքա, 
Մակբեթ, Օթելլո, Վենետիկի վաճառականը, Ձմեռային 
հեքիաթ, սոնետներ 

Լրացուցիչ- 
1. Դիցաբանական բառարան, 
2. Ս. Իշխանյան, Հունական դիցաբանության 

տեղեկատու բառարան, 
3. Անտիկ գրականության քրեստոմատիա, մասն 

առաջին,  
4. Անտիկ գրականության քրեստոմատիա, մասն 

առաջին,  
5. Անտիկ, միջնադարի և վերածննդի գրականության, 

մասն 1, Համաշխարհային գրականություն պատանիների 
համար մատենաշար  

 

  



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-071-Արտասահմանյան գրականության 
պատմություն 2 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 50 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն, քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ներկայացնել 17-րդ, 18-րդ դդ. 
արևմտաեվրոպական  գրականության ընդհանուր զարգացումն 
ու օրինաչափությունները, հատկանշական կողմերն ու 
տարբերակիչ առանձնահատկությունները: Խորացնել և 
ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր գիտելիքները 
արտասահմանյան գրականությունից:  
Նախապատրաստել արտասահմանյան գրականության 
հաջորդող պատմաշրջանների հետագա ուսումնասիրությանը:   

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● իմանալ ուսումնասիրվող գրական դարաշրջանի հետ 
կապված տերմիններն ու հասկացությունները, գրական 
դարաշրջանի հիմնական շրջանները, կարողանալ կողմնորոշվել 
նշված դաշտում 

Հմտություն 

● տիրապետել գեղարվեստական տեքստի 
գրականագիտական վերլուծության հմտություններին, 
● կարողանալ մեկնաբանել այն, 
● բացատրել գեղարվեստական ստեղծագործության 
պոետիկայի և ոճի առանձնահատկությունները:  
Կարողունակություն 

● կարողանալ պատմել գրողի ստեղծագործության 
գեղարվեստական առանձնահատկությունների մասին, գրողի 
ստեղծագործության գեղարվեստական 
առանձնահատկությունների մասին, 
●  կարողանալ կատարել ընդհանրացնող 
եզրակացություններ գրողի ստեղծագործության մասին: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա   1.   17-րդ դ. գրականության ներածություն: Ջոն Միլթոնի 
ստեղծագործությունը: Կալդերոնի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 2. Կլասիցիզմ: Պիեր Կոռնել: 
Թեմա 3. Ժան Բատիստ Մոլիերի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 4. Ժան Ռասինի ստեղծագործությունը:  
 Թեմա 5. 18-րդ դ. գրականություն: Լուսավորություն: Դեֆո : 
 Թեմա 6.  Ֆիլդինգի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 7.  Ռիչարդսոնի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 8 .  Սենտիմենտալիզմ: 
Թեմա 9 .  Լորենսի ստեղծագործությունը:  
 Թեմա 10.  Սթերնի  ստեղծագործությունը:  
Թեմա 11.   Բյորնսի ստեղծագործությունը:  



Թեմա 12 .  Պրևոյի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 13 .   Վոլտերի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 14 .  Դիդրոյի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 15 .   Ռուսսոյի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 16 .   Բոմարշեի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 17 .  Շիլլերի ստեղծագործությունը:  
Թեմա 18 .  Գյոթեի ստեղծագործությունը:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

● հաճախումների, 
● գործնական/սեմինար աշխատանքների բանավոր 
հարցումների, 
● երկու գրավոր ստուգողական աշխատանքների, 
● երկու ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման հիման 
վրա: 
Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 
բանավոր): 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Արտամոնով, XVII-XVIII դդ. արևմտաեվրոպական 
գրականության պատմություն  

Լրացուցիչ 

1. Պիեր Կոռնել - ‹‹Սիդ››  
2. Ժան Բատիստ Մոլիեր -‹‹Դոն Ժուան, ‹‹Միզանտրոպ›› 
3. Ժան Ռասին -‹‹Ֆեդրա››  
4. Դանիել Դեֆո- ‹‹Ռոբինզոն Կրուզո››  
5. Ջոնաթան Սվիֆթ - ‹‹Գուլիվերի ճանապարհորդությունները» 

6. Աբբա Պրեվոյի- ‹‹Ասպետ դը Գրիոյի և Մանոն Լեսկոյի 
պատմությունը››  

7. Վոլտեր-  ‹‹Կանդիդ կամ Լավատեսություն››  
8. Դենի Դիդրո -‹‹Միանձնուհի››  
9.  Գյոթե- ‹‹Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները››, 

‹‹Ֆաուստ›› 
10.  Շիլլեր-  ‹‹Ավազակներ››, ‹‹Վիլհելմ Տելլ›› 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-072-Արտասահմանյան գրականության 
պատմություն 3 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 58 Դասախոսություն 26 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 62 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն, քննություն 

Դասընթացի նպատակը XIX դարի արտասահմանյան գրականությունը  ներկայացնել 
որպես բարդ համակարգ, որը հանդիսանում է համաշխարհային 
գրականության անբաժանելի մասը: 
Սիստեմավորել և խորանել ուսանողների գիտելիքները, որոնք 
արդեն ծանոթացել են նախորդ դարերի արտասահմանյան 
գրականություններին «Արտասահմանյան գրականության 
պատմություն» դասընթացի ուսումնասիրման շրջանակներում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 



Գիտելիք 

● Իմանալ  ուսումնասիրվող գրական դարաշրջանի հետ 
կապված տերմիններն ու հասկացությունները, գրական 
դարաշրջանի հիմնական փուլերը, կարողանալ կողմնորոշվել 
նշված դաշտում: 
Հմտություն 

⮚ ընդհանուր պատկերացում ունենա առանձին գրողի 
ստեղծագործության,  
⮚ պատմագրական և մշակութային հարընթացի մեջ նրա 
տեղի ու դերի մասին,  
⮚ կարողանա պատմել գրողի ստեղծագործության 
գեղարվեստական առանձնահատկությունների մասին,  
⮚ գրողի ստեղծագործության գեղարվեստական         
առանձնահատկությունների մասին,  
⮚ տիրապետի գեղարվեստական տեքստի 
գրականագիտական վերլուծության հմտություններին: 
Կարողունակություն 

 - կարողանա մեկնաբանել և բացատրել գեղարվեստական 
ստեղծագործության պոետիկայի և ոճի 
առանձնահատկությունները:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա   1.   19-րդ դ. գրականությունֈ  
Թեմա 2.  Գերմանական ռոմանտիզմ: Շամիսսո  
Թեմա 3.  Հոֆման 

Թեմա 4. Անգլիական ռոմանտիզմ: Բայրոն  
Թեմա 5. Շելլի: Վ. Սկոտ  
Թեմա 6.  Ֆրանսիական ռոմանտիզմ: Հյուգո 

Թեմա 7.  Բերանժե   
Թեմա 8. Մերիմե  
Թեմա 9. . Ստենդալ 
Թեմա 10. Բալզակ  
Թեմա 11. Գ. Ֆլոբեր 

Թեմա 12. Դիկկենս  
Թեմա 13.  Թեքերեյ  
Թեմա 14.  Հ. Հայնե  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, տվյալ 
առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի գիտելիքները և 
կարողությունները, ընդհանուր պատկերացումների, 
գաղափարների, հասկացությունների իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1․ Յա. Զասուրսկու և Ս. Վ. Տուրայևի խմբագրությամբ , XIX դարի 

արտասահմանյան գրականության պատմություն 

2․ М. Е. Елизарова и д.р., История зарубежной литературы XIX 

века  
Լրացուցիչ 

1․ Վ. Հյուգո- Փարիզի աստվածամոր տաճարը: 

2. Ստենդալ - Վանինա Վանինի: Կարմիրը և սևը, Պարմի 

մենաստանը: 

3. Բալզակ - Շագրենի կաշին, Հայր Գորիո, Գոբսեկ, Էժենի 

Գրանդե 

4. Մերիմե – Նովելներ 

5. Ֆլոբեր- Մադամ Բովարի 

6. Հայնե- Երգերի գիրք 

 



 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-073-Արտասահմանյան գրականության 
պատմություն 4 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 42 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-21-րդ 
դարերի արտասահմանյան գրականության սեռային և 
ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման 
ուղղությունները: 
20-րդ դարի գրականության դասընթացում տեսական 
պրոբլեմները պետք է գրավեն նշանակալից տեղ, այսինքն` 
հարկ է ոչ միայն բնութագրել տվյալ դարաշրջանի 
գեղարվեստական մտքի նվաճումները, այլև գեղագիտական 
որոնումները սերտորեն կապել գրականության կենդանի 
ընթացքի հետ: Հարկ է մեծ ուշադրություն դարձնել 20-րդ դարի 
հիմնական գեղարվեստական ուղղությունների` ռեալիզմի, 
նատուրալիզմի, սիմվոլիզմի, նեոռոմանտիզմի և 
մոդեռնիստական ուղղությունների  բնութագրությանը. դրանք 
դասընթացի կարևոր տեսական պրոբլեմներն են: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● իմանալ ուսումնասիրվող գրական դարաշրջանի հետ 
կապված տերմիններն ու հասկացությունները, գրական 
դարաշրջանի հիմնական փուլերը, կարողանա կողմնորոշվել 
նշված դաշտում: 
Հմտություն 

● տիրապետել գեղարվեստական տեքստի 
գրականագիտական վերլուծության հմտություններին, 
կարողանալ մեկնաբանել այն և բացատրել գեղարվեստական 
ստեղծագործության պոետիկայի և ոճի 
առանձնահատկությունները:  
Կարողունակություն 

● կարողանալ ընդհանուր կերպով ներկայացնել առանձին 
գրողի ստեղծագործությունը, որոշարկել պատմագրական և 
մշակութային հարընթացի  մեջ նրա տեղն ու դերը, կարողանա 
պատմել գրողի ստեղծագործության գեղարվեստական 
առանձնահատկությունների մասին, կատարել ընդհանրացնող 
եզրակացություններ գրողի ստեղծագործության մասին: 
 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա   1.   20-րդ դարի գրական ուղղությունները  
Թեմա 2. Ֆրանսիական գրականություն: Զոլա, Մոպասան, 
Ֆրանս  
Թեմա 3 Գերմանական գրականություն: Հ. Մանն, Թ. Մանն  
Թեմա 4. Սկանդինավյան գրականություն. Հ. Իբսեն  
Թեմա 5. Անգլիական գրականություն. Թ. Հարդի, Օ. Ուայլդ  



Թեմա 6.  Ամերիկյան գրականություն. Մ. Տվեն, Լոնդոն  
Թեմա 7.   Էքսպրեսիոնիզմ. Ֆ. Կաֆկա,  
Էկզիստենցիալիզմ. Ա. Քամյու 
Թեմա 8. Է. Հեմինգուեյ 
Թեմա 9. Ա. Ռեմբո, Էկզյուպերի, Մետեռլինկ  
Թեմա 10. Է. Ռեմարկ  
Թեմա 11. Գ. Մարկես 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Под редакцией проф. В.Н.Богословского и проф. З.Т. 
Гражданской - История зарубежной литературы XX века 
(1871-1917) 

2. Под редакцией проф. Л.Г.Андреева- История зарубежной 
литературы XX века (1917-1945) 

3. Լ.Գ. Անդրեևի խմբագրությամբ - Արտասահմանյան  
գրականության պատմություն. Ետհոկտեմբերյան շրջան. 
Երկրորդ մաս (1945-1970) 

Լրացուցիչ 

1. Է. Զոլա – Թերեզ Ռաքեն, Փող  

2. Մոպասան - նովելներ, Մի կյանք, Սիրելի բարեկամ 

3. Ա. Ֆրանս – Սիլվեստր Բոնարի ոճիրը, Կրենկեբիլ, Թայիս 

4. Հ. Իբսեն- Պեր- Գյունտ, Տիկնիկների տուն 

5. Օ. Ուայլդ - հեքիաթներ, Դորիան Գրեյի դիմանկարը 

6. Թ. Հարդի - Տեսսը դ‘Էրբերվիլների ընտանիքից 

7. Թ. Մանն – Բուդենբրոկներ 

8. Հ. Մանն - Հլու-հպատակ, Ուսուցիչ Ունրատը 

9. Կաֆկա- Կերպարանափոխություն,Դատավարություն  

10. Քամյու - Ժանտախտ, Սիզիֆի առասպելը 

Գ. Մարկես - Հարյուր տարվա մենություն, Նահապետի աշունը, 
Սերը ժանտախտի ժամանակ 

 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-074- Ռուս գրականության պատմություն 1 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկան նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնելու ռուս 



գրականությանը և մշակույթին, ընդլայնել գիտելիքների 
շրջանակը: Դրված նպատակը առաջադրում է հետևյալ 
խնդիրները` գրական-գեղագիտական օրինաչափությունների 
մասին գաղափար տալ, հիմնարար պատկերացում ձևավորել: 
Ռուս գրական ընթացքի ընդհանուր իրազեկությանը զուգահեռ 
լրջորեն ուսումնասիրել ռուսական ժողովրդական 
բանահյուսությունը, 18-րդ դարի, 19-րդ դարի առաջին կեսի  
ռուս գրականության առաջատար դեմքերի հիմնական գործերը 
գրական ուղղությունները ու առանձնահատկությունները:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
● Ռուս գրականության համաշխարհային 
նշանակությունը 

● Ռուս գրականության արդիական նշանակությունը  
● Ռուս գրականության զարգացման 
օրինաչափություններն ու պատմաշրջանները, նշանավոր 
գրական ստեղծագործությունների բովանդակությունն ու դերը 
ժամանակի մեջ, ժանրերի հերթագայությունը, պատմական 
ժամանակի առանձնահատկությունները:   
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 
● Ներկայացնել գրականության պատմության տարբեր 
շրջանների յուրահատկությունը:  
● Տրամաբանորեն և հիմնավորված ձևակերպել իր 
մտքերը, կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք, վերլուծել 
գեղարվեստական ստեղծագործությունը, տարբերել գրական 
ժանրերը, վերլուծել գրական ստեղծագործության 
գաղափարները, բերել համապատասխան օրինակներ, 
հիմնավորել իր ապացույցները:  
● Հայտնաբերել գրական ստեղծագործության հիմնական 
գաղափարը:  
● Օգտագործել ռուս գրականության գաղափարները 
անհատի դաստիարակության նպատակով:  
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 
● Ռուս գրականության վերաբերյալ խոր և համակողմանի 
գիտելիքների ձեռք բերոած տեսական գիտելիքները 
գործնականում կիրառելու հմտություններին: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ռուսական ժողովրդական բանահյուսություն, ռուս 
հին գրականության պարբերացումը 

Թեմա 2. 18-րդ դարի ռուս գրականություն (Ա. Կանտեմիր, Մ. 
Լոմոնոսով, Դ. Ֆոնվիզին, Գ. Դերժավին) 
Թեմա 3. 19-րդ դարի ռուս գրականության ընդհանուր 
բնութագիրը (Վ. Ժուկովսկի, Ի. Կռիլով, Ա. Գրիբոյեդով) 
Թեմա 4. Ա. Պուշկինի ստեղծագործությունը 

Թեմա 5. Մ. Լերմոնտովի ստեղծագործությունը 

Թեմա 6.  Ն. Գոգոլի ստեղծագործությունը 

Թեմա 7.   Ֆ. Դոստոևսկու ստեղծագործությունը 

Թեմա 7.  Լ. Տոլստոյի ստեղծագործությունը 

Թեմա 8. Ա. Չեխովի ստեղծագործությունը 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում,  բնագրային վերլուծություն, 
ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 



Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Ա.Ոսկերչյան, Ռուս գրականություն: Ակնարկներ, Երևան, 
1973  

Լրացուցիչ 

2. Ա. Ափինյան Ակնարկներ 19-րդ դարի ռուս գրականության 
պատմության, Երևան, 2007, Ա և Բ գրքերը  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-075- Ռուս գրականության պատմություն 2 

Դասընթացին հատկացվող 
կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 38 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առավել ամբողջական դարձնելու հայ գրականության 
զարգացման յուրահատկությունների բացահայտումն ու 
իմաստավորումը, համաշխարհային գրականության 
զարգացման միտումների հետ հարաբերվելու խնդիրը և ռուս 
գրականության առանձին իրողությունների ավանդութային 
դրսևորման հանգամանքի բացահայտումը:  
Մեկնաբանվում են դասական ռեալիզմի ստեղծագործական 
մեթոդի զարգացման, նրա տարատեսակների 
առանձնահատկությունները 20-րդ դարում (սոցիալիստական 
ռեալիզմ, սյուրռեալիզմ և այլն), ինչպես նաև պոետիկայի 
հիմնական հարցերը: 

Դասընթացի  
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● 20-րդ դարասկզբի գրականության հիմնական 
ներկայացուցիչներին և նրանց ստեղծագործությունները. 
● ռուս գրականության հիմնական գեղարվեստական 
ուղղության առանձնահատկությունները. 
● ռուս  գրականության տեսափիլիսոփայական հիմքերը, 
ժանրային հատկանիշները. 
● պատմամշակութային, ոճական, անհատական-
ստեղծագործական համատեքստերը՝ առանձին 
գեղարվեստական տեքստերի ուսումնասիրության համար: 
Հմտություն 

● 20-րդ դարի գեղարվեստական տեքստերի 
գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդներին. 
● ռուս գրականության զարգացման 
յուրահատկություններին. 
● ռուս գրականության տեսական և գործնական, 
փաստացի արժեհամակարգին: 
Կարողունակություն 

● բացահայտել դարասկզբի գրականության զարգացման 
դոմինանտ կողմերը. 
● սևեռվել առաջադրված տիպաբանական-վերլուծական 



շրջանակներում՝ գեղագիտական, ժանրային, թեմատիկ և 
այլն. 
● կատարել համեմատական դիտարկումներ՝ առնչություն 
գտնելով գրականության գործընթացների և դրանց 
պատմական հիմքերի միջև. 
● առանձին հեղինակների ստեղծագործություններն 
արժևորել գրական գործընթացի մեջ:  

Դասընթացի  
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մ. Գորկու ստեղծագործությունը:  
Թեմա 2.  Գորկու պատմվածքները:  
Թեմա 3 «Հատակում» պիեսը: 
Թեմա 4.  «Վարտիքավոր ամպը» պոեմը: 
Թեմա 5.  Ա. Տոլստոյի ստեղծագործությունը: 
Թեմա 6.  Ս. Եսենինի պոեզիան, պոետիկան: 
Թեմա 7.   Եսենինի նախամահու տաղերը:  
Թեմա 8.  Ախմատովայի քնարերգությունը: 
Թեմա 9.  Ախմատովայի ժողովածուները, պոեմները: 
Թեմա 10.  Մ. Բուլգակովի կյանքն ու ստեղծագործությունը: 
Թեմա 11.  Բուլգակովի «Վարպետը և Մարգարիտան» վեպը: 
Թեմա 12.  Վեպի գաղափարական բովանդակությունը: 
Թեմա 13.  Վեպի կերպարները: 
Թեմա 14.  Մ. Շոլոխովի «Խաղաղ Դոն» վեպը:  
Թեմա 15.  Վեպի գլխավոր կերպարները: 
Թեմա 16.  Մարդկային հոգեբանությունը  
հեղափոխության տարիներին:  

