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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․  

2. «Ուսումնասիրվող երկրորդ օտար լեզվի երկրագիտություն» առարկան 

պատկանում է ոչ մասնագիտական կրթաբլոկի առարկաների թվին: Առարկայի 

ծրագիրը կազմված է բակալավրի հիմնական կրթական ծրագրով,  ՎՊՀ–ում 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչներով 

կազմված ուսումնական պլաններին համապատասխան:  

3. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները.  

ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ Գերմանիայի 

քաղաքակրթության, պատմության, մշակույթի և այլ բնագավառների 

վերաբերյալ,  ուսանողների մոտ ձևավորել ամբողջական պատկերացում արդի 

աշխարհաքաղաքական պայմաններում Գերմանիայի դերի և նշանակության 

մասին 

4. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու Գերմանիայի զարգացման պատմական փուլերի 

կարևորագույն իրադարձությունները և դրանց ազդեցությունը երկրի՝ որպես 

պետության ձևավորման և զարգացման գործընթացում 

 նկարագրելու Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի, հասարակական-

քաղաքական կյանքի, կրոնի և մշակույթի առանձնահատկությունները 

 նկարագրելու իսպանական հասարակության լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

արժևորելու ազգային լեզվամտածողության առանձնահատկությունները  

   օգտագործելու ձեռք բերված կարողությունները միջմշակութային 

փոխհարաբերություններում, 

   օտարալեզու միջավայրում արդյունավետ կերպով հաղորդակցվելու 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները` առաջադրելով 

նոր գաղափարներ, 

  ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու նաև այլ՝ հարակից գիտակարգերի 

շրջանակներում կատարվելիք ուսումնասիրություններում, 

   օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

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

                                                           
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    

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


կոմպետենցիաները 

 ճանաչելու և քննարկելու իսպանախոս ժողովուրդների լեզվամշակութային 

համայնքներում ընդունված վարքի կաղապարները, կենսակերպն ու ոճերը, 

սովորույթներն ու մշակույթի նորմերը` համեմատելով դրանք հայ ժողովրդի 

պատմամշակութային ավանդույթների հետ 

 արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն 

անքակտելիորեն կապված է բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական 

գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության հետ 

  համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և 

գործնական հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական 

գործունեություն իրականացնելիս 

 կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային 

քննարկումներ, մասնագիտական բանավեճեր և այլն 

  շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք 

բերելու 

  ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից 

(համացանց, գիտական հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական 

գրադարաններ և այլն) 
 

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, 

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, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան մեկնաբանել 

հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող կոմպետենցիաներին:  

 

6. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

                                                                                                                                                                                           
Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 



աշխատաշուկայի պահանջների3 

«Ուսումնասիրվող երկրորդ օտար լեզվի երկրագիտություն»  դասընթացից ձեռք  

բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում, ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու և բանասիրության բնագավառում գիտական 

հետազոտություններ կատարելու    նպատակով: 

7. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ/90 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 22  

Գործնական աշխատանք 20  

Ինքնուրույն աշխատանք 48  

Ընդամենը 90  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

8. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4  
 

 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, դժվար ընկալելի, 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 կարողանա մասնակցել ուսումնական 

գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական պարապմունքները 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



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, ձեռնարկներ և այլն): 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի համադրումը 

խմբային աշխատանքի հետ: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարող են 

օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման հա-

մար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած եզրակացությունների, 

ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ զրույց 

դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ ինչպիսին կարգապահությունն 

է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի 

վերաբերյալ: 

 

                                                           
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



 

9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների6. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Թեմա 1 

 Գերմանիայի պատմության հիմնական փուլերի և կարևորագույն իրադարձությունների 

համառոտ ակնարկ  

2  2  6 

2.  Թեմա 2 

Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի և վարչատարածքային բաժանման համառոտ 

նկարագրություն: Ինքնավար մարզերը 

4  2  6 

3.  Թեմա3. 
 Գերմանիայի հասարակական-քաղաքական կյանքը 

2  2  6 

4.  Թեմա4. 
Կրոնական ուղղությունները և եկեղեցին 
 

2  2  6 

5.  Թեմա5. 
 Գերմանիայի պաշտոնական լեզուն և պետական լեզվի կարգավիճակ ունեցող այլ 

լեզուները:  

2  2  6 

6.  Թեմա6. 
Կրթական համակարգը 

4  4  6 

7.  Թեմա7. 
Գերմանիայի մշակութային կյանքի համառոտ ակնարկ:  

4  2   

8.  Թեմա8. 
Ազգային ինքնատիպությունը՝ սովորույթներն ու ավանդույթները, ազգային տոները 

2  2  6 

                                                           
6 Նման է օրացուցային պլանին 



ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22  20  48 

 

10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. "The most spoken languages worldwide (speakers and native speaker in millions)". New York City: Statista, The Statistics 

Portal. Retrieved 11 July 2015 
2001 

2.  Bathe, Dirk (29 November 2010). "Wenn Deutsch gleich Zukunft heißt" 2010 

3 "Die am häufigsten üblicherweise zu Hause gesprochenen Sprachen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren 

"  

 2016 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Lewis, Simons & Fennig 2015. 2002 

10.1. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն7 

1. Թեմա  1 

Գերմանիայի պատմության 

հիմնական փուլերի և 

կարևորագույն 

իրադարձությունների համառոտ 

ակնարկ 

Կայսերական Գերմանիա 

Գերմանիայի քաղաքացիական 

պատերազմ 

  

