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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում   

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները   

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները   

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները   

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների  

 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, 

արդյունքների ամփոփման ձևերը  

 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները   

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ  

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները   

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը  

 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ  

 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ  

 12․2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ  

 12․3․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 12․4․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ   

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում  

14.  13. Գնահատում  

 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում  

 14․2․ Հարցաշար  

 14․3․ Գնահատման չափանիշներ  

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ  

 

 

 

 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացը 

բարձրագույն կրթության համակարգում ապահովում է ապագա մասնագետի 

գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունը, մասնագիտական 

գրականությունից ճիշտ օգտվելու կարողությունը, սեփական եզրահանգումները 

գրագետ ձևակերպելու, դրանք պաշտպանելու կարողությունը: 

Դասընթացը ներառված է 041301.17.7 «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական 

ծրագրի ուսումնական պլանում: 

2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

Դասընթացի նպատակն է 

 Նախապատրաստել հայ բանասիրության գծով հետազոտող մագիստրոս, 

 բացատրել ակադեմիական գրագիտության, ակադեմիական ազնվության 

գերակայության անհրաժեշտությունը, 

 վերլուծելու և համեմատելու կարողությունների, հետազոտական աշատանք 

գրելու հմտությունների վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերում ուսանողների 

կողմից: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

 ուսումնասիրման տարբեր մեթոդներին տիրապետելը, 

 գիտելիքը գիտական շարադրանքով ներկայացնելը, 

 ասելիքը փաստական նյութով հիմնավորել կարողանալը, 

 անհրաժեշտ գիտական եզրահանգումների գալը, 

 ոչ միայն իր, այլև ուրիշների կատարած գիտահետազոտական 

աշխատանքների մասին սեփական կարծիք արտահայտելը: 

 

2. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները. 

 
«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացի ծրագիրը 

յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ունենա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ծրագրերով նախատեսված տարբեր գիտակարգերի իմացություն, ակադեմիական 

գրագիտություն: 

 

  



3. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը և 

կոմպետենցիաները.   

 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացի 

ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողից ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

 

Իմանա՝  

 մագիստրոսական ծրագրի կուրսային աշխատանքին ներկայացվող 

պահանջները, 

 կուրսային աշխատանքին նախորդող և կատարման փուլում ծագող հարակից 

հարցերի պատասխանները (ակադեմիական գրագիտություն, կուրսային 

աշխատանքի մուտքի բաղադրիչներ, հիմնամասի կառուցվածք, ելքի 

բաղադրություն և այլն): 

 

Կարողանա՝  

 գործնականում կիրառել 5.1 կետում նշված ողջ իմացական պաշարը, 

 կատարել հետազոտական աշխատանք՝ կիրառելով անհրաժեշտ մեթոդ(ներ): 

 

Տիրապետի՝ 

 հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություններին, 

 ՀՀ պաշտոնական լեզվին՝ գրական հայերենին։ 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

 

Ա. Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և համադրելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություն, 

 ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն։ 

Բ. Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ12 ունակ լինեն ուրույն, թեկուզ և փոքր ներդրում կատարելու տվյալ առարկայական 

ոլորտում, 

ԱԿ13 ցուցաբերեն ինքնուրույնություն և ստեղծագործական մոտեցում տվյալ 

առարկայական ոլորտում գործունեություն ծավալելիս: 

 

 

 

 

 

 



4. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում՝ ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների1․ 

 

Շրջանավարտը «Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» 

դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները կարող է կիրառել 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու, գիտական հետազոտություններ 

կատարելու    նպատակով: 

 

6. Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 

3 կրեդիտ, 16 

ժամ սեմինար  
 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն   

Գործնական աշխատանք   

Սեմինար պարապմունք 16  

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք   

Ընդամենը   

Ստուգման ձևը՝ ստուգարք   

 

1. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները2 .  