Գնահատման մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ բանավոր հարցում, բնագրային վերլուծություն,  

⮚ ինքնուրույն մտածողության  ստուգում, 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 

գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 

պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 

իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Մ. Գորկի - Ռուս դասականներ 

2. Վ. Մայակովսկի - Ռուս դասականներ 

3. Ս. Եսենին - Բանաստեղծություններ 

Լրացուցիչ 

1. Մ. Բուլգակով - «Վարպետը և Մարգարիտան» 

2. Մ. Շոլոխով - «Խաղաղ Դոն» վեպը  
3. Աննա Ախմատովա - Բանաստեղծություններ  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-076- Հայ գրականության դասավանդման 
մեթոդիկա 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 46 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 74 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն, քննություն 



Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
առհասարակ գրականության դասավանդման մեթոդներն ու 
հնարները և մասնավորապես հայ գրականության 
դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական 
դպրոցում, ծանոթացնել ուսուցման նոր մեթոդների 
կիրառմանը, ավանդակն և նորագույն մեթոդների 
արդյունավետ համակցման հնարավորություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Իմանալ առհասարակ գրականության և 
մասնավորապես հայ գրականության դասավանդման 
մեթոդիկայի առանձնահատկությունները, հիմնական 
մեթոդներն ու մեթոդական հնարները: 
Հմտություն 

⮚ հայ      գրականության      ուսուցման      
առանձնահատ-կությունները հանրակրթական դպրոցում,  
⮚ ավանդական և նորագույն մեթոդների համակցում: 
 Կարողունակություն 

⮚ կկարողանա վարել հայ գրականության դաս` ըստ  
հանրակրթական դպրոցի ուսումնական ծրագրերի: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրականության դասավանդման մեթոդիկան որպես 
գիտություն:  
Թեմա 2. ԳԴՄ-ի առարկան և նրա կապը այլ առարկաների հետ:   
Թեմա 3.     Գրականության ուսուցման հիմնական մեթոդներն 
ու ձևերը: Ուսուցման ավանդական և նորագույն մեթոդները. 
դրանց համակցումը որպես արդյունավետության երաշխիք: 
Թեմա 4. Կենսագրությունների ուսուցումը միջին և բարձր 
դասարաններում: 
Թեմա 5. Ընթերցումը և նրա նշանակությունը միջին 
դասարաններում: 
Ընթերցման նշանակությունը միջին դասարաններում: 
Ընթերցմանը զուգահեռ կատարվող աշխատանքներ` 
բառիմացություն, հոմանիշներ, դարձվածքների իմացություն:  
Թեմա 6.  Գրական-տեսական գիտելիքների ուսուցումը: 
Տեսական հարցերի ուսուցման առանձնահատկությունները, 
օրինակ` նովել, հեքիաթ, առակ և այլն: Թեմայի 
բացատրություն համապատասխան օրինակներով: 
Թեմա 7. Գրավոր աշխատանքի տեսակները: 
Շարադրությունների համակարգը: Շարադրությունների 
տեսակների իմացություն, թեմաների ընտրություն, ուղղորդում, 
ստուգման գործընթաց և գնահատման համակարգ: 
Թեմա 7. Բանավեճերի, քննարկումների կազմակերպում. դրանց 
դերն ու նշանակությունը գրական ստեղծագործության 
գաղափարի ընկալման գործում: 
Թեմա 8. Ակնարկային և մենագրական թեմաների ուսուցումը: 
Գրականության դասի դասարանային և արտադասարանային 
աշխատանքները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 

վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 

գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 

պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 

իմացությունը: 



Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Ջուհարյան - «Հայ գրականության մեթոդիկա» 

2. Ա. Դոլուխանյան - «Հայ գրականության դասավանդման 
մեթոդիկա» 

3. Հանրակրթական դպրոցի դասագրքեր 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-132 -Մանկավարժություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն 32 
Սեմինար 24 
Լաբորատոր  աշխատանք  
Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 94 
Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական տեսական 
գիտելիքները արդյունավետ կիրառելու կարողություններով և 
հմտություններով, ընդարձակել նրանց մանկավարժական 
աշխարհայացքը զարգացնել մանկավարժական վերլուծական, 
համադրական և ստեղծագործական կարողությունները: 
Ձևավորել մանկավարժական  տարբեր իրավիճակներում արագ 
կողմնորոշվելու կարողություն: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
● մանկավարժության առարկան, հիմնական 
հասկացությունները, կարևորագույն խնդիրները,  
● մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ,  
● մանկավարժական գիտաճյուղերի բնութագիրը,  
● մանկավարժության գիտահետազոտական մեթոդները,  
● անձնավորության զարգացման և ձևավորման 
գործոնները,    
● անձնավորության զարգացման տարիքային փուլերը,  
● կրթության բովանդակության ընդհանուր բնութագիրը,  
● ուսուցման գործընթացի էությունը,  
● ուսուցման սկզբունքները,  
● ուսուցման մեթոդները և միջոցները,  
● ուսուցման կազմակերպման ձևերի էվոլյուցիոն 
զարգացումը,  
● դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձև,  
● ուսուցման կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
● ուսուցման գործընթացի կազմակերպման 
դիդակտիկական նոր համակարգերը,  
● ուսուցման գործընթացի  ախտորոշումն ու 
վերահսկումը,  
● ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու 
տեխնոլոգիաների կիրառումը դպրոցում,  
● ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաներ և 
մասնագիտական կոմպետենտություն,  



● դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,  
● դաստիարակության գործընթացի էությունը, 
առանձնահատկությունները,  
● դաստիարակության օրինաչափությունները, 
սկզբունքները,  
● դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման 
ձևերը,  
● դաստիարկության բաղադրամասերը:  

Հմտություն 
● մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 
բնութագրմանը,  
● տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն  
● ուսուցման  և  դաստիարակության 
 մեթոդների  ու  տեխնոլոգիաների 
իմաստավորմանը,  
● ուսուցման և դաստիարակության սկզբունքների 
իմասատավորմանը,  
● տնօրենի,  փոխտնօրենների,  ուսուցիչ-
դաստիարակի  կոմպետենցիաների գաղափարագրմանը  
● մանկավարժական վարպետությանը:  
Կարողունակություն 
● արդյունավետ օգվտել մանկավարժության 
գիտահետազոտական մեթոդներից,  
● իմաստավորել անձի զարգացման գործոնները,  
● իմաստավորել անձի զարգացման տարիքային 
շրջափուլերը,  
● իմաստավորել ուսուցման և դաստիարակության 
կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
● բնութագրել ուսուցողական և միավորային 
մատյանները,  
● ներկայացնել արդի գնահատման համակարգը,  
● ներկայացնել ուսուցման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաները,  
● կարևորել ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաները,  
● տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության 
ձեռքբերման պահանջները  
● արագ կողմնորոշվել տարաբնույթ դաստիարակչական 
իրավիճակներում,  
● տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,  
● տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին,  
● տիրապետի դպրոցի կառավարման հիմունքներին:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Մանկավարժությունը ծագումը, օբյեկտը, 

առարկան, հիմնական հասկացություններըֈ 

Դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը 
մանկավարժության մեջֈ 
Թեմա 2․ Անձնավորության զարգացման գործոնները, 

տարիքային փուլերըֈ Անձնավորության ձևավորման 
խնդիրը մանկավարժության մեջֈ 

Թեմա 3․ Դիդակտիկայի էությունը, հիմնական 

հասկացությունների բնութագիրըֈ Ուսուցման 
գործընթացի էությունը, օրինաչափությունները, 
սկզբունքներըֈ Ուսուցման մեթոդները, կազմակերպման 
ձևերըֈ 



Թեմա 4․ Դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

իմաստները, օրինաչափությունները, 
առանձնահատկություններըֈ Դաստիարակության 
սկզբունքներըֈ Դաստիարակության մեթոդները, դրանց 
դասակարգումը, դաստիարակության կազմակերպման 
ձևերըֈ 
Թեմա 5․ Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումըֈ 

Թեմա 6․ Դպրոցականների աշխարհայացքի ձևավորումըֈ 

Թեմա 7․ Դաստիարակության բաղադրամասերըֈ 

Թեմա 8․ Դպրոցի կառավարման հիմունքներըֈ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Բանավոր, գրավոր հարցում, թեստ 
Ներկայություն, գիտականություն, ինքնուրույնություն, 
ակտիվություն, խոսքի հստակությունֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Յու. Ամիրջանյան, Ա. Ա. Սահակյան, 
Մանկավարժություն, Ե.2004  
2. Ն. Ե. Կովալյով, Բ. Ֆ. Ռայսկի, Ն.Ա.Սորոկին, 
Մանկավարժության ներածություն  
3. Գ. Ե. Ղույումչյան, Մանկավարժություն, 1,2 գիրք, Ե 2005  
4. Յու. Կ. Բաբանսկի, Մանկավարժություն, հատոր 1-2, Ե. 
1986  
5. Վ. Ա. Կրուտեցկի, Մանկավարժական հոգեբանության 
հիմունքներ, Ե.1976  
6. Ս. Պ. Մանուկյան, Մանկավարժական ընդհանուր 
հիմունքներ, Ե.1999  
7. Լեոնտև, Հոգեկանի զարգացման պրոբլեմները, Ե. 1968  
8. И. П. Подласый, Педагогика, М. 2003  
9. Б. П. Есупова, Основы дидактики, 1967  
10. .А. С. Макаренко, Педагогическая поема, М. 1979 
Լրացուցիչ- 
1․ Յան Ամոս Կոմենսկի «Մեծ դիդակտիկա», Երևան, 1962թ.  
2. Ա. Մակարենկո «Մանկավարժական ընտիր երկեր», 

Երևան, 1950թ.  
3. Ա. Դիստերվեգ «Մանկավարժական ընտիր երկեր», 
Երևան, 1963թ.  
4. Ժ.Ժ. Ռուսսո «Էմիլ կամ դաստիարակության մասին», 2 
հատոր, Երևան, 1960թ.,  1962թ.  
5. 10Կ. Դ. Ուշինսկի «Մանկավարժական ընտիր երկեր», 2 
հատոր, Երևան, 1958թ., 1959թ.  
6. Խ.  Աբովյան  «Պատմություն  Տիգրանի 
 կամ  բարոյական  խրատներ  հայ մանուկներին»:  
7. Կրթության մասին ՀՀ օրենք, 2003  
8. Մանուկ Մկրտչյան ՀՀ կրթակարգը և պետական 
չափորոշիչները, 2004  
9. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. 
Н., Педагогика, М., 2004 

 

  



 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-128- Հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

 2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն  32 1 

Սեմինար                  24  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն  94 

Ընդամենը  150 

Ստուգման ձևը  Քննություն  

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է. 
1. Ուսանողներին զինել հոգեբանության  մասին գիտելիքներով:  
2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները: 
3. Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր հոգեբանության  

օրինաչափությունների մասին: 
4. Ընդհանուր հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 
գործունեության մեջ: 

5. Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների շարքի 
առարկաների (սոցիալական հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, 
սպորտային հոգեբանություն և այլն) հետագա առավել գիտական 
և լուրջ ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● հոգեբանության սահմանումը,  
● հոգեբանության առարկան,  
● հոգեբանության հիմնական մեթոդները,  
● հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,  
● գործունեության կառուցվածքը: 
● իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, 

ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն: 
● մարդու հույզերն ու զգացմունքները,  
● ըստ խառնվածքի դասակարգումը, յուրաքանչյուր տիպի 

առանձնահատկությունները: 
Հմտություն 

● Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության առարկային, 
մեթոդներին և խնդիրներին: 

● Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի մասին 
գիտելիքներին: 

● Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական գործընթացների 
վերաբերյալ: 

● Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային գործընթացների 
վերաբերյալ: 
Կարողունակություն 

● Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 
● կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  հետազոտության 

մեթոդները,որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ: 



Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1  Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, 
մեթոդները:Թեմա 2  Հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, 
ներկա վիճակը, ճյուղերը, կառուցվածքը:Թեմա 3  Հոգեկանի 
ծագումն ու զարգացումը: Թեմա 4 Անձնավորություն : Թեմա 5 
Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն:Թեմա 6 
Գործունեության հոգեբանական բնութագիրը:Թեմա 7 
Ուշադրություն: Թեմա 8 Հաղորդակցում և լեզու:Թեմա 9 
Զգայություն:Թեմա 10 Ըմբռնում: Թեմա 11 Հիշողություն: Թեմա 12 
Մտածողություն: Թեմա13 Երևակայություն:Թեմա 14 Հույզեր և 
զգացմունքներ Թեմա15 Խառնվածք,բնավորություն: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

●  ընթացիկ ստուգումների հաշվառում: 
Գնահատման չափանիշները` 

● երկու ընթացիկ ստուգումների` թեստային առաջադրանքների 
հաշվառում, 

● երկու ինքնուրույն աշխատանքների հաշվառում /ռեֆերատ, 
մշակում, զեկույց/, 

● հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 
● գործնական աշխատանքների հաշվառում: 

Գրականություն 

Պարտադիր   
1. Նալչաջյան Ա.Ա. Հոգեբանության հիմունքներ, Ե.1997  
2. Ավանեսյան Հ., Հովհաննիսյան Հ., հովհաննիսյան Ս., Ասրիյան Է. 

Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր/ Ուսումնական ձեռնարկ. Եր. 
ԵՊՀ հրատ. 2010,204 էջ 

3. Психология. Учебное пособие под. Ред. Е. И. Рогова. М., 2005 3. 
Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2007 

4. СтоляренкоЛ. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 2005 

5. Блейхер, Вадим Моисеевич, and Инна Вадимовна Крук. "Толковый 
словарь психиатрических терминов 

Լրացուցիչ 

1. КАЗАКОВ Ю.Н, ЗОЛОТАРЁВА Г.К "ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ РАЗДЕЛ 
―ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ‖ Конспект лекций." 

2. Немов, Р. С. "Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. 
заведений: в 3 кн." М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС (2003). 

3. http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm 

4. http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.
htm 

 
 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-014 – ՀՄԱ 1-Գործնական հայոց լեզու 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 

http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm


ժամանակակից հայերենի ուղղագրությունը` ձայնավորների ու 
բաղաձայների, երկհնչյունների ուղղագրություն, բառերի 
բաղադրիչների միասին, անջատ կամ գծիկով գրություն, 
բառերի եւ բառակապակցությունների մեծատառով կամ 
փոքրատառով գրություն, և կետադրությունը:   

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Կիմանա ձայնավորների, բաղաձայնների, 
երկհնչյունների, հարադիր բարդությունների 
ուղղագրությունը, քերականական – ձևաբանական 
նորմով սահմանված օրինաչափությունները, դրանցից 
կատարված և կատարվող շեղումները, թույլատրելի 
զուգաձևությունները ձևաբանական ու շարահյուսական 
մակարդակներում: Ներգործական կառուցվածքի 
փոխակերպումը կրավորականի, ստորադաս 
նախադասություններինը՝ դերբայական դարձվածների, 
ուրիշի ուղղակի խոսքինը՝ ուղղակի խոսքի, խոսքի 
մասերի փոխանցումները:  

Հմտություն 

● Կտիրապետի արդի հայերենի ուղղագրության, 
ուղղախոսության կանոններին, ձևաբանական ու 
շարահյուսական օրինաչափություններինֈ 

Կարողունակություն 

● կետադրել համր բնագիրը,  ճիշտ և լեզվաբանական 
ձևակերպումներով  հիմնավորումներ տալ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1․ Հնչյունային ուղղագրության հիմունքները:  

Թեմա 2․ Պատմական-ավանդական ուղղագրության 

հիմունքները:  
Թեմա 3․ Ձևաբանական ուղղագրության հիմունքները:  

Թեմա 4․ Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը: 

Թեմա 5․ Սիմվոլիկ ուղղագրության հիմունքները:  

Թեմա 6․ Հարադիր բարդությունների ուղղագրությունը:  

Թեմա 7․ Տողադարձ:  

Թեմա 8․ Գոյականի հոլովի,  թվի, առկայացման քերականական 

կարգեր:  
Թեմա 9․ Հոլովների շարահյուսական կիրառությունները:  

Թեմա 10․ Խոսքի մասերի փոխանցում:  

Թեմա 11․ Նախադասության փոխակերպում:  

Թեմա 12․ Շարահյուսական համանիշներ:  

Թեմա 13․ Դերբայական դարձված:  

Թեմա 14․ Նախադասության հարակից անդամներ:  

Թեմա 15․ Գործնական գրություններ:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 
▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 



- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության ներկայացման 

որակ, 
- թելադրությունների, փոխադրությունների, շարադրությունների և 

տեքստերի  աշխատանքների ստուգում: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական հանձնարարություններից 

դրական գնահատական ստանալու դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
4© Ստուգարք 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և եզրահանգումները, 

- բնագրերի ճիշտ կետադրում, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, առարկայի ընդհանուր 

իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1․ Ա. Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե., 1999 

2.  Հ . Աճառյան, Հայերենի արմատական բառարան, 4հ.ֈ 
3.  Զ. Աղաջանյան, Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի 
հարցեր, Ե․, 2007ֈ 

5.  Դ. Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, Ե., 2001ֈ 
6.  Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության համակարգը, 
Ե., 2004ֈ 
7.  Դ. Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 
անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե., 2001ֈ 
8.  Ռ. Նազարյան, Մայրենին բոլորի համար, Ե., 2006ֈ 
9.  Գ. Ջահուկյան,Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքները, Ե․, 1974ֈ 

10.  Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, կետադրության և 
քերականության ուղեցույց, Ե., 2004: 
11.  Յու. Դավթյան, Ժամանակակից հայերենի կետադրության 
ինքնուսույց, Ե., 2010: 
Լրացուցիչ-  
1.  Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. 1-
2, Ե․, 1976ֈ 

2․ Վ. Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք, Ե., 2004ֈ 

 

  



 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ- 015 ՀՄԱ - 2 Հայոց լեզվի պրակտիկում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել արդի արևելահայերենից 
ուսանողների գործնական հմտությունները՝ խմբագրական, 
ուղղագրական, կետադրական և տարամակարդակ լեզվական 
վերլուծությունների ձևաչափով: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Ուղղագրական, տողադարձի, կետարդրական, 
տեքստակառուցման, խմբագրման, վերլուծական 
(հնչյունական, բառակազմական, ձևաբանական, 
շարահյուսական) գիտելիքներ: 

Հմտություն 

● Գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք, գրագետ 
խմբագրում, տարամակարդակ լեզվական 
վերլուծություններ: 

Կարողունակություն 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա` 

● դրսևորել մասնագիտության հիմունքների իմացություն, 
● հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 
● համապատասխան համատեքստում ընկալել և 

մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը, 
● կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 
● ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 

հետազոտությունների որակի իմացություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1: Թելադրություն  
Թեմա 2: Հնչյունական վերլուծություններ 

