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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում. 

«Հայոց լեզու և գրականություն - 1» դասընթացը կարևորվում է ինչպես ցանկացած 

ոլորտի, այնպես էլ սոցիալական մանկավարժության բնագավառի մասնագետների 

պատրաստման գործընթացում, քանի որ այն կոչված է բարելավելու ապագա 

մասնագետների հայերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը: Թեև դասընթացի անվան 

մեջ առկա է նաև «գրականություն»-ը, սակայն այս 1 կիսամյակն ամբողջությամբ 

բովանդակում է հայոց լեզվի մասը. գրականությունը մյուս կիսամյակ է դասավանդվում՝ 

գրականությունից մասնագիտացված դասախոսի կողմից: Դասընթացը ներառված է 

022201․01․6 Պատմություն կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Աշխարհայացքային և 

հաղորդակցական կրթամաս»-ում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել և զարգացնել գրագետ գրավոր և բանավոր խոսքի հմտություններ, 

մասնավորապես՝ սոցիալական մանկավարժության ոլորտում տեղայնացվող: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 ձևավորել և զարգացնել ուղղագրական և կետադրական որոշակի հմտություններ, 

 ձևավորել և զարգացնել մասնագիտական տեքստերի մշակման հմտություններ, 

 ձևավորել և զարգացնել մասնագիտական ելույթների իրականացման 

հմտություններ՝ շեշտը դնելով բանավոր խոսքի մշակույթի զարգացման վրա, 

 ձևավորել և զարգացնել մասնագիտական տեքստերի խմբագրման 

հմտություններ, 

 ձևավորել և զարգացնել մասնագիտական տերմինահամակարգի հայերեն 

համարժեքների իմացություն: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները. 

Այլ բուհական դասընթացներից ստացված մեկնարկային գիտելիքներ այս դասընթացի 

կազմակերպման համար չեն ակնկալվում: Ակնկալվածը միայն հայոց լեզվի դպրոցական 

ծրագրի որոշակի իմացությունն է: Բուհական դասընթացների հետ կապը, սակայն, 

կապահովվի զուգահեռաբար կազմակերպվող նեղ մասնագիտական դասընթացների հետ 

կապ ստեղծելու ճանապարհով:  

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը  և /կամ 

կոմպետենցիաները. 

«Հայոց լեզու և գրականություն – 1»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանա հայոց լեզվի՝ խոսքին անմիջապես ուղղված թեմաների տեսական հիմունքները,  

2. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

3. կարողանա  հայոց լեզվին վերաբերող քննարկումների շրջանակներում կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 
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Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

    Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ5 մայրենի լեզվով բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն, 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները: 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, կարողությունների 

և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի պահանջների. 

«Հայոց լեզու և գրականություն - 1»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  իր մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում՝ թե՛ գրասենյակային-փաստաթղթային միջավայրում՝ 

սկսած ինքնակենսագրության/CV-ի ձևակերպումից, թե՛ հասարակության 

շերտերի/խմբերի/ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցվելիս: Գրագետ խոսքի 

հմտությունները, ինչ խոսք, կարող են օգտակար լինել նաև հնարավոր 

գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները ձևակերպելիս՝ լինի դա 

մագիստրոսական թեզ/ ատենախոսություն թե պարզապես հոդված շարադրելիս: 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների ամփոփման 

ձևերը 

Չափանիշ 
Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը  2 /60 
  

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ 

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն աշխատանք 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը  ստուգարք 

 

 

 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները.  

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 
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պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները կիրառելու, գործնական 

ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: 

Դասախոսն առաջադրում է գործնական պարապմունքների թեման, նպատակը, 

խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի 

ընթացքում, գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և պատասխանում է 

ուսանողների տված հարցերին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

Խմբագրում. մասնագիտական տեքստերի, տեսա- և ձայնագիր նյութերի լեզվական 

խմբագրում: 

Բանավոր ելույթ. մասնագիտական որևէ թեմայից հատուկ մշակված բանավոր ելույթ՝ 

ուղեկցված տեսաշարով: Լուծվող խնդիրը հատկապես բանավոր խոսքի մշակույթի 

հղկումը և գնահատումն է, ուղեկցող խնդիրը՝ տեսաշարում երևացող գրավոր տեքստի 

մշակույթի հղկումը:  

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ անհատական աշխատանք, խմբային աշխատանք, 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, անհատական հարցում, ֆրոնտալ հարցում, 

բացատրում՝ հիմնված գրքի, ուսանողի ելույթի կամ խմբագրվող նյութի վրա: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են՝ բացատրված նյութի, հանձնարարված տեսական 

