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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացը կարևորվում է 

բանասիրության բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, հիմնարար 

գիտելիքներ է ապահովում գրականության պատմության յուրացման համար, ներառված է 

011401.19.1  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Գիտահետազոտական աշխատանք» 

կրթամասում: Դասընթացի ուսումնասիրությունը կարևոր բաղադրիչ է սովորողի 

վերլուծական-համադրական կարողությունների ձևավորման, գրականագիտական 

վերլուծություն կատարելու հմտություններ ձեռք բերելու համար: Դասընթացը սովորողին 

նախապատրաստում է հարակից առարկաների ճիշտ և հիմնավոր յուրացմանը, կուրսային, 

մագիստրոսական, հետազոտական աշխատանքների կատարման ինքնուրույնությանը: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացի նպատակն է՝ 

հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» բաժնի 

մագիստրոսական կրթության առաջին կուրսի ուսանողներին գիտելիքներ տալ 

գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքների վերաբերյալ: Առաջնային 

նպատակներ են հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքների ուսուցումը, 

ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մեթոդների յուրացումը, տարբեր գիտական խմբերի 

և հետազոտողների հետ համագործակցելու ունակությունների ձեռքբերումը: 

 

2.1 Դասընթացի խնդիրն է «Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» 

առարկայից ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառել նախատեսված սեմինարների 

ընթացքում, մասնավորապես՝ ծանոթությունը գիտական հետազոտությունների անցկացման 

մեթոդներին, գիտական աշխատանքի կատարման տարբեր փուլերին, գիտական որոնման 

տարբեր մեթոդներին, ինչպես նաև աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալների 

վերլուծության և սիստեմավորման, մագիստրոսական ատենախոսության համար դրանց 

օգտագործումը: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները   

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացին մասնակցելու 

կարևոր նախապայման է բակալավրական կրթության ուսումնական պլանով 

նախատեսված բոլոր առարկաների իմացությունը, ցանկալի է որոշակի գիտելիքների 

առկայություն «Ակադեմիական գրագիտության հմտություններ» առարկայից:  

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները. 

 

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում՝ ըստ կրթաբլոկների: 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացի 

ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանալ գիտական հետազոտություն կատարելու սկզբունքները,  

2. իմանալ գիտական հետազոտություն կատարելու ընդհանուր եւ մասնագիտական 

մեթոդները, 

3. կարողանալ ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. իմանալ ժամանակակից գիտության զարգացման, հետազոտական աշխատանքների 

կատարման հիմնական միտումները, 

5. կարողանալ մագիստրոսական թեզը դնել ամուր գիտահետազոտական հիմքերի վրա: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ) 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ3 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ8 տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   (տարբեր  աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն): 

 

Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄԳԿ) 

ՄՁԿ1 քննադատական վերլուծության  և ինքնաքննադատման ունակություն, 

ՄՁԿ6 բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում, 

ՄՁԿ8 բարոյական արժեքներ: 

 

Համակարգային կոմպետենցիաներ(ՀԳԿ) 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն: 

 

Առարկայական (մասնագիտական) կոմպենտենցիա (ԱԿ) 

ԱԿ1 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն, 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ3 համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

ԱԿ5 հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների զարգացման 

մեթոդները: 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, կարողությունների 

և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի պահանջների3. 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար»  դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքները և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել մանկավարժական և 

բանասիրական մասնագիտական գործունեության ընթացքում, ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու և բանասիրության բնագավառում գիտական 

հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 

 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել: 



6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների ամփոփման 

ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն -  

Գործնական աշխատանք -  

Սեմինար պարապմունք 16  

Լաբորատոր աշխատանք -  

Ինքնուրույն աշխատանք -  

Ընդամենը 16  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4  

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական պարապմունքները 

անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, առաջադրանքների իրականացման, 

թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, գործարար խաղերի, խմբային 

աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, ուղեղային գրոհների, 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 են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում 

է որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, ձեռ-

նարկներ և այլն): 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

                                                             
4 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
5 Թողնել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային 

էջերի օգտագործում: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ 

անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

գիտական գրականության ուսումնասիրում, հետազոտական մեթոդների յուրացում:  

 

 

 

                                                             
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Մագիստրոսական թեզի կատարման շուրջ քննարկումներ:  2    

2.  Հետազոտվելիք թեմայի բնագավառում հայ և արտասահմանյան բանասիրության 

գիտական ձեռքբերումների վերլուծություն: 

 2    

3. 3

. 
Առաջատար գիտական հանդեսներում տպագրված հոդվածների վերլուծություն, 

քննարկումներ տպագիր հոդվածների որակական հատկանիշների շուրջ: 

 4    

4. 4

. 
Մագիստրոսական թեզի հատվածներից մեկի ներկայացում և համակուրսային քննարկում:  4    

5. 5
. 
Մագիստրոսական թեզի հատվածներից մեկի ներկայացում և համակուրսային քննարկում:  2    

6. 6

. 
Գիտական գրականության համալրում, քննարկումներ օտարալեզու նոր աղբյուրներից 

օգտվելու շուրջ: 

 2    

  16    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին: 



11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  Վ. Եղիազարյան, Գրականագիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջներն ու 

չափանիշները, https://granish.org/grakanagitakan-hodvatsi-chapanishner/ 

 

2.  Добреньков В. И., Осипова Н. Г., Методология и методы научной работы, 2-е изд. 2012 

3.  Кузин Ф., Магистерская диссертация. Методика написания и правила оформления. Методическое 
пособие 

1993 

4.  Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов и аспирантов 
гуманитарных ун-тов  

2001 

5.    

Լրացուցիչ գրականություն (ԼԳ) 

   

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

1.  Հեղինակային խումբ, Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական 

սկզբունքները, http://publishing.ysu.am/files/Gitahetazotakan_ashkhatanq_katarelu_skzbunqner.pdf 

 

2.  Կ. Գրիգորյան, Ս. Կարախանյան, Մագիստրոսական ատենախոսության կատարման և 

պաշտպանության կազմակերպման մեթոդական ցուցումներ, 

http://library.asue.am/open/2926.pdf 

 

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

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ, 

https://www.vsu.am/karg/2018/ampopich%20atestavorum.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publishing.ysu.am/files/Gitahetazotakan_ashkhatanq_katarelu_skzbunqner.pdf
http://library.asue.am/open/2926.pdf
https://www.vsu.am/karg/2018/ampopich%20atestavorum.pdf


 

11.1. Սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
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Գրականություն9 

1.  Մագիստրոսական թեզի կատարման 

շուրջ քննարկումներ: 

Նախորդ ուսումնական տարում կատարված 

աշխատանքների ամփոփում, կիսամյակի 

աշխատանքային պլանի կազմում, 

առաջադրանքների բաժանում: 

2 
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ՊԳ1, 2, 3, 4 

ՀՏՊ1, 2, 3 

2.  Հետազոտվելիք թեմայի 

բնագավառում հայ և 

արտասահմանյան բանասիրության 

գիտական ձեռքբերումների 

վերլուծություն: 

Հայ և արտասահմանյան բանասիրության մեջ 

նորահայտ իրողությունների քննարկում, նոր 

գրքերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում: 
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 ՊԳ1, 2, 3, 4 

ՀՏՊ1, 2, 3 

3.  Առաջատար գիտական 

հանդեսներում տպագրված 

հոդվածների վերլուծություն, 

քննարկումներ տպագիր 

հոդվածների որակական 

հատկանիշների շուրջ: 

Առաջատար գիտական հանդեսներում 

տպագրված հոդվածների վերլուծություն, 

քննարկումներ տպագիր հոդվածների 

որակական հատկանիշների շուրջ: 
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ՊԳ1, 2, 3, 4 