Թեմա 3: Ուղղագրական գիտելիքի թարմացում 

Թեմա 4: Տողադարձման հմտությունների ամրապնդում 

Թեմա 5: Բառակազմական վերլուծություններ 

Թեմա 6: Կետադրական գիտելիքի թարմացում 

Թեմա 7: Խմբագրական աշխատանքներ: 
Թեմա 8: Վերլուծական աշխատանքներ (հնչյունական, 
բառակազմական, ձևաբանական, շարահյուսական) 
Թեմա 9: Բանավոր խոսքի հմտություններ 

Թեմա 10: Տերմինաբանություն. մասնագիտական տերմիններ 
(լեզվաբանական, գրականագիտական)  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Ձևավավորող՝ բազմաբաղադրիչ գնահատում՝ գործնական 
պարապմունքի գնահատական, ինքնուրույն աշխատանքի 
գնահատական, ստուգողական աշխատանքի գնահատական, 



հաճախելիություն: 
Հանձնառություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ձևով: 
Փակ հարցեր՝ ընթացիկ ստուգումներին, 
Բանավոր հարցազրույց՝ բոլոր ժամերին՝ տեսական նյութի 
իմացությունը և գործնական խնդրի լուծման մեխանիզմներին 
տիրապետելը ճշտելու նպատակով, 
Նախագիծ՝ ինքնուրույն աշխատանք՝ հաջողված ինքնուրույն 
աշխատանքը որպես հոդված զարգացնելու ձևով, 
Խմբագրական աշխատանք 

Գրականություն 

Հիմնական 

1. Հ.Մելքոնյան, «Տողադարձ» թեմայի ուսուցման մեխանիզմ, 
2013 (հոդված) 

2. Սուքիասյան Ա.Ժամանակակից  հայոց  լեզու, 1982 

3. Ս.Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը,1999 

4. Դ.Գյուրջինյան Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 
անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Մեծատա՞ռ, թե 
փոքրատառ, 2001 

5. Դ. Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 
անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Մեծատա՞ռ, թե 
փոքրատառ, 2001 

6. Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. 
Ձևաբանություն, 2000 

7. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից  հայոց  
լեզու.Ձևաբանություն, 1987 

8. Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. 
Շարահյուսություն, 2000 

9. Գ.Խաչատրյան, Հայոց լեզվի ոլորաններում, 1994 

Լրացուցիչ 

1. Վ. Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք, 2004  

2. Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, 1976 

3. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., էլոյան Ս. Ժամանակակից  
հայոց  լեզու. հ.1, 1975 

4. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., էլոյան Ս.Սուքիասյան Ա., 
Ժամանակակից  հայոց  լեզու. հ.2 1979 

5. Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, 
Ժամանակակից  հայոց  լեզու . հ.3, 1976 

6. Ս.Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, 
Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3, Շարահյուսություն, 2002  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-016 – ՀՄԱ 3-Բնագրի լեզվաբանական 
վերլուծություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Բնագրի լեզվաբանական վերլուծություն» դասընթացի 



նպատակն է նախապատրաստել և ձևավորել բնագրի՝ որպես 
լեզվաբանական միավորի կառուցվածքը, նրա բաղադրիչները, 
կազմությունը, օրինաչափությունները, տեսակները, բնագրի 
ուսումնասիրման լեզվաբանական մեթոդներն ու սկզբունքները, 
նոր բնագրեր կազմելու միջոցներն ու հնարները հասկանալու և 
դրանց տիրապետելու հմտություն՝ տալով բնագրի և նրա 
ուսումնասիրության տեսության մասին ներածական 
գիտելիքներ: Ներկայացվում է բնագրի՝ որպես քերականության 
առանձին բաղադրիչի ձևավորումը, լուսաբանվում են 
լեզվաբանական վերլուծության մեթոդները և նրանց դերը 
բնագրի լեզվաբանական վերլուծության՝ իբրև ինքնուրույն 
գիտաճյուղի կայացման գործում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Կիմանա  լեզվաբանական վերլուծության մեթոդներն ու 
սկզբունքները, տեքստի բաղադրիչ մասերը (համատեքստ, 
պարբերություն, նախադասություն)դրանց կապակցման 
միջոցներն ու եղանակները: 

Հմտություն 

● Կտիրապետի բնագրի հետ լեզվաբանական աշխատանք 
կատարելու սկզբունքներին, տեքստերը հմտորեն 
վերլուծելուն, ինքնուրույն, տրամաբանված խոսք 
կառուցելուն, որոշել ցանկացած տեքստի տեսակն ու 
առանձնահատկությունները: 

Կարողունակություն 

● տրված տեքստը ենթարկել լեզվաբանական վերլուծության, 
ընկալել և մեկնաբանել արտահայտված բովանդակությունը, 
բացահայտել ենթատեքստը, բնագրի ձևի ու 
բովանդակության արտահայտման կապը և միջոցները, 
առաջադրված թեմայով շարադրել տեքստեր, ճիշտ վերլուծել 
ու գնահատել ցանկացած բնագիր (անկախ տեսակից): 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1․ Բնագրի լեզվաբանական վերլուծության խնդիրներն ու 

նպատակները:  
Թեմա 2․ Տեքստաբանություն և տեքստ: Տեքստի կառուցվածքը 

Տեքստիոճաբանությա հիմնահարցեր: Համասեռ և տարասեռ 
տեքստեր:  
Թեմա 3․ Նախադասություն և տեքստ:  

Թեմա 4․ Խոսքի դրսևորումները:   

Թեմա 5․ Բարդ շարահյուսական ամբողջություն և 

պարբերություն: Պարբերության կաղապարները:  Պարբերույթ. 
տեսակները: Պարբերություն և պարբերույթ:   
Թեմա 6․ Տեքստի կապակցման միջոցներն ու եղանակները: 

Տեքստի կառուցվածքային տարրերըֈ Ենթահիմք և ասույթ, 
իրադրություն և համատեքստ:  
Թեմա 7․ Վերնագիր և բնաբան: Առաջաբան, ներածություն, 

վերջաբան:  Հեղինակ և հասցեատեր: Ծանոթագրություններ և 
ցանկեր: Մեկնաբանություններ: Ամփոփում և հավելված:   
Թեմա 8․ Տեքստի տեսակները (գործառական ոլորտի տեքստեր՝ 

առօրյա-խոսակցական, վարչական, հրապարակախոսական, 
գիտական, գեղարվեստական): 
Թեմա 9․ Հրապարակային խոսք. տեսակները:  

Թեմա 10․ Տեքստի մասերի միավորման և տրոհման 

եղանակներն ու միջոցները:  



Թեմա 11․ Բնագրի հնչյունային, բառակազմական, 

ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ:  
Թեմա 12․ Հնչյունային ուղղագրության հիմունքները:   

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    
● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 
     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 

կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ: 

4.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-ը 
կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 
-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. Բարդ 

նախադասություն, Ե․, 1984: 

2. Հ.Մելքոնյան, Տեքստի լեզվաբանության սահմանների և 
սահմանումների շուրջ, Գիտական հոդվածներ, Հայ 
գրատպության 500-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-078- ՀՄԱ - 4/Սփյուռքահայ գրականության 
պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի   նպատակն   է  սփյուռքահայ գրականության 
պատմությանը և արդի ընթացքին վերաբերող գիտելիքներ 
հաղորդել, բացահայտել սփյուռքահայ գրականության 
զարգացումը պատմահամեմատական համատեքստում, 
գործնական աշխատանքներ կազմակերպել սփյուռքահայ 
գրականության հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ: 
Ուսանողը գիտելիքներ ձեռք կբերի սփյուռքի ձևավորման, 
սփյուռքահայ գրականության զարգացման առանձին փուլերի, 
թեմատիկ զարգացումների, նշանավոր ներկայացուցիչների, 
նրանց ստեղծագործությունների, հայրենիք-սփյուռք 
առնչակցությունների, հայրենական և սփյուռքահայ 
գրականությունների մերձեցման և նմանատիպ հարցերի 
մասին: Առարկայի ուսումնասիրությունը կոչված է օգնելու 
ուսանողներին առավել ամբողջական դարձնելու հայ 
գրականության անտրոհելի բաղկացուցիչը կազմող 
սփյուռքահայ գրականության պատմության իմացությունը, 
առանց որի հնարավոր չէ պատկերացնել և մեկնել 
ընդհանրապես հայ գրականության, մասնավորապես 20-21-րդ 
դարերի գրականության մեջ տեղի ունեցող երևույթները:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● իմանալ սփյուռքահայ գրականության ձևավորման և 
կայացման պատմությունը, թեմատիկ  զարգացումները, 
նշանավոր ներկայացուցիչներին, նրանց 
ստեղծագործությունները, հայրենիք-սփյուռք 
առնչակցությունները, հայրենական և սփյուռքահայ 
գրականությունների մերձեցման և մեկտեղման հնարավոր 
տարբերակները: 
Հմտություն 

● գեղարվեստական երկի և գրական պրոցեսի 
վերլուծություն իրականացնել, 
●  քննել գրական երկը՝ այն դիտարկելով ժամանակի, 
կեցության և գաղափարների պարտադրանքների, 
գեղագիտության և աշխարհայացքի համատեքստում, 
● սփյուռքահայ գրական-գեղարվեստական միավորը և 
երևույթը դիտարկել հայ գրականության համապատկերում: 
Կարողունակություն 

http://philologos.narod.ru/ling/stepanov.htm


● կարողանալ կոնկրետ գրական երկի վերլուծություն 
կատարել ուսումնասիրված թեմաների շրջանակում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն, «Սփյուռքահայ գրականություն» 
եզրույթը, պարբերացումը, Թեմա 2. Սփյուռքահայ 
գրականությունը որպես արևմտահայ գրականության նոր 
որակ, «Մնացորդաց» նպաստը սփյուռքահայ գրականությանը. 
Հակոբ Օշական, Երվանդ Օտյան, Կոստան Զարյան..., Թեմա 3. 
Կոստան Զարյանի ստեղծագործությունը, Թեմա 4. «Կարոտի 
գրականություն». Համաստեղի ստեղծագործությունը, Հակոբ 
Մնձուրու ստեղծագործությունը, Վազգեն Շուշանյանի 
ստեղծագործությունը: Կարոտի գրականության այլ 
ներկայացուցիչներ, Թեմա 5. Սփյուռքահայ 
բանաստեղծությունը. Վահան Թեքեյանի ստեղծագործությունը: 
Վահան Թեքեյանը և հնչյակը: Թեքեյանի «հոգեզավակները». 
Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան, Ն. Սարաֆյան, Բ. Թոփալյան... Թեմա 
6. Ֆրանսահայ և Մերձավոր Արևելքի հայ բանաստեղծությունը: 
Թեմա 7. Պարսկահայ բանաստեղծությունը. Զորայր Միրզայան, 
Գալուստ Խանենց, Դև... Թեմա 8. Պոլսահայ բանաստեղծության 
սկզբնավորումը. Կարպիս Ճանճիկյան: Երկրորդ ալիքը. Զարեհ 
Խրախունի, Զահրատ, Իգնա Սարըասլան... Թեմա 9. Նահանջի 
գրականությունը. Շ. Շահնուր, Զ. Որբունի, Հ. Զարդարյան, Վ. 
Շուշանյան.... Շահան Շահնուրի ստեղծագործությունը. 
«Նահանջը առանց երգի» վեպը, «Հարալեզներուն 
դավաճանությունը» պատմվածաշարը: Շահնուրի գրական 
հայացքները, գրաքննադատությունը և 
հրապարակախոսությունը: Թեմա 10. Արդի սփյուռքահայ 
գրականությունը: Օտարալեզու հայազգի գրողների 
ստեղծագործությունը որպես սփյուռքահայ գրականության 
յուրահատուկ բաղկացուցիչ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

● Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 
● ուսանողի՝ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված 
գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը:  

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Վազգեն Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն, Ե., 
1987, 2007, 
2. Գեղամ Սևան, Ուրվագծեր սփյուռքահայ գրականության 
պատմության, հտ. 1, 2, Ե., 1980, 1998, 
3. Սուրեն Դանիելյան, Սյուռքահայ գրականության 
պատմություն, հտ.,1, Միջուկի տրոհումը, Ե., 2011, 
4. Վալերի Փիլոյան, Ժամանակի ձայները, Ե., 2008; 
5. Վահան Թեքեյան, Երկեր, 
6. Սփյուռքահայ բանաստեղծություն, Ե., 1981, 
7. Սփյուռքահայ պատմվածք, հտ. 1-2, Ե., 1984, 
8. Հակոբ Մնձուրի, Երկեր, Ե., 1986, 
9. Համաստեղ, Հայաստանի լեռներու սրնգահարը, Ե., 1989, 
10.  Վազգեն Շուշանյան, Երկիր հիշատակաց, Ճերմակ 
Վարսենիկը, Մթին պատանություն, 
11. Շահան Շահնուր, Երկեր 2 հատորով, 
12. Կոստան Զարյան, Նավը լեռան վրա, Տատրագոմի 
հարսը, Անցորդը և իր ճամբան, 
13. Զահրատ, Մեծ քաղաքը, 
14. Հակոբ Օշական, Երկեր, 



15. Մուշեղ Իշխան, Երկեր, 
16. Լ.-Զ. Սյուրմելյան, Ձեզ եմ դիմում, տիկիններ և 
պարոններ, 
Լրացուցիչ- 
1. Շավարշ Մուղնեցյան, Նահանջի ահազանգը, Ե., 1985, 
2. Արծրուն Ավագյան, Կոստան Զարյան. կյանքը և գործը, 
Ե., 1998, 
3. Արծրուն Ավագյան, Պատկերազարդ պատմություն 
Շահան Շահնուրի, Ե., 2003, 
4. Լևոն Ասմարյան, Վահան Թեքեյան, Ե., 1970: 

 
  

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-079- ՀՄԱ 5 - Գեղարվեստական երկի 
վերլուծություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  
Սեմինար  
Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 28 

Ինքնուրույն 32 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Գրականագիտական գիտելիքների՝ գործնական 
ճանապարհով խորացում, վերլուծական կարողությունների 
զարգացումֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
● Երկի կառուցվածքային վերլուծություն, կերպարային 

մտածողության զարգացման փուլերի ճանաչումֈ 

Հմտություն 
● Գրական երկի պոետիկայի բազմաշերտ 

վերլուծությունֈ 

Կարողունակություն 
● Ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարելու 

ունակությունֈ 

Դասընթացիբովանդակու
թյունը 

Թեմա1. Գեղարվեստական տեքստֈ Ստրուկտուրաֈ Տեքստի 
վերլուծական մակարդակներֈ  
Թեմա 2․ Գեղարվեստական երկը որպես արտացոլումֈ 

Ստեղծագործական և ընկալման հոգեբանությունֈ  
Թեմա 3․ Գեղարվեստական պատկերֈ Կերպար (Նշան-

գեղարվեստական մոդել-հերոս-բնավորություն-կերպար-
անհատականություն)ֈ  
Թեմա 4․ Պատումֈ հեղինակային խոսքֈ Խոսքային 

կենտրոններֈ Երկխոսություն և մենախոսությունֈ  
Թեմա 5․ Գեղարվեստական կոնֆլիկտֈ  

Թեմա 6․ Ժանրային և սյուժետային-կոմպոզիցիոն 

առանձնահատկություններֈ  
Թեմա 7․ Պատմական ժամանակ և տարածությունֈ 

Պատկերավորման միջոցներֈ 



Գնահատմանմեթոդները 
և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներ․ 
Ձևավորող գնահատում – Բանավոր հարցում, գրավոր 
առաջադրանքներ, 
Ամփոփիչ գնահատում- Ռեֆերատ, երկու ստուգողական 
աշխատանքներֈ 
Գնահատման չափանիշներ․ 
-գեղարվեստական երկերի պոետիկայի վերլուծություն ըստ 
առաջադրանքի խնդրիֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․Ավետիսյան Զ., Հայ պատմավեպի պոետիկան, 1986ֈ 
2․Եղիազարյան Ա., Գեղարվեստական պատում, 1986ֈ 
3. Ջրբաշյան Էդ., Գրականագիտության տեսություն, 1972ֈ  
4. ՀՀ ԳԱ Գր. ինստիտուտ, Գրական ժանրեր,1973ֈ  
5. ՀՀ ԳԱ Գր. ինստիտուտ, Գրական ստեղծագործության 
վերլուծության ուղիները և սկզբունքները, 1983ֈ  
Ծանոթությունֈ Տեքստի վերլուծությունը կատարվում է ժամանակակից հեղինակների 
ստեղծագործությունների հիման վրաֈ 

 
 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-097 –Մանկավարժական հոգեբանութուն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 

/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կրթական միջավայրի, 

ուսուցման և դաստիարակության ազդեցությամբ հոգեկանի 

մեխանիզմների և օրինաչափությունների, հոգեկանի 

կառուցվածքի, իմացական գործընթացների, ուսուցման 

տեսությունների, դաստիարակման հիմնախնդիրների, 

սովորողների և մանկավարժների անձի  և անհատական 

հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: 

Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանրապես կրթական 

գործընթացների, ուսուցման,  սովորեցման և 

դաստիարակության  մասին: 

Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել հոգեբանամանկավարժական 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● *Սահմանում է կրթություն, ուսուցում, զարգացում, 



սովորեցում  հասկացությունները,  

● *ներկայացնում է կրթության հոգեբանության 

առարկան, կրթական ոլորտի գործընթացների հիմնական 

ուղղություններն ու խնդիրները  

● գիտի  մանկավարժի և սովորողների   

համագործակցության արդյունավետության կառուցվածքը, 

ուսուցման և դաստիարակման հիմնախնդիրները տարբեր 

տարիքային փուլերում: 

Հմտություն 

● Տեսական գրականության մշակում, վերլուծություն 

● Առանձնացնում է կրթության  հոգեբանության դերը 

հասարակական զարգացման և մանկավարժական 

գործունեության ոլորտում 

● Առանձնացնում է ուսուցման և դաստիարակման 

հիմնախնդիրները( տարբեր տարիքային փուլերում)  

● Կրթության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները 

հասկանալ և գնահատել 

Կարողունակություն 

● Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

● Կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  հետազոտության 

մեթոդները 

● Որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն  ուսումնասիրություններ, կատարել 

եզրահանգումներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Կրթությունը որպես համակարգ և գործընթաց 

Թեմա 2 Ուսուցում և զարգացում: Զարգացնող ուսուցում  

Թեմա 3 Կրթական գործընթացի սուբյեկտները` մանկավարժ և 

սովորող:  

Թեմա 4 Ուսումնական գործունեության ընդհանուր 

կառուցվածքը և բնութագիրը: Ուսումնական մոտիվացիա:  

Թեմա 5 Ուսումնական գործունեության սուբյեկտի տարիքային 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա6 Մանկավարժական գործունեության բնութագիրը, 

ձևերը, հիմնական գործառույթները:  

Թեմա 7 Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց կրթական համակարգը:  

Թեմա 8 Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների 

ուսուցումը:   

Թեմա9 Վարքային և հուզական ոլորտի խանգարումներ 

ունեցող երեխաների կրթություն:  

Թեմա 10 Ուսումնական ունակությունների զարգացման 

յուրահատուկ տիպի խանգարումներ ունեցողների ուսուցումը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

Ананев Б.Г.     О проблеме человекознание 

Гамезо М.В.     Возростная и педогогическая психология 

Кон М.С. Психология старшекласника 

Пиаже Ж. Психология интелекта  

Столяьпенко  Л.Д.    Педогогическая осихология 

Լրացուցիչ 

Ротер М.       Помощ труднжм детям 

Н.С. Калмикова Педогогическая психология  под ред.  