գրականության յուրացում, գրավոր տեքստերի կազմում, բանավոր ելույթի 

նախապատրաստում, համր բնագրերի կետադրում, մասնագիտական տեքստերի և 

տեսաձայնագիր նյութերի խմբագրում, մասնագիտական տերմինների հայերեն 

համարժեքներով ցանկի ստացում, բառարանային նյութի մշակում: 
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10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
ե

մ
ի

ն
ա

ր
 

պ
ա

ր
ա

պ
մ

ո
ւն

ք
 

գ
ո

ր
ծն

ա
կ

ա
ն

 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

լա
բո

ր
ա

տ
ո

ր
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
ւր

ո
ւյ

ն
 

ա
շխ

ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  Հայերենը որպես լեզու. ծագումը, պատմական փուլերը, ցեղակցությունը, կարգավիճակը: 

Մեծատառերի գրությունը 

  
2 

 13 

2.  Բառերի միաս ին, գծիկով, անջատ գրությունը: Տողադարձում   2  13 

3. Կետադրություն (տեքստերը՝ մասնագիտական): Գործնական գրություններ   2  13 

4. Մասնագիտական բանավոր խոսք: Խոսքային ճիշտ և սխալ կիրառությունների ճանաչում   2  13 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   8  52 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Ռ.Նազարյան, «Մայրենին բոլորի համար» Էական չէ. անընդհատ վերահրատարկվում է 

2. Դ.Գյուրջինյան, «Մեծատառ, թե՞ փոքրատառ» 2003 

(կամ հետո վերահրատարակված) 

3. Դ.Գյուրջինյան, «Հայերեն բառարան-տեղեկատու. միասին, անջատ կամ գծիկով» 2003 

(կամ հետո վերահրատարակված) 
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4. Ս.Աբրահամյան, «Հայերենի կետադրություն» 1999 

(կամ հետո վերահրատարակված) 

5. Հ.Գալստյան, «Ճիշտը և սխալը: Բառագործածության, բառաձևի և կապակցական 

սխալները հայերենում» 

2019 

6. Հ.Մելքոնյան, «Լեզվաբանության հիմունքներ» (Թեմա՝ «Լեզուների 

ծագումնաբանական դասակարգումը») 

2017 

7. Հ.Մելքոնյան, «Տողադարձ» թեմայի ուսուցման մեխանիզմ, «Մանկավարժության և 

հոգեբանության հիմնահարցեր», 2013/1, «Զանգակ» հրատ., 175 էջ, էջ 71-75: 

2013 

Լրացուցիչ գրականություն (ԼԳ) 

1. Կուրսի մասնագիտության դաշտից ուսումնական կամ գիտական գրականություն՝ 

լեզվանյութի համար 

Էական չէ 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. http://nayiri.com/dictionaries.jsp?l=hy_LB  

 

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

 

12.1. Գործնական պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն 

1. Հայերենը որպես լեզու. 

ծագումը, պատմական փուլերը, 

ցեղակցությունը, 

կարգավիճակը: Մեծատառերի 

գրությունը 

Հայերենը որպես լեզու. 

ծագումը, պատմական 

փուլերը, 

ցեղակցությունը, 

կարգավիճակը: 

Մեծատառերի 

2 

 Բանավոր/գրավոր Ուսանողներին 

տրված 

հեղինակային 

գծապատկեր՝ ըստ 

Գ.Ջահուկյանի 

տեսության: 

Հ.Մելքոնյան, 
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գրությունը «Լեզվաբանության 

հիմունքներ» (Թեմա՝ 

«Լեզուների 

ծագումնաբանական 

դասակարգումը») 

Դ.Գյուրջինյան, 

«Մեծատառ, թե՞ 

փոքրատառ» 

2. Բառերի միաս ին, գծիկով, 

անջատ գրությունը: 

Տողադարձում 

Բառերի միաս ին, 

գծիկով, անջատ 

գրությունը: 

Տողադարձում 

2 

Բանավոր/գրավոր 

 

Գործնականի գնահատում 1: 

Ընթացիկ ստուգարք 1: 

Դ.Գյուրջինյան, 

«Հայերեն բառարան-

տեղեկատու. 