ՀՏՊ1, 2, 3 

4.  Մագիստրոսական թեզի 

հատվածներից մեկի ներկայացում և 

համակուրսային քննարկում: 

Մագիստրոսական թեզի հատվածներից մեկի 

ներկայացում և համակուրսային քննարկում, 

կառուցվածքային, բովանդակային, մեթոդական 

հարցերի շեշտադրում: 
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ՊԳ1, 2, 3, 4 

ՀՏՊ1, 2, 3 

5.  Մագիստրոսական թեզի 

հատվածներից մեկի ներկայացում և 

համակուրսային քննարկում: 

Մագիստրոսական թեզի հատվածներից մեկի 

ներկայացում և համակուրսային քննարկում, 

կառուցվածքային, բովանդակային, մեթոդական 

հարցերի շեշտադրում: 
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ՊԳ1, 2, 3, 4 

ՀՏՊ1, 2, 3 

                                                             
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր.՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն: 



6.  Գիտական գրականության 

համալրում, քննարկումներ 

օտարալեզու նոր աղբյուրներից 

օգտվելու շուրջ: 

Գիտական գրականության համալրում, 

քննարկումներ օտարալեզու նոր աղբյուրներից 

օգտվելու շուրջ, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներով աշխատանք: 
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ՊԳ1, 2, 3, 4 

ՀՏՊ1, 2, 3 

 

 

12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում10 

 

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

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) + 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ Էլեկտրոնային գրատախտակ, համակարգիչ 

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 

                                                             
10 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 կարգի11։ 

 

13.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր,  

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր 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։ 

 

13.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում. 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ։  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով՝ գործանական 

աշխատանքների ստուգում 4 անգամ, ինքնուրույն աշխատանքների ստուգում 2 անգամ: 

 

 

 

 

 

 

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

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

30.06.2022թ.):   



13.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

 

Ա) 1-ին  ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 9-10-րդ շաբաթվա ընթացքում)  

 Ընդգրկված թեմաները. 

 Մագիստրոսական թեզի կատարման շուրջ քննարկումներ: 

 Հետազոտվելիք թեմայի բնագավառում հայ և արտասահմանյան 

բանասիրության գիտական ձեռքբերումների վերլուծություն: 

 Առաջատար գիտական հանդեսներում տպագրված հոդվածների 

վերլուծություն, քննարկումներ տպագիր հոդվածների որակական 

հատկանիշների շուրջ: 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 17-18-րդ շաբաթվա ընթացքում)   

 Մագիստրոսական թեզի հատվածներից մեկի ներկայացում և 

համակուրսային քննարկում: 

 Գիտական գրականության համալրում, քննարկումներ օտարալեզու նոր 

աղբյուրներից օգտվելու շուրջ: 

 

13.4. Գնահատման չափանիշները12. 

 

 Տեսական գիտելիքների կիրառությունը գործնական աշխատանքի ընթացքում:  

 Գործնական աշխատանքները՝ համաձայն ստուգման չափանիշի /14.2 կետ/, 4 

գնահատում: 

 

 

 

                                                             
12 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման: 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

Մասնագիտություն՝                011401.00.07 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-003_ – ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ՍԵՄԻՆԱՐ 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառությ

ան տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի 

բաշխումը 

Լսարանային 16 Դասախոսություն  

Սեմինար 16 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն  

Ընդամենը 16 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» դասընթացի 

նպատակն է՝ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և 

գրականություն» բաժնի մագիստրոսական կրթության առաջին կուրսի 

ուսանողներին գիտելիքներ տալ գիտահետազոտական աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների վերաբերյալ: Առաջնային նպատակներ են 

հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքների ուսուցումը, 

ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մեթոդների յուրացումը, տարբեր 