 
 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-055-Ընտանիքի հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն  30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1.    Ուսանողներին զինել տարիքային հոգեբանության  
առարկայի, նրա խնդիրների ,  յուրաքանչյուր տարիքային 



խմբի վերաբերյալ  համապատասխան գիտելիքներով : 

2.    Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3.    Ուսանողներին գաղափար տալ   ժամանակակից 
ընտանիքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ : 

4.   Ընտանիքի  հոգեբանության  բնագավառում  ձեռք բերած 
գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկայում: 
Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների շարքի 
առարկաների (ընդհանուր հոգեբանություն, մանկավարժական 
հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի 
հոգեբանություն, և այլն) հետ կապին: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Ընդհանուր  հոգեբանության ուսումնասիրման 
առարկան,  տիրապետի առարկայի ներկայացրած 
խնդիրներին, պատկերացնի առարկայի տեղն ու դերը 
հոգեբանական գիտությունների համակարգում: 
Հմտություն 

● Տիրապետում է  ընտանիքի  հոգեբանություն  
առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 
● Տիրապետում է առարկայի կառուցվածքի մասին 
գիտելիքներին: 
● Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 
գործընթացների վերաբերյալ: 
● Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ ընտանիքի  
հոգեբանության բնագավառում  կիրառվող                                
տեխնիկաների  և հուզակամային գործընթացների վերաբերյալ 

Կարողունակություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել ընտանիքի  հոգեբանության  հետազոտության 

մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

1. Ընտանիքի հոգեբանության  առարկան , խնդիրերը , 
նպատակները  
⮚ Ընտանիքի հոգեբանություն առարկան, սահմանումը:  
⮚ Ընտանիքի հոգեբանության խնդիրները:  
⮚ Ընտանիքը որպես դերերի սեսության ուսումնասիրման 
օբյեկտ:    

2 . Ընտանիքի սոցիալ – հոգեբանական ուսումնասիրության 
հիմնախնդիրները : 
⮚ Ընտանիքը որպես սոցիալական խումբ: 
⮚ Ընտանիքը որպես ռեֆերենտային խումբ:  
⮚ Ընտանիքը որպես փոքր խումբ:  
3.Դերերի տեսությունները և ընտանիքի խնդիրներին դերային 
մոտեցումները : 



⮚ Սոցիակլական կարգավիճակի տեսակներն և 
կառուցվածքը: 
⮚  Ընտանեկան դերերի կառուցվածքը և տեսակները:  
⮚ Դերային սպասումների տեսակները:  
        4 .Ընտանեկան տեսակների պատմական զարգացումը և 
ընտանեկան դերերը : 
⮚ Հայրիշխանություն և մայրիշխանություն: 
⮚ Ժամանակակից ընտանիքի տեսակները: 
⮚ Ընտանիքի տեսակներն ըստ  կառավարման ոճերի: 
          5 . Արդի բջջային ընտանիքի ձևավորման և զարգացման 
փուլերը: 
⮚ Ընտանեկան կյանքի պարբերացումն ըստ ներընտանեկան 
կարգավիճակների և դերերի: 
⮚ Ընտանեկան կյանքի փուլերը և կանխատեսումը:  
⮚ Ընտանիքի հասունության մակարդակները: 
          6 .Ընտանեկան բախումների էությունը և 
հաղթահարման ուղիները :  

⮚ Դերային բախումները: 
⮚ Դերային բախումների մակարդակները: 
⮚ Մրցակցությունը և դերերի բախումը: 
      7 .Ներընտանեկան հարմարումը և ընտանիքի ստեղծումը : 
⮚ Ամուսնական և ներընտանեկան հարմարման 
գործընթացները և պայմանները: 
⮚ Ամուսինների հարմարման տեսակները:  
⮚ Ապրումակցումը և ներընտանեկան ֆրուստրացիաները:  
      8. Ընտանեկան բախումը և ճգնաժամերը:  

⮚ Բախման էությունը : 
⮚ Նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը : 
⮚ Ընտանիք կազմելու մոտիվացիան և 
ամուսնալուծությունները:  
      9.Ամուսնալուծությունը և դրա հետևանքները : 
⮚ Ամուսնալուծության հիմնական պատճառները: 
⮚ Ամուսնալուծության ռիսկերը և վիչակագրությունը: 
⮚ Ամուսնալուծության հետևանքները: 
     10. Առողջ և անառողջ ընտանիքները :  
⮚ Առողջ և անառողջ ընտանիքներ:  
⮚ Ընտանեկան կյանքը և անբավարարվածության 
հիմնախնդիրըֈ 
⮚ Հաղորդակցման բարդություններն անառողջ 
ընտանիքներում:  

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    
● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 
աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 
միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 



10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 
     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 
աշխատանքների ստուգում: 
4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Семейная психология. — 

М.: Деловая книга, 1999. — 3000 экз. 

2. Սեդրակ Ա. Սեդրակյան, Ընտանիքի հոգեբանություն 

Երևան 2010ֈ 

3. Ադիբեկյան Ա., Հայ ընտանիքի բջջայնացման 

հեռանկարները, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, 

Թեզիսներ գիտաժողովի զեկուցումների, Երևան 1994 

4. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 2000 

5. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования: Учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений /Под общ.ред.Н.Н.Посысоева. 

– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328с.  

6. Психологическая диагностика семейных отношений / 

В.И.Слепкова, Т.А.Заеко.- 

Լրացուցիչ-  
1. Ամիրյան Ս., Խոհեր ընտանիքի էվոլյուցիան, Iհ., Երևան, 

1967, IIh., Երևան, 1972ֈ 

2. Мозырь: Содействие, 2006. – 196с. 6. Шнейдер Л.Б. 
Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-ое 
изд. – М.: Академический проект; Екатеринбург, 2006. – 
768с 

 
 

  



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-017 -Տարիքային հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1.    Ուսանողներին զինել տարիքային հոգեբանության  

առարկայի , նրա խնդիրների ,  յուրաքանչյուր տարիքային 

խմբի վերաբերյալ  համապատասխան գիտելիքներով : 

2.    Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3.    Ուսանողներին գաղափար տալ  տվյալ տարիքի 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ : 

4.   Տարիքային հոգեբանության  բնագավառում  ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկայում: 

Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների շարքի 

առարկաների (ընդհանուր հոգեբանություն, մանկավարժական 

հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի 

հոգեբանություն, և այլն) հետ կապին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Տարիքային հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան,  

տիրապետի առարկայի ներկայացրած խնդիրներին , 

պատկերացնի առարկայի տեղն ու դերը հոգեբանական 

գիտությունների համակարգում : 

Հմտություն 

● Տիրապետում է  տարիքային հոգեբանություն  

առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 

● Տիրապետում է առարկայի կառուցվածքի մասին 

գիտելիքներին: 

● Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 

գործընթացների վերաբերյալ: 

● Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ տարիքային 

հոգեբանության բնագավառում  կիրառվող                                

տեխնիկաների  և հուզակամային գործընթացների վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել տարիքային հոգեբանության  հետազոտության 



մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Տարիքային հոգեբանություն առարկան,խնդիրները,մեթոդները : 

1.     Տարիքային հոգեբանության , որպես գիտության 

սահմանումը: 2. Տարիքային հոգեբանության հիմնական 

բաժինները: 3.Տարիքային հոգեբանության մեթոդները, 

մեթոդաբանակն հիմքերը, դասակարգումը: 

Հոգեկանի զարգացման տեսությունները : 

1. Հոգեկանի զարգացման տեսությունների քննական 

վերլուծությունը: 2. Հոգեկանի զարգացման բիոգենետիկական և 

սոցիոգենետիկական տեսությունները: 3Խորհրդային 

հոգեբանական դպրոցի ազդեցությունը տարիքային 

հոգեբանության զարգացման վրա: 

Երեխայի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները մինչև դպրոց հաճախելը 

1. Ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները պերինատալ և նորածնության 

շրջանում: 2. Մանկիկային տարիքի բնութագիրը և 

առանձնահատկությունները: Մանկության տարիքի 

նորագոյացությունները և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները : 

1. Կրտսեր դպրոցականի ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունը: Կրտսոր դպրոցականի հոգեբանական 

նորագոյացությունները: Նախադպրոցականի հոգեբանական 

նախապատրաստումը դպրոցին: 

Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը : 

1.Կրտսեր դպրոցականի հաղորդակցման 

առանձնահատկությունները: 2. Կրտսեր դպրոցական – 

հասակակից հարաբերությունները: 3. Կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման առանձնահատկությունները : Կրտսեր դպրոցական – 

մանկավարժ հարաբերությունները: 

Իմացական գործընթացները կրտսեր դպրոցական տարիքում : 

1.Մտածողության և երևակայության զարգացումը կրտսեր 

դպրոցական տարիքում: 2. Ըմբռնումը կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 3.Հիշողության զարգացումը կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 4 Խոսքի զարգացումւ կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 

Կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորումը : 

Կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորումը: 2. Կրտսեր 

դպրոցական - հասակակից հարաբերությունները: 3. Կրտսեր 

դպրոցական մեծահասակ հարաբերությունները: 

Դեռահասի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և 

տարիքի վերաբերյալ տեսությունները : 

Դեռահասի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 2. 

Դեռահասի սեռական դաստիարակչությունը: 3. Դեռահասության 



տարիքի վերաբերյալ տեսությունները: 

Դեռահասի ուսումնական գործունեությունը : 

1. Դեռահասի հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 2. 

Դեռահաս – հասակակից հարաբերությունները: 3. Դեռահասի 

ուսուցման առանձնահատկությունները: Դեռահաս – 

մանկավարժ հարաբերությունները: 

Դեռահասի անձի ձևավորումը : 

Դեռահասի  անձի ձևավորումը: 2. Դեռահաս  - հասակակից 

հարաբերությունները: 3. Դեռահաս  մեծահասակ 

հարաբերությունները: 

Հուզակամային ոլորտի ձևավորումը : 

Դեռահասի խառնվածքը և բնավորությունը: 2. Դեռահասի 

բարոյական զարգացումը: 3. Դևիանտային վարքագծի 

ձևավորումը դեռահասության տարիքում: 

Պատանու  ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և 

տարիքի վերաբերյալ տեսությունները : 

Պատանու  ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 2. 

Պատանու  սեռական դաստիարակչությունը: 3. 

Պատանեկության տարիքի վերաբերյալ տեսությունները: 

Պատանու  ուսումնական գործունեությունը : 

1. Պատանու  հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 2. 

Պատանի  – հասակակից հարաբերությունները: 3. Պատանու  

ուսուցման առանձնահատկությունները: Պատանի  – 

մանկավարժ հարաբերությունները: 

Պատանու  անձի ձևավորումը : 

1.Պատանու  անձի ձևավորումը: 2. Պատանի  - հասակակից 

հարաբերությունները: 3. Պատանի մեծահասակ 

հարաբերությունները: 

Վաղ հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը : 

1. Վաղ հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը: 2. 

Վաղ հասունության տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 3. Վաղ հասունության տարիքի 

անձնայի առանձնահատկությունները: 

Միջին  հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը  

2. Միջին հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը: 

2. Միջին հասունության տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 3. Միջին հասունության տարիքի 

անձնայի առանձնահատկությունները: 

ՈՒշ հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը : 

3. ՈՒշ հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը: 2. 

ՈՒշ հասունության տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 3. Անձի տիպերը ուշ հասունության 

տարիքում: 4.Զառամյալություն: Մահվան իրավունք: 

Էֆտանազիա: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը կամ 20 միավոր) 



● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 10%-

ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ - 048  Կ/դ Հատուկ հոգեբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 6-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Հատուկ հոգեբանություն» առարկայի նպատակն է ձևավորել 

համապատասխան գիտելիքներ երեխայի զարգացման մեջ տեղ 

գտած շեղումների մեխանիզմների և օրինաչափությունների, 

դինամիկայի, հոգեբանական առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

✔ հատուկ հոգեբանության առարկան, մեթոդները և 
խնդիրները: 
✔ անձի տարիքային ախտաբանական զարգացման մասին 
գիտելիքներ: 
✔ գիտելիքներ զանազան խախտումներ ունեցող անձանց 
իմացական ոլորտի առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 
✔ գիտելիքներ խախտումներով երեխաների 
գործունեության վերաբերյալ, անձի զարգացման և 
հուզակամային ոլորտի առանձնահատկույունների վերաբերյալ: 
Հմտություն 

✔ Յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն եւ 

հետեւողականորեն ներկայացնելու, 



✔ Առարկայի մեթոդները եւ տեխնոլոգիաները ճիշտ 

օգտագործելու, 

✔ Տվյալ առարկայական ոլորտում հետազոտությունների 

արդյունքները գնահատելու կարողություններ: 

Կարողունակություն 

✔ Կարողանում է ցուցաբերել հոգեբանական օգնություն 

✔ Ճիշտ է պատկերացնում հոգեբանական առողջության 

պահպամնամ պայմանները 

✔ Կարողանում է կիրառել հոգեբանական աջակցության 

տեխնիկաներն ու մեթոդները 

✔ Ճիշտ է պլանավորում և կազմակերպում ծառայության 

աշխատանքը 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հատուկ հոգեբանության առարկան, խնդիրները, 

մեթոդները, միջառարկայական կապերը:  

Թեմա 2. Խախտված զարգացման էությունը, կառուցվածքն ու 

օրինաչափությունները:  

Թեմա 3. Փոխհատուցումը, ադապտացիան, շտկումն և 

ռեաբիլիտացիան` որպես ժամանակակից հատուկ 

հոգեբանության ֆունդամենտալ կատեգորիաներ:  

Թեմա 4. ԿԱՊԿՈւ երեխաների ուսուցման և դաստիարակման 

խնդիրները ներառական կրթության համատեքստում:  

Թեմա 5. Լսողության խանգարումներով երեխաների հոգեկան 

զարգացում:  

Թեմա 6. Տեսողության խանգարումներով երեխաների հոգեկան 

զարգացում:  

Թեմա 7. Հոգեկան զարգացման հապաղումով երեխաների 

հոգեկան զարգացում:  

Թեմա 8. Խոսքի խանգարումներով երեխաների հոգեբանական 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա 9. Հուզակամային ոլորտի և վարքի խանգարումներով 

երեխաների հոգեկան զարգացում:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը կամ 20միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն:   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում: 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, 



- մշակումների կատարում, 

- տեսաներկայացման պատրաստում,  

- զեկույց, 

- նախագծի ներկայացում, 

- անձնական թղթապանակի կազմում, կարգավորում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5. Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը, կամ 20 

միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

- հարցաշարային քննություն: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- 1 ժամ 20 րոպեում ճիշտ պատասխանել հարցերին, 

վաստակել 20 միավոր, 

8 միավոր վաստակելու դեպքում ստանում է դրական 

գնահատական: 

Գրականություն Պարտադիր-  

1. Специальная психология/Под ред. В.И. Лубовского. М., 

«Академия, 2003  

2. Специальная дошкольная педагогика/ Под ред. Е.А. 

Стребелевой. М., «Академия, 2002  

3. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики 
аномального развития детей. М., 2003 

4. Блинова, Л.Н.  Диагностика и коррекция в образовании детей с 

ЗПР  – М., 2002. 

Լրացուցիչ- 

1. Акимушкин В.М., Моргулис И.С. Основы тифлологии. Киев, 

1980  

2.  Актуальные проблемы диагностики задержки 

психического развития/ Под ред. К.С. Лебединской и др. М., 1995  

3.  Апраушев А.В. Тифлосурдопедагогика. М., 1983  

4.  Аутичный ребенок: проблемы в быту / Под ред. С.А. 

Морозова. – М., 1998  

5.  Власова Т.А., Певзнер М.С. Учителю о детях с 

отклонениями в развитии. М., 1973  

6. Дети с временной задержкой психического развития/Под 

ред. Т.А. Власовой и др. М., 1989  

7.  Каган В.Е. Аутизм у детей. – Л., 1981  

8. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у 

детей. М., 1985  

9. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего 

аутизма. – М., 1991  



10. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики 

аномального развития детей. М., 1989  

11.  Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либинг М.М. Аутичный 

ребенок. Пути помощи. – М., 1997  

12.  Основы специальной психологии/Под ред. Л.В. 

Кузнецовой. М., 2002  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-179 Հատուկ մանկավարժություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Հատուկ մանկավարժության մշակած մեթոդներով և հնարներով 

զարգացման խանգարում ունեցող անձին հնարավորինս 

ինքնուրույնության և անկախության հասցնելն է, մարդու 

զարգացման գործընթացի խանգարումների մանկավարժական 

միջոցներով փոխհատուցումը, վերականգնումը, սոցիալական 

վարքի համապատասխան ձևերի ձեռքբերումը: Անձի 

սոցիալականացումը և ինքնադրսևորումն է: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Գիտի. 
● զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին 

վերաբերվող սոցիալ մանկավարժական օգնության 

կազակերպման և իրականացման  բովանդակությունը և 

գործընթացի առանձնահատկությունները. 

Հմտություն 
Տիրապետում է. 
● հատուկ մանկավարժության ոլորտի տեսությանն ու 

գործնական հմտություններին: 

Կարողություն 
Կարողանում է 
● օժանդակել զարգացման խանգարումներ ունեցող 

երեխաներին, որակյալ կրթություն ստանալու համար ստեղծել 

մանկավարժական  պայմաններ և ցուցաբերել 

հոգեբանամանկավարժական օգնություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

● Հատուկ մանկանարժության տեսական և 

մեթոդաբանական հիմքերը, օբյեկտը, առարկան, խնդիրները և 



նպատակը: Հատուկ մանկավարժության գիտական 

հիմնավորումները և կապը այլ գիտությունների հետ: 

Հոգեֆիզիկական խանգարումների  առաջացման պատճառները, 

արտահայտման բնույթը, ձևը, մեխանիզմները: 

● Հատուկ մանկավարժության ձևավորման և զարգացման 

պատմությունը: 

● Հատուկ կրթության համակարգի բարեփոխումները: 

Հոգեֆիզիկական զարգացման/  խանգարում 

(հաշմանդամություն) ունեցող անձանց նկատմամբ 

հասարակության վերաբերմունքը: Գնահատում:   

● Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող 

երեխաների կրթադաստիարակչական գործընթացի 

բովանդակությունն ու  առանձնահատկությունները: 

● Զարգացման թույլ արտահայտված /ՀԶՀ/ 

խանգարումներով երեխաների հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությունները, ուսուցման և դաստիարակության 

հիմնահարցերը: 

● Լսողության խանգարումներ ունեցող անձանց կրթության 

հիմնախնդիրները,նրանց լուծման տեսությունը և պրակտիկան: 

● Տեսողության խանգարումներ ունեցող անձանց կրթության 

կազմակերպման հիմունքներ: 

● Հենաշարժողական համակարգի խանգարումներ ունեցող 

երեխաների հետ իրականացվող կրթադաստիարակչական 

աշխատանքների ուղղությունները: 

● Խոսքի և հաղորդակցման խանգարումներ. լոգոպեդական 

միջամտության առանձնահատկությունները: 

● Վարքի և հուզական խանգարումներով երեխաներ: 

Հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները, կրթության և 

դաստիարակության հիմնահարցերը: Աուտիզմ ունեցող 

երեխաներին ցուցաբերվող մանկավարժական օ•նությունը, 

կրթության հիմնախնդիրները: 

● Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների 

հետ իրականացվող կրթական գործընթացի 

առանձնահատկությունները:   

● Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների 

հետ իրականացվող ԿԱՊԿՈւ երեխաներ ունեցող ընտանիքների 

առանձնահատկությունները և ցուցաբերվող աջակցությունը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն:   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 



- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում: 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 10%-

ը կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, 

- մշակումների կատարում, 

- պատկերահանդես պատրաստում,  

- զեկույց, 

- անձնական թղթապանակի կազմում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10%-

ը կամ 10միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

5. Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը, կամ 20 

միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

- հարցաշարային քննություն: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- 1 ժամ 20 րոպեում ճիշտ պատասխանել հարցերին, 

վաստակել 20 միավոր, 

8 միավոր վաստակելու դեպքում ստանում է դրական 

գնահատական: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Հատուկ մանկավարժություն, -Ռ.Ն. 

