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ԲԱԺԻՆ  1.    

 ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ       

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Ինտեգրումը Բոլոնիայի գործընթացին ենթադրում է տարբերակված 

աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական) 

բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն, 

դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող ուսումնական 

գործընթացների կիրառմամբ: Մասնավորապես ուսանողը հնարավորություն է ստանում 

ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի կազմմանը, հետևաբար 

և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման 

այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր 

որակ: 

1.2. Սույն ուղեցույցի դույթները հիմնված են «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և 

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 

22 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում 

կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ Կրթության և գիտության 

նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված «Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային 

համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի», ՀՀ կառավարության 2012 թ. մարտի 

15-ի նիստի N 10 արձանագրային որոշմամբ հատատված «Հայաստանի 

Հանրապետության մասնագիտական կրթական համակարգի` եվրոպական բարձրագույն 

կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագրի», «Ուսումնական 

ծրագրերի (պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին 

կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույցի» և ՀՀ ԿԳՄՍՆ հրահանգչական 

նամակների վրա:   

 

 

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները1 

Համաեվրոպական ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System, ԵԿՊՀ-

կրեդիտների փոխանցման եվրոպական համակարգ) կրեդիտային համակարգի հետևյալ 

սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության 

համակարգում և գործում են ՎՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական 

ծրագրերում: 

2.1. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման 

(արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ ուսանողին 

համապատասխան որակավորման աստիճանը շնորհվում է կրթական ծրագրով 

սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից 

հետո: 

                                            
1 ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով 

հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի 

կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ» 

 



2.2. Կարողությունը գիտելիքի, ընկալման, ունակությունների և հմտությունների դինամիկ 

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է: Այն 

կարող է լինել մասնագիտական ուսման տվյալ բնագավառի համար 

(առանձնահատուկ) և ընդհանուր (անկախ բնագավառից): 

2.3. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել 

ուսանողը ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը զուգակցվում է 

համապատասխան գնահատման համակարգով, որը հնարավորություն է տալիս 

դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման մասին:  

2.4. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, 

համեմատաբար ինքնուրույն մասն է, որի համար կրեդիտ է տրվում: Կրթական 

մոդուլին հատկացված կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ և ոչ թե առանձին 

մասերով: Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը մեկ կիսամյակ է` դրանով 

սահմանափակված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ:  

2.5. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային 

արդյունքները ձեռք բերելու համար  ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով 

արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի չափման համընդունելի պայմանական  

միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների դրական 

գնահատումից հետո: 

2.6. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 
● ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի 

լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի 

ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, 

սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և 

պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, 

քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական 

հետազոտությունը և այլն, 
● կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում 

դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և 

մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը 

(գնահատականը), 
● կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված ելքային 

կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո: 

Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` 

քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ 

միասին, 
● ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության 

(դասավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի 

(ուսումնառության) ծավալը, 
● կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ 

ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով 

(գնահատման միավորներով), 
● կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է 

գնահատականներով: 

 

2.7. Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որում ուսանողի մեկ ուսումնական 

տարվա լրիվ ուսումնական աշխատածավալը չափվում է 60 ECTS կրեդիտով:Այն 

նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ուսանողների 

ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից 

բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

2.8. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի հատկանիշներն են. 



● կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 

հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական             

ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 

●  կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, 

պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

●  կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 

պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, 

դասընթացների համառոտագրերը, նախապայմանները և հատկացված 

կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և 

այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին 

(ուսանողներին և դասախոսներին): 

2.9. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթներն   են. 

ա) կրեդիտների փոխանցում, ինչը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) 

բոլոր բաղկացուցիչների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների 

օգնությամբ և այդ կրեդիտների փոխանցման հնարավորություն 

բ) կրեդիտների կուտակում. ինչը ուսանողին տալիս է դասախոսի, 

դասընթացների և դրանց յուրացման կիսամյակների ընտրության, ինչպես 

նաև ուսումնառության ինտենսիվության կարգավորման հնարավորություն և 

ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման 

գործընթացի առկայություն 

2.10. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

● գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր 

բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և 

ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները 

տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, 

արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS 

կրեդիտներով, 

● կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ 

ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման 

(տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` 

ընդունող  բուհի ծրագրերին համապատասխան:  

2.11.  Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

● ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է արտադիր և ընտրովի 

դասընթացներից, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման 

հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով, 

● ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու 

համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

● ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 

● դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության 

դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով 

դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և/կամ դասախոսին 

նախապատվություն տալուց, 

● ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև 

ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն: 

