
1 

 

 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ___ՀԼԳ/բ 001-  Լեզվաբանության հիմունքներ _____ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
Դասիչ, դասընթացի անվանում 

                                          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

  

Մասնագիտություն՝       011401.00.6   Մասնագիտական մանկավարժություն                                            

                         /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                   011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն 
                                                                                      /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` _______մանկավարժության բակալավր_____ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

Ամբիոն՝             ___ Հայոց լեզվի և գրականության ____ 
                                                                                                                                 /ամբիոնի լրիվ անվանումը/  

Ուսուցման ձևը՝ ________առկա/ հեռակա______________ 
                                                                                                                              /առկա, հեռակա/ 

Կուրս/կիսամյակ   առկա ____2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ_____ 

                                                              հեռակա ___1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ____ 

 

Դասախոս՝        ______բ.գ.թ., դոցենտ  Հեղինե Մելքոնյան___________ 
                                                                                                                                         /անուն, ազգանուն/ 

                                                         Էլ.հասցե՝__   melkonyan.h.a@gmail.com   ___ 

 

 

 

 

Վանաձոր – 2022թ. 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    _ Հայոց լեզվի և գրականության ____ 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ    __Հ. Բաբուռյան__  /Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № ___3_____ 

 «__28___»   ____սեպտեմբեր____ 2022__ թ. 

mailto:melkonyan.h.a@gmail.com


2 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ............................................... .......... 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները .................................................................. ........ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ........................................................................... 3 

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ................................................................. 3 

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների ..................................................................................... 

 

 

4 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը .............................................................................................................. 

 

5 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ............................................................... 5 

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ.......................................................................................... 6 

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները ................................................................................... 6 

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը. 7 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ...................................... 8 

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ................................................................... 9 

 12.1. 

12.2 

Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

Գործնական պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ................ 9 

 12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ..................... 13 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում...................................... 13 

14.  13. Գնահատում.......................................................................................................................... 14 

 14.1. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում............................................................. 14 

 14.2. Գնահատման չափանիշներ................................................................................ 14 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ.................................................................................. 16 

 

 

 

 

 



3 

 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում. 

«Լեզվաբանության հիմունքներ» դասընթացը կարևորվում է անգլերեն լեզվի և 

գրականության մանկավարժական ծրագրով մասնագետների պատրաստման 

գործընթացում, քանի որ այն կոչված է ապահովելու ընդհանուր լեզվաբանական տեսական 

հիմք՝ ցանկացած առանձին լեզու ուսումնասիրելու համար: Դասընթացը ներառված է 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի 

«Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է. 

 բարձրագույն կրթության համակարգում ապահովել ապագա մասնագետի 

գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունը, 

 մասնագիտական գրականությունից ճիշտ օգտվելու կարողությունը, 

 տարբեր տեսությունների և հակասական դրույթների համեմատական քննություն 

կատարելու, սեփական եզրահանգումները գրագետ ձևակերպելու, դրանք 

պաշտպանելու կարողություն, 

 ապահովել մասնագիտական անդրլեզվով և մեթոդակազմով: 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 սովորեցնել ընդհանուր լեզվաբանության տեսական հիմքերը, 

 բացատրել  հիմնական լեզվական օրինաչափությունները, 

 սովորեցնել լեզվաբանական տերմինահամակարգը, 

 սովորեցնել լեզվաբանական մեթոդները, 

 ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով, 

 սովորեցնել ուսանողներին կատարել լեզվաբանական հետազոտություններ և 

կատարել եզրահանգումներ ըստ ստացված արդյունքների: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները. 

Բուհում  «Լեզվաբանության հիմունքներ» առարկայի ծրագիրը յուրացնելու համար 

ուսանողը պետք է ունենա հայոց լեզվին, անգլերենին (նաև՝ ռուսերենին) նվիրված 

բուհական դասընթացներից ստացած որոշակի գիտելիքների պաշար:  

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

կոմպետենցիաները. 

«Լեզվաբանության հիմունքներ»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանալ լեզվաբանության տեսական հիմունքները,  

2. իմանալ լեզուների ուսումնասիրման մեթոդական  հիմունքերը 

3. կարողանալ ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

4. տիրապետել  լեզուների հետազոտության մեթոդներին, 

5. կարողանալ մասնագիտական տարբեր միջավայրերում բանավիճել, ինքնուրույն 

տեսակետներ արտահայտել  լեզվաբանական խնդիրների շուրջ, 
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6. կարողանալ  իր գիտահետազոտական աշխատանքների շրջանակներում կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

ՀԳԿ11 որակի կարևորության գիտակցում,  

ՀԳԿ12 հաջողության ձգտում, 

 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ1 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն,  

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետել ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանալ 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետել տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, կարողությունների 

և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի պահանջների. 