Ազարյանի,Ա.Վ.Ավագյանի խմբ. Երևան 2016թ. 

2.Специальная педагогика – Н.М. Назарова, Москва‖, 2004г. 

3. Основы коррекционной педагогики – А.Д. Гоннев, Н.И. 

Лифинцева, Н.В. Ялпаева, Москва 2002г.  

4. И.П. Подласый – Курс лекции по коррекционной педагогике, 

Москва 2002г. 

5 Դե ֆեկտոլոգիայի հիմունքներ – Մինասյան Ա.Մ.  Երևան, 

1980թ. 

6. Հատուկ մանկավարժության բառարան – Ռ.Ն. Ազարյան, 

Երևան 2001թ. 

Լրացուցիչ  

1. Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն - 

«Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու», Երևան 2003թ. 

2. Ինչպես պահպանել և լավացնել երեխայի 

տեսողությունը – Ռ. Ն. Ազարյան, Զ.Վ. Սարգսյան, Երևան, 

1994թ. 

3. Детский церебральный паралич - Л.М. Шипицына, И.И. 

Мамайчук, Москва 2001г. 



4. Н. В. Выготский – Основы дефектологии. Москва , 2005  

5. Միջբուհական գիտամեթոդական հոդվածների 

ժողովածու – Հատուկ մանակավարժություն և հոգեբանություն 

թիվ 8, Երևան 2009 

6. Ներառական կրթությունը Հայաստանում (հոդվածների 

ժողովածու) Երևան 2003 

7. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

երիտասարդների ներառում – (մեթոդաբանական ձեռնարկ), 

Երևան 2010:  

 

 

 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ – 150  Ներառական կրթության կազմակերպում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

  2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն  30 

Ընդամենը  60 

Ստուգման ձևը  ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների համար բացահայտել ներառական կրթության 
էությունը, գաղափարախոսությունը, քաղաքականությունը, 
մեթոդաբանությունը և բովանդակությունը: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Գիտի. 
● ներառական կրթության գաղափարախոսությունը, 
քաղաքականությունը, հայեցակարգը, բովանդակությունը, 
միջազգային փորձը և սկզբունքները, 
● ներառական կրթության որակի ապահովման ուղիները, 
միջոցները, ներառական ուսուցման կազմակերպման 
մեթոդիկաներն ու տեխնոլոգիաները 

● ներառական կրթության իրավկան, օրենսդրական, 
մանկավրժական հիմունքները 

Հմտություն 

Տիրապետում է. 
● ներառական ուսուցման մեթոդիկաներին և 
տեխնոլոգիաներին, մանկավարժական աջակցության ձևերին, 
ներառական ուսուցում իրականացնող դպրոցների, 
ընտանիքների համագործակցության ձևերին, աշակերտների 
կրթական կարիքների, նրանց գիտելիքների, հմտությունների 
գնահատման գործիքակազմին,  
Կարողություն 



Կարողանում է 

● պլանավորել, կազմակերպել և իրականացնել 
մանկավարժական գործընթացը 

● օգտվել հանրակրթության չափորոշիչներից, կազմել 
ներառական գործընթացի կազմակերպման փաստաթղթեր 

● դրսևորել մանկավարժական վարպետություն 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

● Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը և 
բովանդակությունը: Ներառական կրթության օրենսդրական 
հիմքերը: Միջազգային և տեղական օրենսդրութուն:   
● Ներառական կրթությունը և կրթական հատուկ 
կարիքները:  
● Մտավոր, տեսողության, լսողության, խոսքի, 
հենաշարժողական համակարգի և վարքի և հուզակամային 
ոլորտի խանգարումներով երեխաների հոգեֆիզիկական 
զարգացման առաձնահատկությունները, կրթության, 
դաստիարակության օրինաչաչությունները և մեթոդները: 
● Ներառական կրթության կազմակերպումը ընդհանուր 
կրթական հաստատություններում: 
● Մասնագիտական զարգացման նշանակությունը:    
● Մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
ծառայության կազմակերպումը,: 
● ԿԱՊԿՈւ սովորողների կարիքների դիտարկումը, 
բացահայտումը և գնահատումը: 
● ՄԱԾԱՊ հասկացությունը, էությունը և մշակումը: 
Աջակցող թիմի անդամների գործառույթները: 
● Անհատական ուսուցման պլան 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● ներկայություն:   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

● բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում: 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ(ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10 միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● ռեֆերատների կատարում, 
● մշակումների կատարում, 
● պատկերահանդես պատրաստում,  
● զեկույց, 
● անձնական թղթապանակի կազմում: 
4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 
● ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 



5. Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը, կամ 20 
միավոր) 
● Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

- հարցաշարային քննություն: 
● Գնահատման չափանիշները` 

● 1 ժամ 20 րոպեում ճիշտ պատասխանել հարցերին, 
վաստակել 20 միավոր, 
8 միավոր վաստակելու դեպքում ստանում է դրական 
գնահատական: 

Գրականություն Պարտադիր 

1.Ներառական կրթությունը Հայաստանում /հոդվածների 
ժողովածու/£ -Եր., 2003: 
2.Ներառման ուղեցույց` ապահովելու մատչելի կրթություն 
բոլորի համար:-Եր., 2007: 
3.Հատուկ կրթությունը Հայաստանում երեկ, այսօր, վաղը:-
Եր., 2004: 
4.ՄԱԿ-ի ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ., «Դռները 
բացել բոլորի համար», Ներառական կրթության ծրագրերի 
գնահատում Հայաստանում:-Եր., 2002: 
5.Եթե երեխան ունի կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք: Ծնողների և մանկավարժների համար: 
Հ. Ղազարյան, Հույսի Կամուրջ ՀԿ., 2004: 
6. Аксенова Л. И.. Социальная педагогика в специальном 
образовании. –М., ―АКАДЕМИЯ‖, 2001. 
7.Василькова Ю. В., Лекции по социальной педагогике, -М., 
2006. 
8.Василькова Ю.В., Методика и опыт работы социального 
педагога. –М., Академия, 2002. 
9.Галагузова М.А.. Социальная педагогика. Курс лекций. -М., 
1999. 
10.Социальная педагогика, под ред. Галагузовой, -М., 2001. 
11.Социальная педагогика, под ред. В. А. Никитина, -М., 2005. 
12.Социальная работа, под ред. Л. А. Арутунян, -Ер., 1995. 
13.Социальная педагогика. Под редакцией В.А.Никитина. –М., 
ВЛАДОС, 2002. 
14.Мардахаев Л. В., Социальная педагогика, -М., 2005. 
15.Мардахаев Л.В., Социальная педагогика., -М., Гардарики, 
2003. 
Լրացուցիչ- 
● Հատուկ կրթությունը Հայաստանում երեկ, այսօր, 
վաղը Եր., 2004 

● Եթե երեխան ունի կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք: Ծնողների և մանկավարժների համար: 
Հ. Ղազարյան ,-Հույսի Կամուրջ ՀԿ., 2004: 
● Аксенова Л. И.. Социальная педагогика в специальном 
образовании.  М.АКАДЕМИЯ‖, 2001. 
● Organisation for Economic Co-operation and Developmen 

          http://www.ilo.org 

● World Bank  
● http://worldbank.org/ 

 

  

http://www.ilo.org/


 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ – 146 Ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել ուսուցման ժամանակակից մեթոդներով՝ 
ձևավորելով գործիքակազմի ընտրության և հետևողական 
կիրառման կարողունակությունֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

        Գիտի․ 

● ուսուցման  մեթոդների մոդեռնիզացիան,  
● ինտերակտիվ /փոխներգործուն/ մեթոդներ 

● խաղային մեթոդներ 

● նախագծային մեթոդը 

● քեյս մեթոդը 

● ԽԻԿ  համակարգը, 
● խթանման փուլի մեթոդները, 
● իմաստավորման փուլի մեթոդները, 
● կշռադատման փուլի մեթոդները, 
● ուսուցման ալգորիթմացումը, 
● ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների 
փոխկապակցվածությունը, 
● ուսուցման տեխնոլոգիաներ: 
Հմտություն 

Տիրապետում է․  

● մեթոդների ճիշտ ընտրությանը, 
● ուսուցման գործընթացի նախագծմանը ժամանակակից 
մեթոդներով, 
● ուսուցման ալգորիթմացմանը: 
Կարողություն 

    Կարողանում է․ 

● մասնագիտական գործունեությունը կազմակերպել 
ուսուցման ժամանակակից մեթոդներով ու տեխնոլոգիաներով, 
● կիրառել ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների էությունը: "Ուսուցման 
մեթոդ" հասկացության էությունը: Ուսուցման ավանդական և 
ժամանակակից մեթոդներ: Ժամանակակից մեթոդների 
առավելությունները: Ժամանակակից մեթոդների կիրառման 
առանձնահատկությունները: 
Ուսուցման մեթոդների մոդեռնիզացիան /արդիականացումը/: 
Ավանդական ուսուցման մեթոդների մոդեռնիզացիան: 
Ուսուցման  մեթոդների  մոդեռացման անհրաժեշտությունը: 
Ինտերակտիվ մեթոդներ: Ակտիվ և պասիվ մեթոդներ: 



Անձնակենտրոն և անձնակողմնորոշիչ մեթոդներ: 
Համագործակցային մեթոդներ: 
Խաղային մեթոդներ: Խաղային մեթոդների տեսակները: 
Դերային խաղեր: 
Նախագծային մեթոդ: Հետազոտական, ստեղծագործական 
կարողությունների զարգացում: Կառուցողական 
մտածողություն: Նախաձեռնողականություն, 
ինքնուրույնություն: 
ԽԻԿ համակարգ: Ուսուցման գործընթացի փուլերը: Խթանման, 
իմաստի ընկալման և կշռադատման փուլերի նպատակները: 
 Խթանման փուլի մեթոդները: Մտագրոհ, խմբավորում, 
պրիզմա, մտածիր- զույգ կազմիր -քննարկիր, ձնակույտ 
մեթոդների համառոտ նկարագիրը: 
 Իմաստի ընկալման փուլի մեթոդները: T -աձև աղյուսակ, 
գաղափարների քարտեզ, Վեննի դիագրամ, փոխգործուն 
նշանների համակարգ, խորանարդում, խճանկար, երեք բանալի 
և մեկ կողպեք, շրջագայություն պատկերասրահում մեթոդների 
համառոտ նկարագիրը: 
Կշռադատման փուլի մեթոդները: Քառաբաժան, խորանարդում 
մեթոդների համառոտ նկարագիրը: 
Ուսուցման մեթոդների և տեխնոլոգիաների 
փոխկապակցվածությունը: "Մեթոդ", "հնար", "միջոց", 
"մեթոդիկա", "տեխնիկա", "տեխնոլոգիա" հասկացությունները: 
Ուսուցման տեխնոլոգիաների իրականացման գործում 
ուսուցման մեթոդների դերը: 
Ուսուցման ալգորիթմացում: Ալգորիթմացման տեխնոլոգիա: 
Ալգորիթմացման տեխնոլոգիայի իրականցման փուլերը: 
Ուսուցման տեխնոլոգիաներ: Ուսուցման 
տեխնոլոգիականացումը: Ուսուցման ժամանակակից 
տեխնոլոգիաները: Տեղեկատվական և հաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների դերը ուսուցման գործընթացի 
արդյունավետության բարձրացման գործում: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  
1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 7-րդ շաբաթ) 
● Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Ընթացիկ գրավոր ստուգման համար նախատեսված են 4 
հարցեր, յուրաքանչյուր հարցի համար` 5 միավոր: 
● Գնահատման չափանիշները` 

● Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 
● Առարկայի իմացություն: 
2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 15-րդ շաբաթ) 
● Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

20 կետից  բաղկացած հարցախույզ, յուրաքանչյուրի համար` 1 
միավոր: 
● Գնահատման չափանիշները` 

● Առաջադրված  հարցերի ճիշտ պատասխանը, 
● Առարկայի իմացությունը: 
3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 
20%-ը կամ 20միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

● Գնահատման չափանիշները` 

● ներկայություն:   
4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 



(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
● բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում: 
5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

● ռեֆերատի կատարում, 
● մշակման կատարում, 
● տեսաներկայացման ցուցադրում, 
● տեխնոլոգիական տեղեկատվության իրականացում, 
● անձնական թղթապանակի կազմում, կարգավորում: 
6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 
10%-ը կամ 10միավոր) 
● Գնահատման մեթոդը` 

միավորը տրվում է ուսանողին` գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՄՀ/բ-178-Մանկավարժության պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական մտքի, դպրոցի, 
դաստիարակության բազմաբնույթ գիտելիքներով, խորացնել 
մանկավարժական գիտելիքները, որպեսզի ուսանողը 
կարողանա վեր լուծել, համեմատել և համապատասխան 
եզրահանգումներ կատարել անցյալի մանկավարժության 
վերաբերյալ, ճիշտ իմաստավորի անցյալի մանկավարժական 
փորձը և այն ստեղծագործաբար կիրառիֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Դաստիարակության պատմական և հասարակական 

բնույթը 

● Մանկավարժական գործունեության հիմնական 

բնութագրերը 

● Դպրոցի, կրթության, դաստիարակության դրվածքը 
պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում 

● Ուսուցչի մասնագիտության ժամանակակից 

խնդիրներին  

Հմտություն 

● Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները ավելի 

արդյունավետ դարձնելու կարողություերին և հմտություններին 

● Ժամանակակից մանկավարժական տեսություններին  

● Ճիշտ իմաստավորել անցյալի մանկավարժական փորձը 

և այն կիրառել ստեղծագործաբար 

● Արագ կողմնորոշվելու ունակություն 



● Գիտելիքներն արդյունավետ մատուցելու հմտություն 

Կարողունակություն 

● Բացահայտել դաստիարակության, կրթության և 

ուսուցման տեսականի ու գործնականի, դպրոցի զարգացման 

ընթացքը` մանկավարժական մտքի ականավոր գործիչների 

գործունեությամբ 

● Բացատրել և հիմնավորել դաստիարակության 

պատմական բնույթը 

● Ընդգծել դաստիարակության տեսության գործնականի 

սերտ կապը ու զարգացումը 

● Ցույց տալ մանկավարժական մտքի զարգացման 

որակական փոփոխությունները, լուսավորության բնագավառի 

գործիչների հայացքները լուսաբանելիս և զատել այն 

դրականը, որը կնպաստի մանկավարժության տեսության 

առաջընթացի  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Դաստիարակության ծագումը: Կրթության և 

մանկավարժական միտքը հին աշխարհում: 
Դաստիարակության ձևերը նախնադարում: Առաջին 
կրթադաստիարակչական համակարգերի ձևավորումը: Դպրոցը 
և դաստիարակությունը Հին Արևելքի երկրներում՝  Եգիպտոս, 
Չինաստան, Հայաստան: Կրթությունը հին աշխարհում (Աթենք 
և Սպարտա), Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի, Դեմոկրիտի 
մանկավարժական գործունեությունն ու հայացքները:  
Թեմա 2. Դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Մարկոս Ֆաբիոս 
Քվինթիլիանոսի մանկավարժական հայացքները: 
Դաստիարակությունը Հայաստանում հին ժամանակներից 
մինչև մ.թ. 4- րդ դարի վերջ:  
Թեմա 3. Կրթությունը և մանկավարժական միտքը 
միջնադարում` Եվրոպայում: Միջնադարի քրիստոնեական 
փիլիսոփայությունը և կրոնաբարոյական արժեքները: 
Ասպետական դաստիարակություն: Եկեղեցու դերը 
միջնադարյան կրթության գործում: Եկեղեցիական դպրոցներ: 
Աստվածաբանական դպրոցներ: Արհեստավորական և 
համայնքային դպրոցներ: Առաջին համալսարաննեեր: Դպրոցը 
և մանկավարժական միտքը միջնադարյան Հայաստանում: Մ. 
Մաշտոցի կյանքն ու մանկավարժական գործունեությունը: 
Հետմեսրոպյան շրջանի մանկավարժական միտքը (Դ. Անհաղթ, 
Ա. Շիրակացի):  
Թեմա 4. Վերածննդի դարաշրջանի կրթությունը ու 
մանկավարժական միտքը: Է. Ռոտերդամցի, Վիտտորինո դա-
Ֆելտրե, Ֆ. Ռաբլե, Թ. Մոր, Թոմազո Կամպանելլա: Հայկական 
վերածննդի դարաշրջանի դպրոցը և մանկավարժական միտքը 
(10-րդ դարավերջ և 12-րդ դարի սկիզբ): Գր. Նարեկացի, Գր. 
Մագիստրոս, Հովհ. Սարկավագ Իմաստասեր: Հայկական բարձր 
տիպի դպրոցների և համալսարանների ձևավորումը:  
Թեմա 5. Նոր շրջանի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: 
Յան Ամոս Կոմենսկի, նրա դերը մանկավարժության՝ որպես 
ինքնուրույն գիտության կայացման գործում: Ջոն Լոկի 
փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները: Ժ.Ժ. 
Ռուսոյի մանկավարժական տեսությունը:  
Թեմա 6. Մանկավարժությունը 19-20-րդ դարերում: Ի.Հ. 
Պեստալոցցու մանկավարժական գործունեությունը: Ի.Ֆ. 