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական տեսակներից է, 

որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, պաշտպանել իր 

տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում ուսանողները 

քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, որոնք 

հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական և 

լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության ուսումնասիրությունից և 

համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, 

ապա մտածել ելույթի բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

                                                             
1 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող 

է շրջանավարտը կիրառել : 
2 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ 

Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

2. Դասավանդման մեթոդներներն են՝3  թեմատիկ սեմինար, սեմինար-բանավեճ, գործնական 

աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն: 

 

3. Ուսումնառության մեթոդներն են4՝ իրադրությունների վերլուծություն, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում: 
 

 

                                                             
3 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
4 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



 

9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների5. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1 Մագիստրոսական թեզի թեմայի ընտրության հիմնավորման աշխատանքներ: 

Հետազոտվող թեմայի արդիականությունը, ուսումնասիրության նպատակներն ու 

խնդիրները, մեթոդները, օբյեկտը6 և առարկան7: 

 4    

2 Ուսումնասիրելիք թեմային առնչվող բնագավառում հայ և արտասահմանյան 

բանասիրության գիտական ձեռքբերումների համառոտ նկարագրություն: 

 2    

3 Ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող հայերեն և օտարալեզու մասնագիտական 

գրականության համառոտ վերլուծություն: 

 2    

4 Հետազոտական բաղադրիչի (տվյալ դեպքում՝ ռեֆերատի) կառուցվածքի ներկայացում:  2    

5 Ռեֆերատի կատարմանն առնչվող խնդիրների վերհանում և լուծում:  4    

6 Ուսումնասիրվելիք թեմային առնչվող ռեֆերատի ներկայացում:  2    

              ԸՆԴԱՄԵՆԸ  16    

 

 

                                                             
5 Նման է օրացուցային պլանին: 
6  Այն գործընթացը կամ երևույթը,  որն ստեղծում է վիճահարույց իրավիճակ և ունի հետազոտության կարիք: 
7 Այն, ինչ գտնվում է օբյեկտի սահմաններում: 



10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակությ

ան տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  dissertatsija.com/poleznoe/pomosh-po-napisaniy/...    

2.  www.sovsekretno.ru/press-releases/kak-napisat...   

3.  nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-kursovuju-rabotu    

4.  https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/   

5.  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 

կուրսային աշխատանքների կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ, Վանաձոր, 2016 

(file:///C:/Users/Vahe/Desktop/Downloads/bakalavr-magistr-kurs%20ashx-2018.pdf): 

 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. moluch.ru/information/howtօ    

2. https://www.researchgate.net/publication/268577883_Gitahetazotakan_asxatank_katarelu_himnaskzbunkner_Metod

akan_cucumner 
 

3. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման կարգ, Վանաձոր, 2018 

 

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

1. https://moluch.ru/information/howto/ 2014 

 

11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

-------- 

 

 

 

 

http://www.sovsekretno.ru/press-releases/kak-napisat
https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/
file:///C:/Users/Vahe/Desktop/Downloads/bakalavr-magistr-kurs%20ashx-2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/268577883_Gitahetazotakan_asxatank_katarelu_himnaskzbunkner_Metodakan_cucumner
https://www.researchgate.net/publication/268577883_Gitahetazotakan_asxatank_katarelu_himnaskzbunkner_Metodakan_cucumner


 

Սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
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մ
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ձ
և

ը
 

Գրականություն8 

1.  Մագիստրոսական թեզի թեմայի 

ընտրության հիմնավորման 

աշխատանքներ: Հետազոտվող 

թեմայի արդիականությունը, 

ուսումնասիրության նպատակներն 

ու խնդիրները, մեթոդները, 

օբյեկտը9 և առարկան10: 

Մագիստրոսական թեզի թեմայի ընտրության 

հիմնավորման աշխատանքներ: Հետազոտվող 

թեմայի արդիականությունը, 

ուսումնասիրության նպատակներն ու 

խնդիրները, մեթոդները, օբյեկտը11 և 

առարկան12: 