«Լեզվաբանության հիմունքներ»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն ու 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  իր՝ անգլերեն դասավանդողի և 

թարգմանչի գործունեության ընթացքում, նաև մագիստրատուրայում, 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի 

շրջանակներում լեզվաբանության բնագավառում գիտական հետազոտություններ 

կատարելու    նպատակով: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների ամփոփման 
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ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ/90 ժամ 3 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 20 4 

Գործնական աշխատանք 16 8 

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 54  

Ընդամենը 90 78 

Ստուգման ձևը ստուգարք ստուգարք 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները .  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվարընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև 

ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել գիտական 

գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և 

ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի 

ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի նրանց 

ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է լինի 

դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը ներկայանալուց 

առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, որպեզի կարո-

ղանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 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 
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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 են1՝ 

 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 գոր-

ծունեության կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից 

մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող 

տարբեր հարցերի վերլուծության կարողությունը: 

 Զեկուցում – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 

կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ երկլեզու տեսաշարով փոխգործուն դասախոսություն, 

աշխատանք գրքի հետ, հիմնահարցային դասախոսություն,  դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-բանավեճ, 

գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական աշխատանք՝ խմբային 

աշխատանք, իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն:  

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են՝ գրքային հայալեզու նյութի և տեսաշարի երկլեզու 

նյութերի համադրում և յուրացում, թիմային քննարկում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման 

սխեմաների կազմում, հայալեզու, անգլալեզու և ռուսալեզու լեզվաբանական 

գրականության հետազոտում, փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ 

եզրակացության ներկայացում:  

 

 

 

                                                           
1 Առանձնացված են միայն սույն դասընթացին համապատասխանողները: Նշված տեսակներից 

յուրաքանչյուրի հաջող վերջնարդյունքները կարող են հանգեցնել ինքնուրույն աշխատանքի լավագույն 

դրսևորման՝ գիտական հոդվածի՝ առանձին կամ դասախոսի հետ համահեղինակությամբ: 
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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. Լեզվաբանությունը որպես գիտություն: Առարկան, խնդիրները, մեթոդները, կառուցվածքը:  2     

2. Լեզվաբանության պատմության համառոտ ակնարկ: 2     

3. Լեզու – խոսք, լեզու – լեզվատարբերակ: Լեզվի ծագումը, զարգացումը, միջլեզվական 

առնչությունները: 

2     

4. Լեզվի բնութագրերը 6     

5. Լեզուների դասակարգումը 2     

6. Հնչյունաբանություն 2     

7. Բառագիտություն 2     

8. Քերականություն 2     

9. Լեզվաբանությունը որպես գիտություն: Առարկան, խնդիրները, մեթոդները, կառուցվածքը:    2  7 

10. Լեզվաբանության պատմության համառոտ ակնարկ: Լեզու – խոսք, լեզու – լեզվատարբերակ: 

Լեզվի ծագումը, զարգացումը, միջլեզվական առնչությունները: 

  2  9 

11. Լեզվի բնութագրերը   4  8 
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12. Լեզուների դասակարգումը   2  9 

13. Հնչյունաբանություն   2  7 

14. Բառագիտություն   2  7 

15. Քերականություն   2  7 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20  16  54 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

 

1. Հ. Մելքոնյան, «Լեզվաբանության հիմունքներ»2 2017 

2. Է. Աղայան, «Լեզվաբանության հիմունքներ» 1987 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

 Տե՛ս Հ. Մելքոնյան, «Լեզվաբանության հիմունքներ» ձեռնարկում բերված գրականության ծավալուն 

ցանկերը՝ ներկայացված ըստ գրքի առանձին բաժինների: 

 

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

 Տե՛ս Հ. Մելքոնյան, «Լեզվաբանության հիմունքներ» ձեռնարկում բերված գրականության ծավալուն 