Հերբարտի մանկավարժական համակարգը: Ֆ.Ա. Դիստերվեգի 
մանկավարժական գործունեությունը և հայացքները: Կ.Դ. 
Ուշինսկու մանկավարժական հայացքները: 15 Նոր շրջանի հայ 
դպրոցն ու մանկավարժական միտքը (19-րդ դ.): Խ. Աբովյան, 
Ղ. Աղայան մանկավարժական հայացքները: Իգական 
դպրոցների կազմակերպումը, Ծաղկոց-մանկապարտեզների 
կազմակերպումը. Ս. Բաբայան, Գ. Հովհաննիսյան, Ս. 
Արղության-Երկայնաբազուկ:  
Թեմա 7. Խորհրդային դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: 
Ա.Ս. Մակարենկո, Վ.Ա. Սուխոմլինսկի:  
Թեմա 8. Կրթությունը ժամանակակից աշխարհում: 
Եվրոպական միասնական կրթական տարածքի ձևավորման 
գործընթացը /ընդհանուր հետազոտական, կրթական, 
մշակութային տարածք/: Հետխորհրդային շրջանի կրթական 
տարածքի ձևավորումը: Բարձրագույն կրթության երկաստիճան 
համակարգի ներդրումը` «բակալավրիատ«, 
«մագիստրատուրա»: ՀՀ-ի ինտեգրումը բոլոնյան գործընթաց: 
Հետբուհական կրթության համակարգը: 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

• գնահատման ձևեր` ռեֆերատ, թղթապանակ և ստուգարք 

• գնահատման ընթացակարգեր` ընթացիկ երկու ստուգումների 
արդյունքների միջինացում 

• գնահատման գործիքներ` յուրաքանչյուր ստուգման համար 
20 միավորանոց սանդղակ և գիտելիքների, ակտիվության, 
ինքնուրույն աշխատանքների կատարման մակարդակ, 
հաճախումների բաղադրիչներ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Ն.Հարությունյան, Առաքել Բահաթրյան, Եր., 1992: 
2. Մովսիսյան Ա.: Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժական 
մտքի 

պատմություն: Երևան, 1958: 
3. Շավարշյան Ա. Հայ մանկավարժներ, հ. 1.2., Եր., 1958-1961: 
4. Вершинина, Н.А. История педагогики как науковедческая 
дисциплина 

Изд.Рос.гос.пед.ун-та им. А.И. Герцена Сер. Психол.-пед.науки. - 
2007. 
- №8.- С.56-68. - 
5. История педагогики и образования. От зарождения 
воспитания в 

первобытном обществе до конца ХХ в. [Текст]: учеб. пособие / 
Под 

ред. А.И. Пискунов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Сфера, 2005. - 
512 с. 
6. История педагогики: учебник для аспирантов и соискателей 
учен. под 

ред. Н.Д. Никандрова. – М., 2007. 
7. Латышина, Д.И. История педагогики. История образования и 
педагогической мысли [Текст]: учеб. пособие. - М., 2002. - 603 
с. 
8. Попов, В.А. История педагогики и образования [Текст]: учеб. 
пособие 

для студентов вузов ред. В. А. Сластенин. - М.: Академия, 2010. 
- 
203с. 
9. Старикова, Л.Д. История педагогики и философия 
образования 



[Текст]: учеб. пособие для студентов - Ростов н/Д: Феникс, 
2008. - 
435с. 
10.Шацкий С.Т. Педагогические сочинения, Т. 1.2.3.4, М. 
1962,1964.1965. 
Լրացուցիչ- 
1. Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, 
Գանձասարհանդես, 1991: 
2. Ներսես Շնորհալի, Յաղագս երկնի և զարդուց նորա, 
Հանելուկներ, Ողբ 

Եդեսիոյ, Ե., 1968: 
3. Մխիթար Գոշ, Առակներ, Ե., 1951: 
4. Մ.Աբեղյան, Հայոց հին գրականության պատմություն, Գիրք 
բ, Ե., 1964: 
5. Վրթ. Փափազյան, Պատմություն հայոց գրականության, 
Թիֆլիս, 1910: 
6. Հր.Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ.բ, Ե., 1944: 
7. Լեո, Երկերի ժողովածու, հ.3, Գիրք Ա., Ե., 1969: 
8. Ղ.Ալիշան, Հուշիկ Հայրենեաց Հայոց, հ.Ա., Վենետիկ, 1869: 
9. Տ.Թ.Աբգարյանց, Նոր Ջուղայի սպրոցները, Նոր Ջուղա, 1914: 
10. Գ.Պետրոոսյան, Մաթեմատիկան հին և միջին դարերում, Ե., 
1959: 
11. Տեղեկագիր 252‐ամյա հոբելյանի Ղազիրի կուրանոց 
դպրոցին և աչազարկներու 

ու համբերու դպրոցի ներկա կյանքին, Բեյրութ‐Լինբանան, 
1953: 
12. Մ.Բաղրամյան Նոր տետրակ, որ կոչի Հորդորակ, Ե., 1991: 
13. Շ.Շահամիրյան, Գիրք անվանյալ որոգայթ փառաց, Թիֆլիս, 
1913: 
14. Եղիշե, Պատմություն Վարդանանց, Թիֆլիս 1913: 
15. Աբ.մովսիսյան, Ուրվագծեր հայ դպրոցի և 

մանկավարժության   / X‐XV դարեր/, 
Ե., 1958: 
16. Լ.Գ.Խաչերյան, Գլաձորի համալսարանը հայ 
մանկավարժական մտքի 

զարգացման մեջ / XIII – XIV դդ./, Ե., 1973: 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-022 Լեզվանշանագիտություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Գիտակարգի նպատակն է բնորոշել նշանի էությունը, պարզել 
նրա բնույթը, տեսակները, ծանոթացնել լեզվանշանագիտական 
հետազոտության մեթոդներին, ընկալել տալ նշանոլորտի 



կառուցվածքը, նախադրյալներ ստեղծել ձեռք բերած 
գիտելիքները կյանքում կիրառելու համարֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● նշաններին վերաբերող տեսական նյութի ամբարում 

Հմտություն 

● գործնականում կիրառել ամբարած տեսական նյութը 

Կարողունակություն 

● տարոլորտ նշանների ընդհանրական հարացուցավորում, 
նշանային իրադրություններում նշանոլորտի սահմանագծում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Նշանագիտությունը՝ որպես համապարփակ 

միջգիտակարգֈ Միջգիտակարգի տեսակները՝ ըստ բնույթի և 
ըստ ընդգրկմանֈ Նշանագիտության և մյուս գիտակարգերի 
հարաբերակցությունըֈ 
Թեմա 2․ Նշանի ուրվագծային բնութագիրըֈ Արտաքին և 

ներքին, բնական և պայմանական, լեզվական և 
արտալեզվական նշաններֈ Նշանային կազմավորումը՝ 
բովանդակության և արտահայտության ոլորտների 
համատեղությամբֈ Պայմանականի բնականությունըֈ  
Թեմա 3․ Լեզվաբանություն, լեզվանշանագիտություն և 

լեզվիմաստասիրությունֈ Նշանի ըմբռնումը ստոիկյան 
իմաստասիրության մեջ. Իր, անուն, առարկաֈ 
Թեմա 4․ Չառլզ Փիրսը՝ նշանագիտության կարապետֈ 

Ցուցանշան, պատկերանշան, խորհրդանշան  
Ֆ. դը Սոսյուրի նշանագիտական հայացքներըֈ Լեզվական 
նշանի (երկկողմ) բնույթը. Նշան, նշանակյալ, նշանակիչֈ 
Նշանակչի գծային բնույթըֈ Շարակարգային և զուգորդային 
հարաբերություններֈ 
Թեմա 5․ Կ. Բյուլերֈ Հայտանշան, ազդանշան, խորհրդանշանֈ 

Ռոման Յակոբսոնֈ Նշանների տիպաբանությունֈ 
Թեմա 6․ Հաղորդակցման նշանային գործառույթներըֈ 

Նշանի խորքային բնորոշումը և հատկությունները 

Համակարգ և կառուցվածքֈ Նշանային համակարգերֈ 
Թեմա 7․ Լեզվի՝ որպես նշանային համակարգի 

յուրակերպությունը: Նշանային հարաբերություններֈ 
Նշանակյալ (լե- զու) / նշանակում (լեզվա- խոսք)/ նշանակիչ 
(խոսք)ֈ 
Թեմա 8․ Նշանային համակարգի  

մակարդակներըֈ Մակարդակային միավորների նշանային 
բնույթը (հնչույթ, ձևույթ, բառույթ, շարույթ, ասույթ, 
վերասույթ): Լեզվական նշանի բովանդակության ոլորտի 
հայեցա կետերըֈ 
Թեմա 9․ Լեզվական նշանի արտահայտության ոլորտի 

հիմնական ձևերը: Լեզվական նշանի հիմնավորվածության, 
բովանդակության և արտահայտության ոլորտների 
փոխպայմանավորվածության խնդիրըֈ 
Թեմա 10․ Լեզվական, հարալեզվական և արտալեզվական 

նշանների հարաբերակցությունըֈ Տիեզերական գերնշանի 
ըմբռնումըֈ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 



-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում, 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 
- այլ աշխատանքների ստուգում: 

6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ պատասխանների գնահատում լսարանում: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 
- լեզվաբանական, լեզվանշանագիտական և 

լեզվիմաստասիրական հայեցակետերի մատուցման ճշգրտությունը, 

- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, առարկայի 
ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Է. Աթայան, Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը 
և արտաքին վերաբերությունը, Ե․, 1981: 

2. Գ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հ.II, Ե․, 

1962ֈ  
3. Է. Աղայան, Լեզվաբանական հետազոտություններ, Ե․, 

2003: 
4. Ֆ. դը Սոսյուր, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, 
2008: 
5. Э. Аветян, Семиотика и лингвистика, Е., ЕГУ, 1974: 
Լրացուցիչ- 
1. Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքները, Ե․, 1974ֈ  

2. Ю. Апресян, Идеи и методы современной структурной 
лингаистики, 1966ֈ 
3. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвитики, 1977ֈ 
4. Z. Harris, Distributional Stracture. // ―Word‖, vol. 10, 1954ֈ 

 

  



 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-023  Հանրալեզվաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Գիտակարգի նպատակն է ուսանողին հասցնել լեզվի և 
հանրության փոխհարաբերության անքակտելիության, 
ազգային լեզվի և ոգու նույնականության գիտակցությանըֈ 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
● հանրալեզվաբանության` որպես լեզվի և հանրության 
հարաբերության բացահայտման գիտության զինանոցի 
տիրապետում 

Հմտություն  
● լեզվական օրինաչափությունների փոփոխության 
ճանաչում և գնահատում` հանրության ներքին և արտաքին 
տեղաշարժերով պայմանավորված  
Կարողունակություն  
● կուտակած գիտելիքի և ձեռք բերած հնտությունների 
շնորհիվ հանրության և լեզվի փոխհարաբերության 
օրինաչափությունների վերհանում 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գիտությունների խմբավորման սկզբունքները: 
Գիտակարգեր և միջգիտակարգերֈ 
Թեմա 2. Հանրալեզվաբանությունը` որպես ներխմբային 
երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող միջգիտակարգ. 
առարկան, խնդիրներըֈ 
Թեմա 3. Լեզուն` որպես հասարակական իրողություն. լեզուն և 
հասարակական-տնտեսական կազմավորումները 

Թեմա 4. Լեզվի և հասարակության հարաբերակցությունըֈ 
Թեմա 5. Լեզվի գործառության ոլորտների ըմբռնումը: 
Հայերենի` որպես պետական և պաշտոնական լեզվի 
գործառության ոլորտները Հայաստանումֈ 
Թեմա 6. Գործառության ոլորտների ընդլայնումը` որպես լեզվի 
զարգացմանխթանիչ և սահմանափակումը` որպես կաշկանդիչ 
գործոնֈ 
Թեմա 7. Լեզվական շփումների տեսակները. 1) միջլեզվական 
շփումներ` երկլեզվություն (բիլինգուա), բազմալեզվություն 
(պոլիլինգուա), 2) ներլեզվական շփումներ` զուգալեզվություն 
(դիգլոսիա)ֈ 
Թեմա 8. Տարբերակային գոյաձևերով պայմանավորված 
ներլեզվական շփումներ. հանրային բարբառներ` շեղալեզու 
(ժարգոն), ծածկալեզու (արգո). տարածքային բարբառներ, 
գրականամերձ (համընդհանուր) խոսակցական լեզու, գրական 
լեզուֈ 



Թեմա 9. Լեզվի ազգապահպան գործառույթը:  Վ. ֆոն 
Հումբոլդտի՝ լեզվի և ազգային ոգու նույնականության դրույթըֈ  
Թեմա 10. Լեզվաքաղաքականություն և լեզվաշինարարությունֈ 
Թեմա 11. Լեզվական օրենսդրությունֈ ՀՀ լեզվի օրենքըֈ 
Պետական և պաշտոնական լեզուներ. ընդհանրությունն ու 
տարբերությունըֈ 
Թեմա 12. Գրական լեզվի հարաչափները: Պաշտոնական 
(գրական) լեզվի կանոնարկման խնդիրը. դրա գիտական, 
մշակութային, քաղաքական նշանակությունն ու նպատակըֈ 
Թեմա 13. Լեզական ազատության ըմբռնումը. խորքային 
ազատությունը` որպես լեզվի ներքին հնարավորության` 
ստեղծագործունակության բացահայտում և նպատակային 
իրացում. մակերեսային ազատությունը` որպես լեզվական 
համակարգի քայքայման գործընթաց` անկայունության 
դրսևորում. խոսքի կեղծ բնականության պահանջը` կեղծ 
ազատության հաստատմամբ միասնական գրական լեզվի 
քայքայման նպատակֈ 
Թեմա 14. Հանրալեզվաբանական մեթոդներֈ 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 
գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 
▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում, 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 
6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
դեպքում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 
- լեզվաբանական, լեզվանշանագիտական և 

լեզվիմաստասիրական հայեցակետերի մատուցման ճշգրտությունը, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր  
1. Է. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե․, 1987ֈ 

2. Ա. Սարգսյան, Ս Զոլյան, Ռ. Թոխմախյան, 
Հանրալեզվաբանության դասընթաց, Պրակ Ա, Բ, Ե, 2002ֈ 



3. R. Bell, Sociolinguistics, 1976ֈ 
4. M. Usseler, Sozioliguistik, 1982ֈ 
5. Н. Мечковская, Социальная лингвистика, 2000ֈ 
Լրացուցիչ 

1․ Գ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, Ե․, 1960 (հտ. 

1), 1962 (հտ. 2)ֈ 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-024  Հայերենի կետադրության հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
հայերենի կետադրության պատմությունը, կետադրական 
նշանների համակարգը, կետադրության հիմունքները և գործող 
կանոնները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
● կիմանա հայերենի կետադրության համառոտ 
պատմությունը և հիմունքները:  
Հմտություն  
● կտիրապետի կետադրական կանոնների ամբողջական 
կիրառությանըֈ  
Կարողունակություն  
● կկարողանա կետադրել տարաբնույթ տեքստեր:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայերենի կետադրության պատմություն:  
Թեմա 2. Կետադրության հիմունքները:  
Թեմա 3. Նախադասությունների կետադրություն:  
Թեմա 4. Նախադասության անդամների կետադրություն:  
Թեմա 5. Նախադասության հարակից միավորների 
կետադրություն:  
Թեմա 6. Կետադրման երկվություններ: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 
ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 
(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 



- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
- գրավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 
%-ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, 
- կետադրելու նպատակով համր բնագրերի 
նախապատրաստում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

1. Ստուգարք  (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 
միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ համր բնագրի կետադրում և գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

-համր բնագրերի ճիշտ կետադրումը, 
-կետադրական կանոների իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1․ Ա. Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե., 1999ֈ 

2.  Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության համակարգը, 
Ե., 2004ֈ 
3.  Գ. Ջահուկյան,Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքները, Ե․, 1974ֈ 

4․ Գ․ Ջահուկյան, Հայերենի կետադրության պատմական և 

տեսական հիմունքները, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», թիվ 7, Ե․, 1990ֈ 

5․ Ս․ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրություն (ուս. ձեռնարկ), 

Ե․, 1999ֈ 

6․ Ա․ Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Ե․, 1973ֈ  

Լրացուցիչ-  
1․ Վ. Սահակյան, Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, 

կետադրության և քերականության ուղեցույց, Ե., 2004: 
2.  Յու. Դավթյան, Ժամանակակից հայերենի կետադրության 
ինքնուսույց, Ե., 2010: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-025  Տրոհում։ Նախադասության տրոհվող 
միավորներ։ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի 8-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 26 

Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 
ժամանակակից հայերենի շարահյուսական կապակցության 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանցով 
պայմանավորված տրոհման օրինաչափությունները,  



կետադրական նշանների համակարգը, կետադրության 
հիմունքները և գործող կանոնները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
● կիմանա հայերենի շարահյուսական կապակցության 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները. 
Հմտություն  
● կտիրապետի կետադրական կանոնների ամբողջական 
կիրառությանը:  
Կարողունակություն  
● կկարողանա ճիշտ կետադրել տեքստերը:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Շարահյուսական կապակցության եղանակները և 
միջոցներըֈ 
Թեմա 2. Շարահյուսական մակարդակի միավորներ և 
նախադասության անդամներ:  
Թեմա 3. Գլխավոր անդամների տրոհումը և կետադրությունը: 
Թեմա 4. Գոյականական անդամի լրացումների տրոհումը:  
Թեմա 5. Բայական անդամի լրացումների տրոհումը և 
կետադրությունը:  
Թեմա 6. Նախադասության հարակից միավորների 
կետադրություն:  

Թեմա 6. Կետադրման երկվություններ: 
Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 
- գրավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, 
- կետադրելու նպատակով համր բնագրերի 

նախապատրաստում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

2. Ստուգարք  (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 
միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ համր բնագրի կետադրում և գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

-համր բնագրերի ճիշտ կետադրումը, 

-կետադրական կանոնների իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1․ Ա. Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե., 1999ֈ 

2.  Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության համակարգը, 
Ե., 2004ֈ 
3.  Գ. Ջահուկյան,Ժամանակակից հայերենի տեսության 
հիմունքները, Ե․, 1974ֈ 



4․ Գ․ Ջահուկյան, Հայերենի կետադրության պատմական և 

տեսական հիմունքները, «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», թիվ 7, Ե․, 1990ֈ 

5․ Ս․ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրություն (ուս. ձեռնարկ), 

Ե․, 1999ֈ 

6․ Ա․ Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Ե․, 1973ֈ  

Լրացուցիչ-  
1․ Վ. Սահակյան, Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, 

կետադրության և քերականության ուղեցույց, Ե., 2004: 
2.  Յու. Դավթյան, Ժամանակակից հայերենի կետադրության 
ինքնուսույց, Ե., 2010: 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-026- Նորաբանությունները հայերենում 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Պատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրվելիք բառերի 
ծագմանն ու կիրառությանը` տալով բառագիտության և նրա 
ուսումնասիրության տեսության մասին ներածական 
գիտելիքներ: Ներկայացվում է նորաբանագիտության` իբրև 
գիտության ձևավորումը, լուսաբանվում են արդիական 
մեթոդների կիրառությամբ կատարվող լեզվական 
ուսումնասիրությունները և նրանց դերը նորաբանագիտության՝ 
իբրև ինքնուրույն գիտության կայացման գործում: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  
● կիմանա հայոց լեզվի նորաբանությունների 
բառապաշարի, կառուցվածքային և իմաստաբանական 
հիմնական դրույթները. 
Հմտություն  
● կտիրապետի նորաբանագիտության հիմնադրույթներին 
և դրանց ներքին կապերին: Կունենա քննադատական և 
ինքնաքննադատական վերլուծության կարողություն: 
Կարողունակություն  
● կկարողանա բացատրել «Նորաբանությունները 
հայերենում»  դասընթացի առանձնահատկությունները, 
տեսական հիմնարար դրույթները:  