գիտական խմբերի և հետազոտողների հետ համագործակցելու 

ունակությունների ձեռքբերումը: Դասընթացի խնդիրն է 

«Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինար» առարկայից 

ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառել նախատեսված 

սեմինարների ընթացքում, մասնավորապես՝ ծանոթությունը գիտական 

հետազոտությունների անցկացման մեթոդներին, գիտական աշխատանքի 

կատարման տարբեր փուլերին, գիտական որոնման տարբեր մեթոդներին, 

ինչպես նաև աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալների 

վերլուծության և սիստեմավորման, մագիստրոսական ատենախոսության 

համար դրանց օգտագործումը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքն

երը 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 



⮚ Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք է ընթերցած 

լինի հանձնարարված մեթոդական գրականությունը, մշակի 

համապատասխան թեմաները, լիարժեք յուրացրած լինի քննարկումներով 

տրված գիտելիքները, կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, համապատասխան թեմաների քննարկման ժամանակ 

ընդհանրացումներ անել:  

Հմտություն 

⮚ Պետք է տիրապետի գիտական աշխատանք կատարելու 

ընդհանուր գիտական և հատուկ մասնագիտական մեթոդներին:  

Կարողունակություն 

♦ Գիտական գրականությունից օգտվել, այդ թվում՝ համացանցային, 

♦ Լեզվից և գրականությունից հետազոտական աշխատանք 

կատարելու մեթոդների իմացություն, 

♦ Մագիստրոսական թեզ գրելու ունակություն:  

Դասընթացի 

բովանդակությո

ւնը 

1. Մագիստրոսական թեզի կատարման շուրջ քննարկումներ: 

2. Հետազոտվելիք թեմայի բնագավառում հայ և 

արտասահմանյան բանասիրության գիտական ձեռքբերումների 

վերլուծություն: 

3. Առաջատար գիտական հանդեսներում տպագրված 

հոդվածների վերլուծություն, քննարկումներ տպագիր 

հոդվածների որակական հատկանիշների շուրջ: 

4. Մագիստրոսական թեզի հատվածներից մեկի ներկայացում և 

համակուրսային քննարկում: 

5. Գիտական գրականության համալրում, քննարկումներ 

օտարալեզու նոր աղբյուրներից օգտվելու շուրջ: 
Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Մագիստրոսական թեզը պետք է ապահովի մասնագիտական 

գործունեության նախընտրած ոլորտում ակադեմիական մշակույթի 

ամրապնդում և մեթոդոլոգիական պատկերացումների ու մեթոդական 

հմտությունների ամբողջություն:  

Գնահատման չափանիշներն են՝ համապատասխան գրականությունից 

օգտվելու, գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդական 

պատրաստվածության մակարդակը, ինքնուրույն վերլուծություն 

կատարելու ունակության ստուգում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Վ. Եղիազարյան, Գրականագիտական հոդվածին 

առաջադրվող պահանջներն ու չափանիշները, 

https://granish.org/grakanagitakan-hodvatsi-chapanishner/ 
2. Добреньков В. И., Осипова Н. Г., Методология и методы научной 

работы, 2-е изд. 

3. Кузин Ф., Магистерская диссертация. Методика написания и 

правила оформления. Методическое пособие 

4. Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие 

для студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов 

Լրացուցիչ 

1. Հեղինակային խումբ, Գիտահետազոտական աշխատանք 

կատարելու հիմնական սկզբունքները, 

http://publishing.ysu.am/files/Gitahetazotakan_ashkhatanq_katarelu_sk

https://granish.org/grakanagitakan-hodvatsi-chapanishner/
http://publishing.ysu.am/files/Gitahetazotakan_ashkhatanq_katarelu_skzbunqner.pdf


zbunqner.pdf 

2. Կ. Գրիգորյան, Ս. Կարախանյան, Մագիստրոսական 

ատենախոսության կատարման և պաշտպանության 

կազմակերպման մեթոդական ցուցումներ, 

http://library.asue.am/open/2926.pdf 

3. «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 

կարգ, https://www.vsu.am/karg/2018/ampopich%20atestavorum.pdf 
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