ցանկերում նշված հղումները՝ ներկայացված ըստ գրքի առանձին բաժինների: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Դասընթացը կազմակերպվում է հատուկ այդ նպատակով մշակված և բուհի ներքին դրամաշնորհային ծրագրով իրականացված այս համանուն հեղինակային ձեռնարկով, որում 

տեղ են գտել և՛ ողջ տեսական նյութը, և՛ մեթոդական լուծումներ՝ ինքնուրույն աշխատանքի թեմաներ, ինքնաստուգման հարցեր, թեմատիկ գրականության ցանկեր, ամփոփիչ 

թեստ: Ձեռնարկն ամփոփում է հայ և համաշխարհային լեզվաբանության հիմնական տեսությունները և լիովին բավարարում է դասընթացի ողջ ծավալի լուսաբանմանը՝ որպես 

բազմաղբյուր ուսումնական նյութ: 
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12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

հ/հ 
Թեմա 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն 

1. Լեզվաբանությունը որպես 

գիտություն: Առարկան, խնդիրները, 

մեթոդները, կառուցվածքը:  

Լեզվաբանության առարկան, խնդիրները, 

մեթոդները, կառուցվածքը 

2 ՊԳ 1, 2 

2. Լեզվաբանության պատմության 

համառոտ ակնարկ: 

Լեզվաբանության պատմության 

շրջաբաժանումը: Լեզվաբանական 

տեսություններ, ուղղություններ, 

դպրոցներ՝ իրենց հայտնի 

ներկայացուցիչներով 

2 ՊԳ 1, 2 

3. Լեզու – խոսք, լեզու – 

լեզվատարբերակ: Լեզվի ծագումը, 

զարգացումը, միջլեզվական 

առնչությունները: 

Լեզու-խոսք հակադրությունը: Լեզվի 

տարածական և հասարակական 

տարբերակները 

2 ՊԳ 1, 2 

4. Լեզվի բնութագրերը Լեզուն որպես հասարակական երևույթ: 

Լեզուն որպես հաղորդակցման միջոց: 

Լեզուն որպես մտածողությանն առնչակից 

երևույթ: Լեզուն որպես կառուցվածք և 

համակարգ: Լեզուն որպես վարք և 

գործունեություն: Լեզուն որպես 

ստեղծագործություն: Լեզուն որպես 

պատմական երևույթ: Լեզունորպես 

նշանային համակարգ: Լեզուն որպես 

հոգեբնախոսական գործունեություն: 

6 ՊԳ 1, 2 
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5. Լեզուների դասակարգումը Լեզուների ծագումնաբանական, 

տիպաբանական, կենսունաբանական, 

պետական/ոչ պետական 

կարգավիճակային և այլ 

դասակարգումները: 

2 ՊԳ 1, 2 

6. Հնչյունաբանություն Հնչյուն և առնչակից երևույթներ:  

Հնչյունաբանության բաժինները: 

Հնչյունների դասակարգումը: Միջազգային 

հնչյունական այբուբեն: 

Հնչյունափոխություն: Հնչյունական օրենք: 

Վանկ: Շեշտ: Հնչարտաբերություն: 

Հնչյունի ֆիզիկական հատկանիշներ 

2 ՊԳ 1, 2 

7. Բառագիտություն Բառի սահմանումը և առնչակից 

միավորները: Բառապաշար: 

Իմաստափոխություն: Իմաստային 

դաշտեր: Իմաստաբանական եռանկյուն: 

Բառերի ձևաիմաստային խմբեր: 

Բառարանների դասակարգումը: 

Բառակազմություն: Ձևույթների 

դասակարգումը: Բառակազմական բուն, 

շղթա, զույգ: Բառապաշարի 

հարստացման ուղիներ: Արգելք, 

մեղմասացություն, մաքրամոլություն 

2 ՊԳ 1, 2 

8. Քերականություն Խոսքի մասեր: Քերականական կարգեր: 

Քերականույթի արտահայտման տիպ, 

եղանակ, միջոց: Կապակցման 

եղանակներ: Նախադասություն և ասույթ: 

Նախադասության իմաստային 

կառուցվածքը: Նախադասության 

անդամներ: Բառակապակցություն: 

Կապական կառույց: Տեքստ 

2 ՊԳ 1, 2 
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12.2. Գործնական պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն 

1. Լեզվաբանությունը որպես 

գիտություն: Առարկան, խնդիրները, 

մեթոդները, կառուցվածքը:  