 ՊԳ 1, 2, 3 

ԼԳ 1 

2. Թեմա  2 

Գերմանիայի աշխարհագրական 

դիրքի և վարչատարածքային 

բաժանման համառոտ 

Կղզիներ, լեռներ, գետեր  
 

 

 ՊԳ 1,  

ԼԳ 1 

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

http://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/
https://www.dw.com/de/wenn-deutsch-gleich-zukunft-hei%C3%9Ft/a-5070255
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.assetdetail.4842942.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/sprachen.assetdetail.4842942.html
https://en.wikipedia.org/wiki/German_language#CITEREFLewisSimonsFennig2015
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A6%D5%B4


նկարագրություն:  

Կլիմա 

3. Թեմա 3 

Գերմանիայի հասարակական-

քաղաքական կյանքը 

Օրենսդիր մարմին 

Գործադիր մարմին 

Դատական մարմին  

 ՊԳ 1, 2 

ԼԳ 1 

ԷԱ 1 

4. Թեմա 4 

Կրոնական ուղղությունները և 

եկեղեցին 

 

Կաթոլիզմը  

Բողոքականությունը 

Իսլամը 

Հուդաիզմը 

 
 

 

 ՊԳ 1, 2, 3 

ԼԳ 1 

ԷԱ 1 

5. Թեմա 5 

Գերմանիայի պաշտոնական լեզուն 

և պետական լեզվի կարգավիճակ 

ունեցող այլ լեզուները:  

Գերմանիայի պաշտոնական 

լեզուն 

Պետական լեզվի կարգավիճակ 

ունեցող այլ լեզուները 
Պաշտոնական լեզուներն ու 

բարբառները 

 

 

 ՊԳ 1, 2, 3 

ԼԳ 1 

6. Թեմա 6 

Կրթական համակարգը 

 

Տարական, միջնակարգ, 

բարձրագույն կրթություն  

 ՊԳ 1,2 

ԼԳ 1 

7. Թեմա 7 

Գերմանիայի մշակութային կյանքի 

համառոտ ակնարկ 

Գեղանկարչություն 

Ճարտարապերություն 

Գրականություն  

Կինո 

 

 ՊԳ 1,2 

ԼԳ 1 

8. Թեմա8. 
Ազգային ինքնատիպությունը՝ 

սովորույթներն ու ավանդույթները,  
 

ազգային տոներ 

 

 ՊԳ 1,2 

ԼԳ 1 

 

 

11. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում8 

 

                                                           
8 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%A9%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6


Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) էլեկտրոնային գրատախտակ 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար տպիչ 

Սարքեր, սարքավորումներ համակարգիչ, համացանց 

Համակարգչային ծրագրեր windows 

Այլ  



 

12. 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 կարգի9ֈ 

 

12.1. 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 միավորֈ 

 

12.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․  

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքովֈ  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

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

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

30.062022թ.),   



ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:10 

 

 

12.3. Գնահատման չափանիշները11. 
 Բանավոր հարցում,  բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում 

 Տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի գիտելիքները և 

կարողությունները, ընդհանուր պատկերացումների, գաղափարների, 

հասկացությունների իմացությունը 

 

 

 

                                                           
10 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևիֈ  
11 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    023102․00․6 Օտար լեզու և գրականություն                                              

                                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  023102․02․6 Անգլերեն լեզու և գրականություն 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` բանասիրության  բակալավր 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 



 

 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

 ՕԼԳ/բ-054     Ուսումնասիրվող երկրորդ օտար լեզվի 

երկրագիտություն (գերմաներեն) 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 7-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 48 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ 

Գերմանիայի քաղաքակրթության, պատմության, մշակույթի և 

այլ բնագավառների վերաբերյալ,  ուսանողների մոտ ձևավորել 

ամբողջական պատկերացում արդի աշխարհաքաղաքական 

պայմաններում Գերմանիայի դերի և նշանակության մասին 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու Գերմանիայի զարգացման պատմական 

փուլերի կարևորագույն իրադարձությունները և դրանց 

ազդեցությունը երկրի՝ որպես պետության ձևավորման և 

զարգացման գործընթացում 

 նկարագրելու Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի, 

հասարակական-քաղաքական կյանքի, կրոնի և մշակույթի 

առանձնահատկությունները 

 նկարագրելու իսպանական հասարակության 

լեզվամշակութային առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  

արժևորելու ազգային լեզվամտածողության 



առանձնահատկությունները  

   օգտագործելու ձեռք բերված կարողությունները 

միջմշակութային փոխհարաբերություններում, 

   օտարալեզու միջավայրում արդյունավետ կերպով 

հաղորդակցվելու 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 գործնականում կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները` 

առաջադրելով նոր գաղափարներ, 

  ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու նաև այլ՝ հարակից 

գիտակարգերի շրջանակներում կատարվելիք 

ուսումնասիրություններում, 

   օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 

 Գերմանիայի պատմության հիմնական փուլերի և կարևորագույն 

իրադարձությունների համառոտ ակնարկ 
Թեմա 2 

Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի և վարչատարածքային 

բաժանման համառոտ նկարագրություն: Ինքնավար մարզերը 

Թեմա3. 
 Գերմանիայի հասարակական-քաղաքական կյանքը 

Թեմա4. 
Կրոնական ուղղությունները և եկեղեցին 

Թեմա5. 
 Գերմանիայի պաշտոնական լեզուն և պետական լեզվի 

կարգավիճակ ունեցող այլ լեզուները:  
Թեմա6. 
Կրթական համակարգը 

Թեմա7. 
Գերմանիայի մշակութային կյանքի համառոտ ակնարկ:  

Թեմա8. 
Ազգային ինքնատիպությունը՝ սովորույթներն ու ավանդույթները, 

ազգային տոները 

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 
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