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նորաբանություններն իբրև բառագիտության 
ուսումնասիրման առարկա:  
Թեմա 2. Նորակազմություններ և նորաբանություններ:  
Թեմա 3. Դիպվածային բառեր:  
Թեմա 4. Հեղինակային նորաբանություններ:  
Թեմա 5. Իմաստային նորաբանություններ:  



Թեմա 6. Նորաբանությունների կառուցվածքային և 
ներքերականական առանձնահատկությունները:  
Թեմա 7. Նորաբանություններն իբրև խոսքի մասերի 
փոխակերպման և փոխացման արդյունք:  
Թեմա 8. Նորաբանությունների գործածությունները լեզվի 
զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում:  

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ: 
4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական հանձնարարություններից 

դրական գնահատական ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1․ Մ․ Աբեղյան, Երկեր, հ․ Զ, Ե․, 1974ֈ 

2․ Թ․ Ղարագյուլյան, Դիպվածային և պոտենցիալ բառերը 

ժամանակակից հայերենի բառաստեղծական համակարգում, 
ԼՈՀ, Ե․, 1983ֈ 

3․ Ա․ Մարտիրոսյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների 

բառակազմական կաղապարները, Ե․, 2007ֈ 

4․ Ա․ Մուրվալյան, Հայոց լեզվի բառային կազմը, Ե․, 1955ֈ  

5․ Ս․ Էլոյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, 

Ե․, 2002ֈ  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-027- Ժամանակակից հայերենի բայի 
դարձվածակազմական հնարավորությունները 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

 



Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է հարստացնել հայոց լեզվի 
դարձվածաբանությունից ուսանողների գիտելիքները, 
կատարելագործել նրանց բանավոր և գրավոր խոսքի 
հմտությունները, ընդլայնել այն թեմաների շրջանակը, որտեղ 
նրանք  կարող են արդյունավետ օգտագործել նշված առարկայի 
ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● ա) ժամանակակից հայերենի բայական դարձվածքները, 
● բ) բայական դարձվածաբանական միավորների 
իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
Հմտություն 

● Բայական դարձվածքների կառուցվածքային 
կաղապարները, խոսքի մեջ դրանք ունեցած տեղն ու դերը: 
Կարողունակություն 

● Բացատրել դարձվածքների ծագումը, կառուցվածքը, 
արտահայտած իմաստները, ստուգաբանի դրանք: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 Ներածություն: 
Թեմա 2 Տալ բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 3 Անել բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 4 Առնել բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 5 Գալ բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 6 Դնել բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 7 Ընկնել բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 8 Գցել բայի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 
Թեմա 9 Այլ բայերի դարձվածակազմական 
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում: 



Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 
- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 
գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 
- դարձվածաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական հանձնարարություններից 

դրական գնահատական ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Սուքիասյան Ա.Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1999: 
2. Բեդիրյան Պ.Ս., Ժամանակակից հայերենի 
դարձվածաբանություն, Ե., 1973: 
Լրացուցիչ-  
1. Բադիկյան Խ.Գ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածային 
միավորները, Ե․, 1986: 

2. Սուքիասյան Ա.Մ., Գալստյան Ս.Ա., Հայերենի 
դարձվածաբանական բառարան, Ե., 1975: 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-028- Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է վերամշակել ուսանողների 
արտահայտիչ խոսքը և տեխնիկան, գեղարվեստական 
ստեղծագործությունների միջոցով հղկել արտահայտիչ խոսքը, 
ծանոթացնել խոսքի տեմպին, ռիթմին, առոգանության և 
տրամաբանական շեշտերին, այս ոլորտում ձեռք բերած 
գիտելիքները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 



Գիտելիք 

● կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գործնականումֈ  
Հմտություն 

● կտիրապետի խոսքի կուլտուրայի ուսումնասիրման 
մեթոդներին: 
Կարողունակություն 

● կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գործնականում: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Խոսքի կուլտուրա և տեխնիկա. համառոտ ակնարկ: 
Թեմա 2. Խոսքի կուլտուրայի հիմնական տարրերը:  
Թեմա 3. Շնչառություն, տեսակները:  
Թեմա 4. Առոգանություն, տեսակները:  
Թեմա 5. Խոսքի տեմպ:  
Թեմա 6. Ձայներանգ:  
Թեմա 7. Ուղղախոսություն:  
Թեմա 8. Ռիթմ:  
Թեմա 9. Խոսքի հնչման կուլտուրա:  
Թեմա 10. Շեշտ:  
Թեմա 11. Հռետորը և լսարանը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում` 
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
▪ Բանավոր և գրավոր ստուգում, որը ներառում է առարկայի 

ամբողջական և վերլուծական մեկնաբանություն: 
▪ թեստային աշխատանքների կատարում 

▪ ինքնուրույն աշխատանքների պաշտպանություն 
▪ սեմինար քննարկումներ դասախոսության նյութերի 

վերաբերյալ, խորացված տեղեկատվություն:  

-   Հաճախումների հաշվառում 
▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն 
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 
ներկայացման որակ, 

- կհանձնարարվեն գործնական, հիմնականում բառարանային 
աշխատանքներ, որոնք կգնահատվեն: 

3/1. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 

կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 
հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4 Ստուգում` ստուգարք`  (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 
միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 
▪ բանավոր հարցում և կրդիտների հաշվարկում, 



պատասխանների գնահատում լսարանում: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 
- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 
- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

-  

Գրականություն 

Պարտադիր-  
3. Զ. Աղաջանյան, Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի 
հարցեր, Ե., 2007: 
4. Զ.Աղաջանյան, Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի 
հիմունքների գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 
2009:  
5. Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու, Բառ և խոսք, Ե., 1986: 
6. Խ. Բեդիրյան, Հայերեն թևավոր խոսքեր, Ե., 2007: 
7. Պ. Բեդիրյան, ժամանակակից հայերենի 
դարձվածաբանություն, Երևան, 1973:  
8. Խ. Բեդիրյան, Հայ լեզուն և մեր խոսքը, Գրական 
արևելահայերենի խոսքի ուղեցույց, Ե., 2007: 
9. Ե. Գևորգյան, Լ.Միրզոյան, ճիշտ և սխալ, 
Ուղղախոսություն, Ե., 2006: 
10. Հ. Գալստյան, ճիշտը և սխալը: Բառագործածության, 
բառաձևի և կապակցական սխալները հայերենում, Ե.,  2007: 
11. Վ. Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք, Երևան, 2012:  
12. Դ. Գյուրջինյան, Անուն խոսքի մասերի թվի 
քերականական կարգը ժամանակակից հայերենում, Ե., 2007: 
13. Դ. Գյուրջինյան, Հայոց լեզու, Խոսքարվեստ, Երևան 2016:  

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-029- Տեքստաբանություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 
տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Տեքստաբանություն» դասընթացի նպատակն է ուսանողների 

մեջ ձևավորել գիտելիքներ տեքստաբանական գիտակարգերի, 

մասնավորապես՝ լեզվաբանական տեքստաբանության մասին՝ 

ապահովելով գիտելիքներ տեքստի սահմանման, տեքստերի 

տարաբնույթ դասակարգումների, տեքստային կարգերի, 

տեքստային միավորների և տեքստի կառուցվածքային 

բաղադրիչների մասին: 



Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

տեքստի սահմանման, տեքստերի տարաբնույթ Դասընթացի 
ավարտին ուսանողը պիտի տիրապետի տեքստաբանության և 
լեզվաբանական տեքստաբանության մասին տեսական 
գիտելիքներին՝ տեսություններ, հիմնական հասկացություններ: 
Հմտություն 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա անցած 
տեսական գիտելիքը տեղայնացնել՝ կատարելով ճիշտ 
տեքստաբանական վերլուծություններ, կազմելով ճիշտ 
տեքստեր, խմբագրելով տարբեր ոճերի տեքստեր: 
Կարողունակություն 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա` 

● դրսևորել մասնագիտության պատմության և 
հիմունքների իմացություն, 
● հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 
● համապատասխան համատեքստում ընկալել և 
մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը, 
● կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 
● ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 
հետազոտությունների որակի իմացություն: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

● Տեքստաբանությունը որպես գիտակարգ: 
●  Լեզվաբանական տեքստաբանություն: 
● Տեքստի սահմանումը: Տեքստն իբրև լեզվական 
երկկողմանի միավոր:  
● Տեքստի ստեղծման փուլերը: Տեքստերի տեսակները:  
● Տեքստ, խոսույթ, ստեղծագործություն: Տեքստի 
կառուցվածքը:  
● Տեքստային միավորներ: 
● Տեքստային կարգեր:  
● Հրապարակախոսական տեքստի լեզվական 
առանձնահատկությունները: Մամուլի տեքստերի լեզուն: 
Ինտերնետ կայքերի տեքստային առանձնահատկությունները: 
Հեռուստալրատվության և ռադիոլրատվության տեքստերի 
լեզուն: 
● Գեղարվեստական տեքստի լեզվական 
առանձնահատկությունները: 
● Գիտական տեքստի լեզվական 
առանձնահատկությունները:  
● Վարչական տեքստի լեզվական 
առանձնահատկությունները: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

Ձևավավորող՝ բազմաբաղադրիչ գնահատում՝ գործնական 
պարապմունքի գնահատական, ինքնուրույն աշխատանքի 
գնահատական, ստուգողական աշխատանքի գնահատական, 
հաճախելիություն: 

 Հանձնառություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ձևով: 
 Ընկալում՝ տեսական նյութի բանավոր հարցման ձևով, 
 Փակ հարցեր՝ ընթացիկ ստուգումներին, 
 Բանավոր հարցազրույց՝ բոլոր ժամերին՝ տեսական նյութի 

իմացությունը և գործնական խնդրի լուծման 
մեխանիզմներին տիրապետելը ճշտելու նպատակով, 

 Նախագիծ՝ ինքնուրույն աշխատանք՝ հաջողված 
ինքնուրույն աշխատանքը որպես հոդված զարգացնելու 
ձևով, 



 Այլընտրանքային պատասխաններով հարցեր՝ 
պնդումների իսկությունը գնահատելու ձևով (ընթացիկ 
ստուգումներին) 

 Հանգուցային բառեր՝ ամփոփիչ դասին 

 Խմբագրում 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. И.Гальперин, Текст как объект лингвистического 
исследования, Москва, 1981, ―КомКнига‖, изд. 5-е стереотипное, 
URSS, 2007, 144 с. 
2. Գ.Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. Բարդ 
նախադասություն, Երևան, Երևանի համալսարանի 
հրատարակչություն, 1984, 422 էջ: 
3. Հ.Մելքոնյան, Տեքստի լեզվաբանության սահմանների և 
սահմանումների շուրջ, Գիտական հոդվածներ, Հայ 
գրատպության 500-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 
2013: 
4. Գ.Ջահուկյան, Ֆ.Խլղաթյան, Հայոց լեզու. 
Ոճաբանություն, Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ 
դասարանի համար, Երևան, «Փյունիկ Մակմիլան» հրատ., 1998, 
136 էջ: 
Լրացուցիչ 

1. Р.Барт, От произведения к тексту, Избранные работы: 
Семиотика: Поэтика,  Москва, 1989, сс. 413-424, 
http://sociologist.nm.ru/articles/barthes_01.htm. 
2. В.Дейк, К определению дискурса, 
http://www.psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm. 
3. Лингвистический энциклопедический словарь, Москва, 
Изд. ―Советская энциклопедия‖, 1990, 626 с.. 
4. Л.Щчерба, Современный русский литературный язык, 
Избранные работы по русскому языку, Москва, 1957, сс.110-129, 
http://www.philology.ru/linguistics2/shcherba-57.htm. 
5. Ю.Степанов, Альтернативный мир, Дискурс, Факт и 
принцип Причинности, Язык и наука конца XX века. Сб. статей, 
Москва, ГУ, 1995, сс. 35-73, 
http://philologos.narod.ru/ling/stepanov.htm. 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-080- Լրագրության հիմունքներ 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանայի
ն 

30 Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է՝  
-Ներկայացնել լրագրության դերն ու նշանակությունը 
հանրային կյանքում  
-Լրագրության տեղը բանասիրական և հասարակական 
գիտությունների սահմանագծում: 

http://www.psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/shcherba-57.htm
http://philologos.narod.ru/ling/stepanov.htm


Դասընթացի խնդիրն է՝ 
-Ուսանողներին ծանոթացնել լրագրային ստեղծարարական 
մեթոդներին, 
-Զարգացնել քննադատական և ինքնաքննադատական 
կարողությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Լրագրության գործառույթների տեսակներ, 
● Լրագրային ժանրերի տեսակներ,  
● Լրագրության և ԶՀՄ-ների զարգացման հիմնական 
շրջաններ 

Հմտություն 

● Լրագրության ստեղծարարական մեթոդները, 
● Լրագրային նյութերի և ԶՀՄ-ների ձևաչափերը:  
Կարողունակություն 

● Գրել տեղեկատվական և 
գեղարվեստահրապարակախոսական ժանրի 
հաղորդանյութեր 

● Կազմակերպել վերլուծական ժանրի հաղորդումներ 

● Ստեղծել ակնարկ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 – Մեդիա և հաղորդակցություն 

Թեմա 2 – Լրագրության գործառույթներ 

Թեմա 3 - Տեղեկատվական ժանրեր 

Թեմա 4 - Վերլուծական ժանրեր 

Թեմա 5 – Գեղարվեստահրապարակախոսական ժանրեր 

Թեմա 6 – Լրագրության զարգացման շրջաններ 

Թեմա 7 – Արդի ԶԼՄ-ներ 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Գործնական աշխատանքների ժամերին ուսանողները 
պատրաստում են՝ 
1. Տեղեկատվական ժանրի նյութեր: /Գնահատվում է 
փաստի իսկությունը, նյութի կառուցվածքը, վերնագրի 
ընտրությունը, օբյեկտիվությունը/ 
2. Վերլուծական ժանրերի նյութեր /Թոք-շոու/ 
Գնահատվում է թեմայի համապաստխանությունը 
ներկայացված հաղորդմանը, հյուրերի ընտրությունը, 
հաղորդման կառուցվածքը և արտահայտչամիջոցները, 
հարցերի հերթականությունը, հաղորդման 
ամբողջականությունը: 
3. Գեղարվեստահրապարակախոսական ժանրերի 
նյութեր /Ակնարկ/ Գնահատվում է փաստերի կիրառությունը, 
կառուցվածքը, վերլուծական միտքը, օբյեկտիվությունը, 
նյութի արտահայտչամիջոցները, ամբողջականությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Մելչեն Մ., Լրագրության հիմունքներ 

2. Կովաչ Բ., Ռոզենթալ Թ., Լրագրության հիմունքներ 

3. Դանիելյան Տ. Զանգվածային հաղորդակցության 
ներածություն 

4. Հայ պարբերական մամուլի պատմություն /1, 2 
հատորներ/՝ Խմբ. Ա. Խառատյան, Լ. Գևորգյան 

Լրացուցիչ 

5. Հովսեփյան Մ. Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ. 
պատմություն և տեսություն 

6. Դանիելյան Տ. Ռադիոյի արի փուլի զարգացման 
օրինաչափությունները և միտումները 



7. Երիցյան Ս. Ակունքներից մինչև ժամանակակից 
զարգացումներ 

8. Ժամանակակից հեռուստատեսություն. 
Բովանդակության և ձևի որոնումներ 

9. Ավետիսյան Ա. Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-
ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները:  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

Գ/բ-081- Լրագային ժանրեր 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 14 
Սեմինար  
Լաբորատոր աշխատանք  
Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 30 
Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է՝  
-զարգացնել լրագրային ստեղծարարական հմտությունները  
Դասընթացի խնդիրն է՝ 
- ծանոթացնել լրագրային ստեղծարարական մեթոդներին, 
-Զարգացնել քննադատական և ինքնաքննադատական 
կարողությունները: 

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Լրագրության գործառույթների տեսակներ, 
● Լրագրային ժանրերի տեսակներ,  
● Լրագրային ժանրերի և ԶՀՄ-ների ձևաչափեր 

Հմտություն 

● Լրագրության ստեղծարարական մեթոդները, 
● Լրագրային նյութերի և ԶՀՄ-ների ձևաչափերը  
Կարողունակություն 

● Գրել տեղեկատվական և 
գեղարվեստահրապարակախոսական ժանրի 
հաղորդանյութեր 

● Կազմակերպել վերլուծական ժանրի հաղորդումներ 

● Ստեղծել ակնարկ /դիմանկարային, ճամփորդական, 
սոցիալական/ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1 – Մեդիա և հաղորդակցություն 

Թեմա 2 – Լրագրության գործառույթներ 

Թեմա 3 - Տեղեկատվական ժանրեր 

Թեմա 4 - Վերլուծական ժանրեր 

Թեմա 5 – Գեղարվեստահրապարակախոսական ժանրեր 

Թեմա 6 – Մեդիայի ձևաչափեր 

Թեմա 7 – Մուլտիմեդիալրագրություն 

 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

 Գործնական աշխատանքների ժամերին ուսանողները 
պատրաստում են՝ 
1. Տեղեկատվական ժանրի նյութեր: /Գնահատվում է 



փաստի իսկությունը, նյութի կառուցվածքը, վերնագրի 
ընտրությունը, օբյեկտիվությունը/ 
2. Վերլուծական ժանրերի նյութեր /Թոք-շոու/ 
Գնահատվում է թեմայի համապատասխանությունը 
ներկայացված հաղորդմանը, հյուրերի ընտրությունը, 
հաղորդման կառուցվածքը և արտահայտչամիջոցները, 
հարցերի հերթականությունը, հաղորդման 
ամբողջականությունը: 
3. Գեղարվեստահրապարակախոսական ժանրերի 
նյութեր /Ակնարկ/ Գնահատվում է փաստերի կիրառությունը, 
կառուցվածքը, վերլուծական միտքը, օբյեկտիվությունը, 
նյութի արտահայտչամիջոցները, ամբողջականությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Մելչեն Մ., Լրագրության հիմունքներ 

2. Կովաչ Բ., Ռոզենթալ Թ., Լրագրության հիմունքներ 

3. Դանիելյան Տ., Զանգվածային հաղորդակցության 
ներածություն 

Լրացուցիչ 

4. Հովսեփյան Մ., Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ. 
պատմություն և տեսություն 

5. Երիցյան Ս., Ակունքներից մինչև ժամանակակից 
զարգացումներ 

6. Ժամանակակից հեռուստատեսություն. 
Բովանդակության և ձևի որոնումներ 

7. Ավետիսյան Ա., Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-
ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները:  

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ 085- Դրամայի տեսություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 
կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 60 Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 30 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել դրամայի 
զարգացման պատմության վերաբերյալ գիտելիքներով, 
առհասարակ համաշխարհային դրամատուրգիայի, 
մասնավորապես հայ դրամատուրգիայի զարգացման 
փուլերի մասին հանգամանալից տեղեկություններով, 
բացահայտել դրամատուրգիայի կառուցվածքային ու 
բովանդակային առանձնահատկությունները, կոնկրետ 
երկերի միջոցով սովորեցնել դրամատիկական երկի 
վերլուծության սկզբունքները:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Իմանալ հայ և համաշխարհային դրամատուրգիայի 



զարգացման փուլերն ու առանձնահատկությունները, 
առանցքային դրամատուրգներինֈ 
Հմտություն 

● Տիրապետել դրամատիկական երկի բովանդակային ու 
կառուցվածքային առանձնահատկությունների 
վերլուծության սկզբունքներինֈ 
  Կարողունակություն 

● Կարողանալ հանձնարարված դրամատիկական երկը 
յուրաքցրած գիքտելիքների համաձայն քննության ենթարկելֈ 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Ներածություն. ծագումնային հատկանիշները և 

դրանց փոխակերպված ձևերը պատմական շրջափուլերի 
ընթացքում 

Թեմա 2․ Դրամայի ձևաբանական կառուցվածքն ու հիմնորոշ 

առանձնահատկություններըֈ 
Թեմա 3․ Դրամատիկականը գեղագիտական կատեգորիաների 

համակարգումֈ 
Թեմա 4․ Դրամայի կազմավորումըֈ 

Թեմա 5․ Լիրիկա, էպոս և դրամա 

Թեմա 6․ Թատերական պատկերայնության գեղարվեստական 

ակունքները 

Թեմա 7․ Դրամատիկական հարաբերությունները, դրամայի 

պատկերային կազմը 

Թեմա 8․ Մենախոսության դրամատիկական սկզբունքը, 

բնույթը, գործառույթը և ձևերը: 
Թեմա 9․ Երկխոսության դրամատիկական սկզբունքը, 

բնույթը, գործառույթը և ձևերը:  
Թեմա 10․ Գործողության կառուցվածքը և դինամիկան:  

Թեմա 11․ Դրամատուրգիայի ժանրային տեսակները և 

տարատեսակները: 
Թեմա 12․ XIX-XX դարերի դրամայի հիմնական միտումները: 

Գնահատման մեթոդները 
և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 
%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   
2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 
3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-

ը կամ 10 միավոր) 
▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում, 
- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ: 

6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 %-ը 
կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 
- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 



4․ Քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

պատասխանների գնահատում լսարանում: 
▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 
եզրահանգումները, 

- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 
 

Գնահատելիս օգտվում ենք գնահատման իրացման հետևյալ 
գործիքներից. 