Լեզվաբանության առարկան, 

խնդիրները, մեթոդները, կառուցվածքը 

2  ՊԳ 1, 2 

2. Լեզվաբանության պատմության 

համառոտ ակնարկ: Լեզու – խոսք, 

լեզու – լեզվատարբերակ: Լեզվի 

ծագումը, զարգացումը, 

միջլեզվական առնչությունները: 

Լեզվաբանության պատմության 

շրջաբաժանումը: Լեզվաբանական 

տեսություններ, ուղղություններ, 

դպրոցներ՝ իրենց հայտնի 

ներկայացուցիչներով: 

Լեզու-խոսք հակադրությունը: Լեզվի 

տարածական և հասարակական 

տարբերակները 

2 Գործնականի 

գնահատում 1-ին՝ 1-

ին և 2-րդ 

թեմաներից, 

հարցման ձևը՝ 

բանավոր 

 

ՊԳ 1, 2 

3. Լեզվի բնութագրերը Լեզուն որպես հասարակական երևույթ: 

Լեզուն որպես հաղորդակցման միջոց: 

Լեզուն որպես մտածողությանն 

առնչակից երևույթ: Լեզուն որպես 

կառուցվածք և համակարգ: Լեզուն 

որպես վարք և գործունեություն: Լեզուն 

որպես ստեղծագործություն: Լեզուն 

որպես պատմական երևույթ: 

Լեզունորպես նշանային համակարգ: 

Լեզուն որպես հոգեբնախոսական 

գործունեություն: 

4  

Գործնականի 

գնահատում 2-րդ՝ 3-

րդ թեմայից, 

հարցումը 2-րդ 

դասին, հարցման 

ձևը՝ բանավոր 

 

ՊԳ 1, 2 
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4. Լեզուների դասակարգումը Լեզուների ծագումնաբանական, 

տիպաբանական, կենսունաբանական, 

պետական/ոչ պետական 

կարգավիճակային և այլ 

դասակարգումները: 

2 Ընթացիկ ստուգում 1-

ին՝ 1-ինից 4-րդ 

թեմաներից, 

հարցման ձևը՝ 

գրավոր 

ՊԳ 1, 2 

5. Հնչյունաբանություն Հնչյուն և առնչակից երևույթներ:  

Հնչյունաբանության բաժինները: 

Հնչյունների դասակարգումը: 

Միջազգային հնչյունական այբուբեն: 

Հնչյունափոխություն: Հնչյունական 

օրենք: Վանկ: Շեշտ: 

Հնչարտաբերություն: Հնչյունի 

ֆիզիկական հատկանիշներ 

2 Գործնականի 

գնահատում 3-րդ՝ 5-

րդ թեմայից, 

հարցման ձևը՝ 

բանավոր 

ՊԳ 1, 2 

6. Բառագիտություն Բառի սահմանումը և առնչակից 

միավորները: Բառապաշար: 

Իմաստափոխություն: Իմաստային 

դաշտեր: Իմաստաբանական եռանկյուն: 

Բառերի ձևաիմաստային խմբեր: 

Բառարանների դասակարգումը: 

Բառակազմություն: Ձևույթների 

դասակարգումը: Բառակազմական բուն, 

շղթա, զույգ: Բառապաշարի 

հարստացման ուղիներ: Արգելք, 

մեղմասացություն, մաքրամոլություն 

2 Գործնականի 

գնահատում 4-րդ՝ 

6-րդ թեմայից, 

հարցման ձևը՝ 

բանավոր 

ՊԳ 1, 2 

7. Քերականություն Խոսքի մասեր: Քերականական կարգեր: 

Քերականույթի արտահայտման տիպ, 

եղանակ, միջոց: Կապակցման 

եղանակներ: Նախադասություն և 

ասույթ: Նախադասության իմաստային 

կառուցվածքը: Նախադասության 

անդամներ: Բառակապակցություն: 

Կապական կառույց: Տեքստ 

2 Ընթացիկ ստուգում 2-

րդ՝ 5-7-րդ թեմաներից,  

ստուգման ձևը՝ 

«Հանգուցային բառեր» 

հեղինակային մեթոդը 

ՊԳ 1, 2 
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12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

հ/հ 
Ինքնուրույն 

աշխատանքի թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

1. Տե՛ս Հ. Մելքոնյան, 

«Լեզվաբանության 

հիմունքներ» 