4 Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, 2, 3, 4, 5 

2.  Ուսումնասիրելիք թեմային 

առնչվող բնագավառում հայ և 

արտասահմանյան բանասիրության 

գիտական ձեռքբերումների 

համառոտ նկարագրություն: 

Ուսումնասիրելիք թեմային առնչվող 

բնագավառում հայ և արտասահմանյան 

բանասիրության գիտական ձեռքբերումների 

համառոտ նկարագրություն: 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՊԳ1, 2, 3, 4, 5 

3.  Ուսումնասիրվող թեմային 

վերաբերող հայերեն և օտարալեզու 

մասնագիտական գրականության 

համառոտ վերլուծություն: 

Ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող 

հայերեն և օտարալեզու մասնագիտական 

գրականության համառոտ վերլուծություն: 

2 Բանավոր 

հարցում 
ՊԳ1, 2, 3, 4, 5 

                                                             
8 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր.՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն: 
9  Այն գործընթացը կամ երևույթը,  որն ստեղծում է վիճահարույց իրավիճակ և ունի հետազոտության կարիք: 
10 Այն, ինչ գտնվում է օբյեկտի սահմաններում: 
11  Այն գործընթացը կամ երևույթը,  որն ստեղծում է վիճահարույց իրավիճակ և ունի հետազոտության կարիք: 
12 Այն, ինչ գտնվում է օբյեկտի սահմաններում: 



4.  Հետազոտական բաղադրիչի (տվյալ 

դեպքում՝ ռեֆերատի) 

կառուցվածքի ներկայացում: 

Հետազոտական բաղադրիչի (տվյալ դեպքում՝ 

ռեֆերատի) կառուցվածքի ներկայացում: 

2 Բանավոր 

հարցում ՊԳ1, 2, 3, 4, 5 

5.  Ռեֆերատի կատարմանն առնչվող 

խնդիրների վերհանում և լուծում: 

Ռեֆերատի կատարմանն առնչվող խնդիրների 

վերհանում և լուծում: 

4 Բանավոր 

հարցում 
ՊԳ1, 2, 3, 4, 5 

6.  Ուսումնասիրվելիք թեմային 

առնչվող ռեֆերատի ներկայացում: 

Ուսումնասիրվելիք թեմային առնչվող 

ռեֆերատի ներկայացում: 

2 Բանավոր 

հարցում 
ՊԳ1, 2, 3, 4, 5 

 

Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը13 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն14 

1.       

 

12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում15 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) էկրան, պրոյեկտոր 

Համակարգչային ծրագրեր Microsoft Word 

 

                                                             
13 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը: 
14 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր.՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն: 
15 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար: 



 

13. 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 կարգի16։ 

 

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 սեմինար պարապմունքների 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։ 

 

 

 

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

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

30.06.2022թ.):   



Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման չափանիշները17. 
Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը սեմինար պարապմունքներին (ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 

20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական և գրականագիտական բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

6. Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական հանձնարարություններից դրական 

գնահատական ստանալու դեպքում: 

-  

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

4. Ստուգարք (ընդհանուր գնահատականի 40 %-ը կամ 40 միավոր) 

 Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

 առաջադրանքների կատարման գնահատում լսարանում: 

 Գնահատման չափանիշները` 

- առաջադրանքների կատարման բովանդակային խորությունը, 

- գիտական եզրահանգումներ անելու կարողության չափը, 

- ակադեմիական գրագիտության աստիճանը, 

- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

նախապաշտպանության ժամանակ կուրսային աշխատանքի ներկայացման մակարդակը: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման: 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

Մասնագիտություն՝               011401․00․7 Մասնագիտական մանկավարժություն                                                                                                                  

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                   011401.19.1   Հայոց լեզու և գրականություն 
                                                                                                                                    /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան՝                          մանկավարժության մագիստրոս 
                                                                                                                    /բակալավր, մագիստրատուրա/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/մ-001 – Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3  կրեդիտ 