● ինքնագնահատում, 

● բանավոր ներկայացում, 
● գործնական վարժություն, 

● նախագիծ, 
● հարցաթերթ,  

● կառուցակարգված հարցերֈ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1․ Արիստոտել, Պոետիկա, 1995թֈ 

2․ Էրիկ Բենտլի, Դրամայի կյանքը, 1997թֈ  

Լրացուցիչ- 
1․ Լ. Հախվերդյան, Թատերագիտական բառարանֈ 

2․ Борис Осипович Костелянец, Драма и действие, 2007․ 

3․ Лайош Эгри, искусство драматургии․  

4․ Хализев В., Драма как явление  искусства, 1978․ 

5․ Manfred Pfister, The Theory and Analysis of Drama, 1988․ 

 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-082- Հայ քննադատական մտքի պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 60 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ներկայացնել հայ գրական քննադատության 
զարգացումն ու օրինաչափությունները, հատկանշական 
կողմերն ու տարբերակիչ առանձնահատկությունները: 
Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 
գիտելիքները՝ կապված քննական, գեղագիտական, 
գեղարվեստական մտքի զարգացման հետ: 
Ուսանողներին հնարավորություն տալ ձեռք բերած 
գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառել պրակտիկայում:  

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Տիրապետել հաղորդակցության ուսումնասիրման 
մեթոդների: 
● Տիրապետել գոնե իմացական նախնական 



մակարդակում գրականագիտական դպրոցների, առանձին 
ստեղծագործական ուղղությունների մասին գիտելիքների: 
Հմտություն 

● Գրականագիտական մտքի զարգացման  շրջափուլերի 
ճիշտ տարբերակում: 
● Քննության ենթարկել գրականագիտական նշանավոր 
դեմքերին, գրականագիտական նշանավոր դպրոցներին և 
սրանց ներկայացուցիչներին: 
● Վերլուծել քննական, գեղագիտական ու 
գրականագիտական մտքի զարգացման ընթացքը, հայ 
գրականության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն ու 
զարգացումը: 
Կարողունակություն 

● Կարողանալ ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գարծնականում:  
● Կարողանալ գրական երկը վերլուծել ըստ ձևային-
կառուցվածքային, բովանդակային, սոցոլոգիական, 
համադրական, կենսագրական, հոգեբանական, 
իմաստասիրական, այլ և այլ մեթոդների: 
● Կարողանալ գրականագիտական, մասնավորապես՝ 
քննադատական բնույթի ուսումնասիրություններում, 
հրապարակումներում, ընդհանրապես, գիտական բնույթի 
երկերում գտնել ռացիոնալը, տարանջատել կարևորն ու 
անկարևորը, որոշ գիտական հացերի վերաբելյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ գրական քննադատության սկզբնավորումը:  
Թեմա 2. Քնադատությունը մատենագրության մեջ: 
Ագաթանգեղոս: Բուզանդ: Փարպեցի: Խորենացի:  
Թեմա 3.     Քննական հակացքները քերականական 
մեկնություններում. «Պիտոյից գրքում»: Հովհ. Մանդակունու 
քննական հայացքները: 
Թեմա 4. Քննական միտքը 6-9 դդ: 10-րդ դարը և վաղ 
վերածնունդը: Գր. Նարեկաղցի: Գրական և տեսական միտքը 
10-12 դդ: Գր. Մագիստրոս, Հովհ. Սարկավակ, Ներսես 
Շնորհալի: 
Թեմա 5.  Քննական միտքը 13-14 դդ: Հովհ. Երզնկացի: 
Թեմա 6.  Քննական միտքը 18 դարում: Մխիթարյանների 
գործունեությունը:  
Թեմա 7.   Լուսավորական քննադատություն. Խ. Աբովյան: 
Հայ գրական քննադատական միտքը 19-րդ դարի 50-60-ական 
թթ.: Ստ. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան: 
Թեմա 7. Քննական միտքը 19- րդ դարի 70-80-ական թթ.: Գր. 
Արծրունի, Ստ. Պալասանյան , Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան: 
Թեմա 8. Գրական քննադատությունը 19-րդ դարավերջին: Ղ. 
Աղայան, Վրթ. Փափազյան, Լևոն Մանվելյան: 
Թեմա 9. Շիրվանզադեի և Թումանյանի քնարական 
հայացքները: «Իրապաշտ» կամ «բնապաշտ» դպրոցի 
քննադատությունն ու փորձը: Արփիար Արփիարյան, Գրիգոր 
Զոհրաբ: 
Թեմա 10. Հայ քննադատությունը 20-րդ դարասկզբին: Արշակ 
Չոպանյան, Արտաշես Հարությունյան, Նիկոլ Աղբալյան: 
Թեմա 11. Արսեն Տերտերյան, Հարություն Սուրխանյան, 
Վահան Տերյան: Մաքսիստական քննադատությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 

⮚ բանավոր հարցում, բնագրային վերլուծություն, 
ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 



չափանիշները ⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված 
ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 
պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Հր. Թամրազյան – Հայ քննադատություն, գիրք Ա, Բ 

2. Հեղինակային կոլեկտիվ (խմբ.՝ Ս. Սարինյան) – Հայ 
քննադատության պատմություն, 2 հատորով 

3. Էդ. Ջրբաշյան – Գեղագիտություն և գրականություն 

4. Ժ. Քալանթարյան – Հայ գրականագիտության 
պատմությում 

5. Ժ. Քալանթարյան – Գրական քննադատության 
տեսության և պատմության հարցեր 
 

Լրացուցիչ 

1. Լ. Ասմարյան – Արևմտահայ քննադատական միտքը 
19-րդ դարի 60-70-ական թթ. 
2. Հեղինակային կոլեկտիվ (կազմեց և ծանոթագրեց Ժ. 

Քալանթարյան ) – Հայ գրական քննադատության 
քրեստոմատիա, հատոր 1, 2 

3. Լ . Մնացականյան – Գրական քննադատությունը 20-րդ 
դարասկզբին 

4. Ս. Սարինյան – Սերունդներ և ավանդներ 

5. Մ. Նալբանդյան – Գրականության մասին 

 
 
 

Դասընթացի թվանիշը, 
անվանումը 

ՀԼԳ/բ-083- Հայ գրականագիտության պատմություն 

Դասընթացին 
հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 
/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 16 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 60 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ներկայացնել հայ գրականագիտության զարգացումն ու 
օրինաչափությունները, հատկանշական կողմերն ու 
տարբերակիչ առանձնահատկությունները: Խորացնել և 
ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր գիտելիքները՝ կապված 
քննական, գեղագիտական, գեղարվեստական մտքի 
զարգացման հետ:   

Դասընթացի 
վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 
վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

● Տիրապետել հաղորդակցության ուսումնասիրման 
մեթոդների: 
● Տիրապետել գոնե իմացական նախնական 
մակարդակում գրականագիտական դպրոցների, առանձին 
ստեղծագործական ուղղությունների մասին գիտելիքների: 



Հմտություն 

● Գրականագիտական մտքի զարգացման  շրջափուլերի 
ճիշտ տարբերակում: 
● Քննության ենթարկել գրականագիտական նշանավոր 
դեմքերին, գրականագիտական նշանավոր դպրոցներին և 
սրանց ներկայացուցիչներին: 
● Վերլուծել քննական, գեղագիտական ու 
գրականագիտական մտքի զարգացման ընթացքը, հայ 
գրականության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն ու 
զարգացումը: 
Կարողունակություն 

● Կարողանալ ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 
գարծնականում:  
● Կարողանալ գրական երկը վերլուծել ըստ ձևային-
կառուցվածքային, բովանդակային, սոցոլոգիական, 
համադրական, կենսագրական, հոգեբանական, 
իմաստասիրական, այլ և այլ մեթոդների: 
● Կարողանալ գրականագիտական, մասնավորապես՝ 
քննադատական բնույթի ուսումնասիրություններում, 
հրապարակումներում, ընդհանրապես, գիտական բնույթի 
երկերում գտնել ռացիոնալը, տարանջատել կարևորն ու 
անկարևորը, որոշ գիտական հացերի վերաբելյալ կատարել 
ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 
բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ գրական քննադատության սկզբնավորումը:  
Թեմա 2. Քնադատությունը մատենագրության մեջ: 
Ագաթանգեղոս: Բուզանդ: Փարպեցի: Խորենացի:  
Թեմա 3. Քննական հակացքները քերականական 
մեկնություններում. «Պիտոյից գրքում»: Հովհ. Մանդակունու 
քննական հայացքները: 
Թեմա 4. Քննական միտքը 6-9 դդ: 10-րդ դարը և վաղ 
վերածնունդը: Գր. Նարեկաղցի: Գրական և տեսական միտքը 
10-12 դդ: Գր. Մագիստրոս, Հովհ. Սարկավակ, Ներսես 
Շնորհալի: 
Թեմա 5.  Քննական միտքը 13-14 դդ: Հովհ. Երզնկացի: 
Թեմա 6. Քննական միտքը 18 դարում: Մխիթարյանների 
գործունեությունը:  
Թեմա 7. Լուսավորական քննադատություն. Խ. Աբովյան: Հայ 
գրական քննադատական միտքը 19-րդ դարի 50-60-ական 
թթ.: Ստ. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան: 
Թեմա 7. Քննական միտքը 19- րդ դարի 70-80-ական թթ.: Գր. 
Արծրունի, Ստ. Պալասանյան , Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան: 
Թեմա 8. Գրական քննադատությունը 19-րդ դարավերջին: Ղ. 
Աղայան, Վրթ. Փափազյան, Լևոն Մանվելյան: 
Թեմա 9. Շիրվանզադեի և Թումանյանի քնարական 
հայացքները: «Իրապաշտ» կամ «բնապաշտ» դպրոցի 
քննադատությունն ու փորձը: Արփիար Արփիարյան, Գրիգոր 
Զոհրաբ: 
Թեմա 10. Հայ քննադատությունը 20-րդ դարասկզբին: Արշակ 
Չոպանյան, Արտաշես Հարությունյան, Նիկոլ Աղբալյան: 
Թեմա 11. Արսեն Տերտերյան, Հարություն Սուրխանյան, 
Վահան Տերյան: Մաքսիստական քննադատությունը: 

Գնահատման 
մեթոդները և 
չափանիշները 

⮚ բանավոր հարցում, բնագրային վերլուծություն, 
ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 
⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված 
ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 



պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 
իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Հր. Թամրազյան – Հայ քննադատություն, գիրք Ա, Բ 

2. Հեղինակային կոլեկտիվ (խմբ.՝ Ս. Սարինյան) – Հայ 
քննադատության պատմություն, 2 հատորով 

3. Էդ. Ջրբաշյան – Գեղագիտություն և գրականություն 

4. Ժ. Քալանթարյան – Հայ գրականագիտության 
պատմությում 

5. Ժ. Քալանթարյան – Գրական քննադատության 
տեսության և պատմության հարցեր 

Լրացուցիչ 

1. Լ. Ասմարյան – Արևմտահայ քննադատական միտքը 
19-րդ դարի 60-70-ական թթ. 
2. Հեղինակային կոլեկտիվ (կազմեց և ծանոթագրեց Ժ. 

Քալանթարյան ) – Հայ գրական քննադատության 
քրեստոմատիա, հատոր 1, 2 

3. Լ . Մնացականյան – Գրական քննադատությունը 20-
րդ դարասկզբին 

4. Ս. Սարինյան – Սերունդներ և ավանդներ 

 
 

  



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Կուրսային աշխատանքներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 

/ կիսամյակ 

3-րդ տարի, 5, 6-րդ կիսամյակներ 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Կուրսային աշխատանքի նպատակն է ուսանողներին 

սովորեցնել գիտահետազոտական աշխատանք կատարել, 

օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից, նյութը հավաքել, 

համակարգել, վերլուծել և եզրահանգումներ անելֈ 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Կուրսային աշխատանքները գնահատվում են 100-միավորանոց 

սանդղակով` համաձայն աղյուսակ 1-ում ներկայացված 

չափանիշների: 

Աղյուսակ 1. Կուրսային աշխատանքի բաղադրիչները և 

հատկացվող միավորները (ըստ 100- միավորանոց սանդղակի) 

հ/հ Գնահատման բաղադրիչները Հատկացվող 

միավորները 

1 Կուրսային աշխատանքի ձևակերպում (0-50 

) 

 

1.1. Կուրսային աշխատանքի կատարման 

ինքնուրույնությունը, Ուսանողի 

կատարած դատողությունների, 

եզրակացությունների հիմնավորումը և 

փաստարկումը 

0-10 

1.2. Աշխատանքի թեմային վերաբերող 

տեսական և գործնական նյութերի 

օգտագործման և մշակման մակարդակը 

0-10 

1.3. Ուսանողի կողմից գրականության և

 այլ փաստական

 նյութերի 

կիրառությունը և կիրառման հմտությունը 

0-10 

1.4. Կուրսային աշխատանքի բովանդակության 

համապատասխանությունը թեմային 

0-10 

 

 

  



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Արտադրական պրակտիկա  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

8 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7, 8-րդ կիսամյակներ 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է ուսումնառության 

ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, մանկավարժական հմտությունների 

ձեռքբերում, տարբեր մեթոդիկաների կիրառման 

կարողություն, մասնագիտական գիտելիքների հաղորդման 

մեթոդների և հնարների օգտագործում դասապրոցեսումֈ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

1․ Պրակտիկայի գնահատականը ուսանողի ընդհանուր 

առաջադիմության բաղկացուցիչ մասն է և որոշվում է 

պրակտիկայի մասնագիտական ծրագրում ներկայացված 

միավորների սանդղակի, պրակտիկայի գնահատման 

հարցաշարի, չափորոշիչի հիման վրա:  

2․ Պրակտիկայի գնահատումն իրականացվում է 

բազմագործոնային համակարգով, որի բաղադրիչներն են 

պրակտիկայի ընթացքում կիրառած գիտելիքները, ձեռք 

բերած կարողությունները, հմտությունները, 

կոմպետենցիաները, ինչպես նաև պրակտիկային ուսանողի 

հաճախումը և պրակտիկայի պաշտպանության 

մասնակցությունը:  

3․ Պրակտիկայից բացակայած ուսանողների հարցը 

կարգավորվում է Համալսարանի ներքին կարգապահական 

կանոններով:  

4․ Պրակտիկայի պաշտպանությանը չմասնակցած և/կամ 

«անբավարար» գնահատական ստացած ուսանողների 

ակադեմիական պարտքը թույլատրվում է հանձնել 

պարտքերի մարմանը` ըստ գործող կարգի: 

5․ Անհատական պրակտիկա անցած ուսանողի պրակտիկայի 

գնահատումն իրականացվում է պրակտիկայի 

պաշտպանության ընթացքում` ներկայացված դասի, 

պրակտիկայի հաշվետու փաստաթղթերի վերլուծության 

հիման վրա: 

 

  



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Ավարտական որակավորման քննություն  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

7 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 8-րդ կիսամյակ 

Ստուգման ձևը քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ավարտական որակավորման քննության նպատակն է 

ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների 

համակարգում, գիտահետազոտական կարողությունների 

բացահայտում, ներկայացված աշխատանքի 

բովանդակության և եզրահանգումների պատշաճ 

ներկայացում, սեփական տեսակետը, մոտեցումները 

պաշտպանելու, հիմնավորելու ունակությունների 

վերհանումֈ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Ավարտական որակավորման աշխատանքի գնահատման 

մեթոդներն ու չափանիշներն են՝ 

I փուլ – հետազոտական աշխատանքի բովանդակության 

գնահատում, 

II փուլ – հետազոտական աշխատանքի 

նախապաշտպանության գնահատում, 

III փուլ – ավարտական որակավորման աշխատանքի 

նախնական գնահատական: 

 

Ավարտական աշխատանքի որակավորման չափանիշները՝ 

1. Աշխատանքը կատարված է`  

Ա) ուսանողի նախաձեռնությամբ, 

Բ) կազմակերպության հայտի համաձայն: 

2. Թեմայի նորարարությունն ու արդիականությունը 

Ա) աշխատանքը կատարված է հետազոտական 

աշխատանքների ավանդական թեմաների շրջանակներում, 

Բ) աշխատանքը կատարված է հետազոտական 

աշխատանքների հաստատված թեմաներից դուրս: 

3. Հետազոտական աշխատանքների ծրագրի 

յուրահատկությունը՝ 

Ա) ըստ ամբիոնի կողմից հաստատված ավանդական 

ծրագրի, 

Բ) աշխատանքը կատարված է ուսանողի կողմից մշակված 

ծրագրի համաձայն և ընդգրկում է խնդրի լուծման 

մոտեցումներ: 

4. Հետազոտության մեթոդիկայի գնահատում՝ 

Ա) ավանդական, 

Բ) ավանդական՝ յուրահատուկ տարրերով: 

5. Հետազոտության թեմայով արդյունքներ՝ 

Ա) ներբուհական հրատարակություն, 

Բ) միջբուհական հրատարակություն, 

Գ) հանրապետական հրատարակություն: 

 