ձեռնարկում բերված 

ինքնուրույն 

աշխատանքների 

թեմաների ծավալուն 

ցանկերը՝ ներկայացված 

ըստ գրքի առանձին 

բաժինների: 

Լեզվաբանական 

տարբեր 

գիտակարգերի 

ամենատարբեր 

հարցադրումներ, 

առանձին լեզուների 

կամ լեզուների 

խմբերի 

նկարագրություններ: 

ռեֆերատ, 

զեկույց, 

լավագույն 

դեպքում՝ 

հոդված 

կիսամյակի 

վերջ 

գրավոր-բանավոր, 

տեսաշարի դիտում՝ 

ուղեկցված բանավոր 

հարցմամբ 

Տե՛ս Հ. Մելքոնյան, 

«Լեզվաբանության 

հիմունքներ» 

ձեռնարկում բերված 

գրականության 

ծավալուն ցանկերը՝ 

ներկայացված ըստ 

գրքի առանձին 

բաժինների: 

Համացանցային կամ 

տպագիր վստահելի 

հրապարակումներ՝ 

հայերեն, անգլերեն, 

ռուսերեն: 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

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

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) 
Պատշաճ որակով մեծ էկրանի հնարավորություն ունեցող լսարան դասախոսության 

բոլոր ժամերին և գործնականի որոշ ժամերի: 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  
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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 

կարգի3։ 

 

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՝ 

                                                           
3«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 

տեսական նյութը ներկայացնելու, առաջ քաշված առաջադրանքների կատարման, 

քննարկումներին մասնակցելու մակարդակի՝ արտահայտվելով գործնականի 

ակտիվության գնահատականի մեջ: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը – Գնահատվում է ըստ կատարված ինքնուրույն 

աշխատանքի որակի: 

 

 Նախատեսվում է կազմակերպել գործնականի 4 գնահատում` մինչև 5-ական միավոր 

(գումարային մինչև 20 միավոր), 2 ընթացիկ ստուգում՝ մինչև 20-ական միավոր (գումարային 

մինչև 40 միավոր), ինքնուրույնի 1 գնահատում՝ մինչև 20 միավոր: 
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

Մասնագիտություն՝    011401.00.6   Մասնագիտական մանկավարժություն                                                                                                                      

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝              011401.21.6  Անգլերեն լեզու և գրականություն 

                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` _________մանկավարժության բակալավր______ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ 001 - Լեզվաբանության հիմունքներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ կուրս, 3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ապահովել ընդհանուր լեզվաբանական տեսական հիմք՝ 

ցանկացած առանձին լեզու ուսումնասիրելու համար 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Լեզվաբանական անդրլեզվի, մեթոդաբանության, 
լեզվաբանության պատմության, հանրահայտ 

տեսությունների, լեզվաբանության տեսական հիմունքների 
իմացություն 

Հմտություն 

 Դասընթացի բովանդակության մեջ ներկայացված թեմաները 
մասնագիտական իրավիճակներում տեղայնացնելու 

ունակություն 
Կարողունակություն 

 Լեզվաբանական հետազոտություններ կատարելու, դրանք 
գրագետ նկարագրելու, մասնագիտական միջավայրերում 
լեզվաբանական թեմաներով քննարկումների մասնակիցը 

դառնալու ունակություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Տե՛ս սույն փաթեթի 10, 12-րդ կետերը 

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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Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ 001 - Լեզվաբանության հիմունքներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 12 Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ապահովել ընդհանուր լեզվաբանական տեսական հիմք՝ 

ցանկացած առանձին լեզու ուսումնասիրելու համար 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Լեզվաբանական անդրլեզվի, մեթոդաբանության, 
լեզվաբանության պատմության, հանրահայտ 

տեսությունների, լեզվաբանության տեսական հիմունքների 
իմացություն 

Հմտություն 

 Դասընթացի բովանդակության մեջ ներկայացված թեմաները 
մասնագիտական իրավիճակներում տեղայնացնելու 

ունակություն 
Կարողունակություն 

 Լեզվաբանական հետազոտություններ կատարելու, դրանք 
գրագետ նկարագրելու, մասնագիտական միջավայրերում 
լեզվաբանական թեմաներով քննարկումների մասնակիցը 

դառնալու ունակություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Տե՛ս սույն փաթեթի 10, 12-րդ կետերը 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

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

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

 