միասին, անջատ 

կամ գծիկով» 

Հ.Մելքոնյան, 

«Տողադարձ» թեմայի 

ուսուցման 

մեխանիզմ, 

«Մանկավարժության 

և հոգեբանության 

հիմնահարցեր», 

2013/1, «Զանգակ» 

հրատ., 175 էջ, էջ 71-

75: 

3. Կետադրություն (տեքստերը՝ 

մասնագիտական): Գործնական 

գրություններ 

Կետադրության 

հիմնական կանոնները: 

Դիմում, զեկուցագիր, 

բացատրագիր, 

ինքնակենսագրություն, 

CV, ուղեկցող և 

մոտիվացիոն 

նամակների գրագետ 

շարադրում 

2 

Բանավոր/գրավոր Ս.Աբրահամյան, 

«Հայերենի 

կետադրություն» 
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4. Մասնագիտական բանավոր 

խոսք: Խոսքային ճիշտ և սխալ 

կիրառությունների ճանաչում 

Խոսքային վրիպումների 

շտկում 

2 

Բանավոր 

 

Գործնականի գնահատում 2: 

Ընթացիկ ստուգարք 2: 

Հ.Գալստյան, «Ճիշտը 

և սխալը: 

Բառագործածության, 

բառաձևի և 

կապակցական 

սխալները 

հայերենում» 

 

12.2. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն 

աշխատանքի թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

1. Նախապես մշակված 

բանավոր ելույթ՝ 

նվիրված կուրսի 

մասնագիտական 

ոլորտին 

Բանավոր խոսքի 

մշակույթ: 

Տեսանյութում 

երևացող գրավոր 

խոսքի մշակույթ 

Բանավոր 

ելույթ՝ 

ուղեկցված 

տեսաշարով 

Վերջին դաս Ելույթի ունկնդրում՝ 

տեղում վերլուծելով և 

գնահատելով 

խոսքային 

հմտությունները  

Ուսանողի ազատ 

ընտրությամբ՝ տպագիր 

կամ առցանց 

մասնագիտական 

պաշարներից 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Պատշաճ որակի գրատախտակով լսարան, որոշ դասերի՝ մեծ էկրանի 

հնարավորությամբ 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  



 

 

14. Գնահատում 

 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ 

բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի արդյունավետ  մեխանիզմների 

ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ ուսումնառության գործընթացի բարելավման:  

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն գործող 

կարգի1։ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 

20 միավոր, 

 գործնական աշխատանքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ ստուգումների միջոցով՝ 

առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր,  

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր,  

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում. 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով՝ կիսամյակի ընթացքում ուսումնական նյութի 

յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և մյուս բաղադրիչների 

գնահատումների արդյունքներով՝ ըստ 10-րդ կետի աղյուսակում բերված թեմաների: 

 

14.3. Գնահատման չափանիշները. 

 Տեսական գիտելիքները – Գնահատվում է ըստ գործնական ժամերին առաջ 

քաշված տեսական հարցադրումներին տրված պատասխաններով՝ 

                                                             
1«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.06.2022թ.) 
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արտահայտվելով գործնականի ակտիվության և ստուգողականի 

գնահատականների մեջ: 

 Գործնական աշխատանքները – Գնահատվում է ըստ գործնական ժամերին առաջ 

քաշված գործնական առաջադրանքների կատարման մակարդակի՝ 

արտահայտվելով գործնականի ակտիվության և ստուգողականի 

գնահատականների մեջ: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը – Գնահատվում է ըստ կատարված ինքնուրույն 

աշխատանք(ներ)ի որակի: 

 

 Հաշվի առնելով ժամաքանակի սղությունը՝ նախատեսվում է գործնականի և ընթացիկ 

ստուգարքի ստուգում-գնահատումները մեկտեղել. կատարել 2 ստուգում, յուրաքանչյուր 

ստուգումը գնահատել մինչև 20 միավորով՝ դա դիտելով ընթացիկ ստուգարքի միավոր, 2-ի 

բաժանելով՝ մինչև 10 միավոր անցկացնել որպես գործնականի գնահատական: 
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

Մասնագիտություն՝    022201․00․6 Պատմություն 

Կրթական ծրագիր՝  022201․01․6 Պատմություն 

Որակավորման աստիճան` Պատմության բակալավր 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-092 - Հայոց լեզու և գրականություն - 1 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 

/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ձևավորել և զարգացնել գրագետ գրավոր և բանավոր խոսքի 

հմտություններ, մասնավորապես՝ սոցիալական 

մանկավարժության ոլորտում տեղայնացվող 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Դասընթացի բովանդակության մեջ ներկայացված 

թեմաների տեսական իմացություն 

Հմտություն 

 Դասընթացի բովանդակության մեջ ներկայացված 

թեմաները խոսքային իրավիճակներում տեղայնացնելու 

ունակություն 
Կարողունակություն 

Մասնագիտական և լայն միջավայրերում գրագետ գրավոր և 
բանավոր խոսք 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Տե՛ս սույն ԴՈՒՓ-ի 10-րդ կետը 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Տե՛ս սույն ԴՈՒՓ-ի 8-րդ և 14-րդ կետերը 

Գրականություն Տե՛ս սույն ԴՈՒՓ-ի 11-րդ կետը 
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