Ուսումնառությա

ն տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի 

բաշխումը 

Լսարանային 16 Դասախոսություն  

Սեմինար 16 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն  

Ընդամենը 16 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

 Նախապատրաստել հայ բանասիրության գծով հետազոտող 

մագիստրոս, 

 բացատրել ակադեմիական գրագիտության, ակադեմիական 

ազնվության գերակայության անհրաժեշտությունը, 

 վերլուծելու և համեմատելու կարողությունների, հետազոտական 

աշատանք գրելու հմտությունների վերաբերյալ գիտելիքների 

ձեռքբերում ուսանողների կողմից: 
Դասընթացի 

վերջնարդյունքնե

րը 

Իմանա՝  
 մագիստրոսական ծրագրի կուրսային աշխատանքին ներկայացվող 

պահանջները, 

 կուրսային աշխատանքին նախորդող և կատարման փուլում 

ծագող հարակից հարցերի պատասխանները (ակադեմիական 

գրագիտություն, կուրսային աշխատանքի մուտքի բաղադրիչներ, 

հիմնամասի կառուցվածք, ելքի բաղադրություն և այլն): 

Կարողանա՝  
 գործնականում կիրառել իր իմացական պաշարը, 

 կատարել հետազոտական աշխատանք՝ կիրառելով անհրաժեշտ 

մեթոդ(ներ): 

Տիրապետի՝ 
 հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություններին, 



 ՀՀ պաշտոնական լեզվին՝ գրական հայերենին։ 

Դասընթացի 

բովանդակությու

նը 

1. Մագիստրոսական թեզի թեմայի ընտրության հիմնավորման 

աշխատանքներ: Հետազոտվող թեմայի արդիականությունը, 

ուսումնասիրության նպատակներն ու խնդիրները, մեթոդները, 

օբյեկտը18 և առարկան19: 

2. Ուսումնասիրելիք թեմային առնչվող բնագավառում հայ և 

արտասահմանյան բանասիրության գիտական ձեռքբերումների 

համառոտ նկարագրություն: 

3. Ուսումնասիրվող թեմային վերաբերող հայերեն և օտարալեզու 

մասնագիտական գրականության համառոտ վերլուծություն: 

4. Հետազոտական բաղադրիչի (տվյալ դեպքում՝ ռեֆերատի) 

կառուցվածքի ներկայացում: 

5. Ռեֆերատի կատարմանն առնչվող խնդիրների վերհանում և 

լուծում: 

6. Ուսումնասիրվելիք թեմային առնչվող ռեֆերատի ներկայացում: 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

 Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը սեմինար պարապմունքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին, 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական և գրականագիտական բնույթի աշխատանքների 

ստուգում: 

6. Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը 

կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն          Պարտադիր գրականություն 
1. dissertatsija.com/poleznoe/pomosh-po-napisaniy/...   

                                                             
18  Այն գործընթացը կամ երևույթը,  որն ստեղծում է վիճահարույց իրավիճակ և ունի հետազոտության 

կարիք: 
19 Այն, ինչ գտնվում է օբյեկտի սահմաններում: 



2. www.sovsekretno.ru/press-releases/kak-napisat...  

3. nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-kursovuju-rabotu   

4. https://nauchniestati.ru/blog/kak-zashhitit-kursovuju-rabotu/  

5. Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային 

աշխատանքների կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ, 

Վանաձոր, 2016 (file:///C:/Users/Vahe/Desktop/Downloads/bakalavr-magistr-

kurs%20ashx-2018.pdf): 

Լրացուցիչ գրականություն 

1. moluch.ru/information/howtօ   

2. https://www.researchgate.net/publication/268577883_Gitahetazotakan_asx

atank_katarelu_himnaskzbunkner_Metodakan_cucumner 

3. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ, 

Վանաձոր, 2018 
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