 

3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը 

● Վանաձորի պետական համալսարանում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի 

կրթական աստիճաններում ուսանողի ուսումնական տարվա  բեռնվածությունը 60 

կրեդիտային միավոր է (1800 ակադեմիական ժամ), իսկ ուսումնական կիսամյակի 



բեռնվածությունը սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի 

շեղումով),  

●  ECTS 1 կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, 

արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

● Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը  

45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի: 

●  Ուսումնական տարվա տևողությունը  40 շաբաթ է (կիսամյակը՝ 20 շաբաթ), որից 

առնվազն 32 շաբաթը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին և 

իրականացվում է երկու կիսամյակներով: 

● Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը կազմում է  

240 կրեդիտային միավոր: 

● Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը կազմում է  

120 կրեդիտային միավոր: 

● Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը սահմանված կարգով կարող է 

ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 

 

4. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 

● Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական 

մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին£ 

● Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 

կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների£ 

● Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 

հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է 

մագիստրոսական ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից: 

 

5. Կրեդիտների հատկացումը 

● Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է 

մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար միջին 

առաջադիմության ուսանողից պահանջվող անհրաժեշտ աշխատաժամանակի 

իրատեսական կանխատեսումից: 

● Կրթական արդյունքի դրական գնահատման դեպքում մոդուլին հատկացված 

կրեդիտները   շնորհվում են ամբողջությամբ:  

● Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտների համար սահմանվում է ամբողջական 

թվերով արժեքներ: 

● Դասընթացին (կրթական մոդուլին) հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային 

(կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ: Լսարանային ժամերի թիվը 

կախված է պարապմունքների ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ 

լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 

մեթոդներից և այլն: 

 

 

6. Գնահատման համակարգը 

6.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգի հիմնադրույթները․ 

● Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրարկման հիմնական 

նպատակներն են` 



ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և 

գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ 

աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և 

բարելավել դասահաճախումները, 

բ) անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային 

ստուգումների (ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի 

այլ բաղադրիչների    հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի 

գիտելիքների և կարողությունների արդյունարար գնահատման 

արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը: 
● Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատրաստվածության մակարդակին 

ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների համակողմանի 

ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների 

գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան կրթական չափորոշիչի: 
● Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) նպատակ 

ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և գործնական 

գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ուսանողի ստեղծագործական մտածողության 

զարգացումը, ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների ձեռքբերումը, ստացած 

գիտելիքների համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման 

ժամանակ: 
● Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված 

բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը` 

ա) նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանըª 

կիսամյակի ընթացքում ուսանողի անընդհատ  և համաչափ աշխատանքի 

միջոցով, 

բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման 

գործընթացը` հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու 

մաս առ մաս, 

գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը: 
● Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և 

քննությունների անցկացման ժամկետները որոշվում են ըստ ուսումնական գործընթացի 

ժամանակացույցի: 
● Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, անցկացման և 

ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշների հաշվառման աշխատանքները 

կատարվում են համապատասխան դեկանատների կողմից: 
● Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ 

բաղադրիչներով` 

ա)ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

բ)գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 

հմտությունների հաշվառում և գնահատում, 

գ)ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

հաշվառում- գնահատում, 

դ)կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ 

ստուգարքներ), 

ե)ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական 

(սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, 

հմտությունների և կարողությունների հանրագումարային գնահատումների 



հիման վրա դասընթացի (կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում: 

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը․ 

● Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 

դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը 

ուսանողի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման 

գործում` դասընթացներն ըստ անփոփիչ ստուգման կազմակերպման ձևի 

լինում են. 

ա) քննությամբ ավարտվող դասընթացներ,  

բ) ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ: 

Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից ուսանողների գիտելիքների, 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը 

ամրագրվում են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում: 
● Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդը: 
● Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող 

հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային քննություն) հետ մեկտեղ 

նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն (ըստ աշխատանքային պլանի): Ընթացիկ 

քննությունը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր (ուսանողների կամ տվյալ առարկայի 

դասախոսի հիմնավորված առաջարկությամբ և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

որոշմամբ կարող է անցկացվել նաև գրավոր-բանավոր ձևով): 
● Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերըª հարցաշար, 

թեսթ, ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում կամ ստեղծագործական 

աշխատանք: 
● Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով գնահատվող 

հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի տեսքով: 
● Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) 

դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին` հաջորդ ուսումնական 

տարվա համար: 
● Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ ստուգումների և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով ամփոփվող ստուգարքով: 
● Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, փոքրածավալ 

գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նման կարգի այլ հանձնարարությունների 

կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևը (գրավոր, բանավոր կամ 

գրավոր-բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում 

է ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին` հաջորդ 

ուսումնական տարվա համար: 
● Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների արդյունքների 

ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է համապատասխան ամբիոնում: 

Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները կատարում են տվյալ դասընթացը վարող 

դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ: 
● Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած 

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) ձևավորվում է ըստ 

հետևյալ բաղադրամասերի. 
● Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գ1: 
● Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում ուսանողը 



վաստակում է 5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, իսկ 15 միավոր - 

գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու համար (հավելված 

1): 
● Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են համաձայն 

հետևյալ հաշվարկի. 

ՀՄ=Դ+Գ, 

որտեղª 

ՀՄ - հաճախումներին հատկացվող միավորը, 

Դ - դասախոսությունների մասնակցությանը միավորը, 

Գ - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների 

մասնակցությանը միավորն են: 
● Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում 

մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում: 
● Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների համար 

հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք տոկոսի 

(հավելված 1): 
● Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների 

հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) ավագը 

այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) հսկողությամբ: 

Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների 

արդյունքները դասամատյանում: 
● Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և (կամ) ցածր 

առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակադեմիական 

խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի 

ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում: 
● Տվյալ ամսվա ընթացքում վավերացված բժշկական փաստաթղթի հիման վրա 

հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի գրավոր 

թույլտվությամբ ամբիոնը կազմակերպում է չկատարած լաբորատոր աշխատանքների 

անցկացում և գործնական (սեմինար) աշխատանքների խորհրդատվություն: Այդ 

դասաժամերին ուսանողների մասնակցության դրական արդյունքների դեպքում 

բացթողումները համարվում են լրացված և ամրագրվում են մատյանում: 
● Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների մասնակցությանը 

համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում: 
● Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր: 
● Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական տնային 

առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության մշակումները, 

արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների նախապատրաստումը 

և այլն: 
● Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են հանձնարարվել 

առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ: 
● Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը) նշանակված 

ժամանակահատվածում կատարված է և ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել, 

ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20 միավոր): 
● Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների (8-20) միջինի դեպքում 

տեղեկագրում համապատասխանաբար նշվում է գնահատականը: 8-ից ցածր արդյունքի 

դեպքում տեղեկագրում գրվում է զրո: Հանրագումարային միավորի հաշվարկման 

ժամանակ դրական գնահատված ինքնուրույն աշխատանքների համար տրվում է 10 

միավոր: 
● Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) գնահատականները 

նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում: 



● Գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների անցկացմանն 

ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվությունից 

(Գ3), որը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: 
● Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից են, 

որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը գնահատվում է 

դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում: 
● Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման 

արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում: 
● Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում տեղեկագրում 

համապատասխանաբար նշվում է գնահատականը, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի դեպքում 

տեղեկագրում գրվում է զրո : Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ 

դրական գնահատված գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների   

համար տրվում է 20 միավոր: 
● Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման աստիճանի 

ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) գնահատված 

քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ միջինի 

բարձրացված արդյունքից (Գ4): 
● Ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը հաշվի է առնվում, 

եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատված են 

դրական: 
● Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր ստացած կամ 

ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է ստանում այն 

(վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: 
● Բանավոր քննության թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք գրաֆիկով 

նշանակված ժամկետներում դրական գնահատականներով հանձնել են տվյալ 

դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված մասերի 

համապատասխան գնահատականի բարձրացում (հանրագումարային քննության 

նախորդ օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը հանձնած ուսանողը հանրագումարային 

քննության չի թույլատրվում): 
● Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը 20 միավորով: Վերջնական 

գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է: 
● Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները գրանցվում են 

քննությունների տեղեկագրում: 
● Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից (Գ5), որը 

գնահատվում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն ու գործնական 

(սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 11-20 միավորներով և 

ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական առաջադրանքները) 

գնահատվել են դրական (կախված դասընթացի բնույթից` ամբիոնի որոշմամբ, 

առաջնայինը կարող է լինել ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների 11-20 միավորը): 
● 10-ից բարձր   գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների համար 

տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր: 
● Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում ուսանողի ձեռք 

բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է առավելագույնը 20 

միավոր: 
● Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատվում են 8-20 միավորներով 

(քննության միավորին համարժեք), եթե ուսանողը հանձնել է քննությունը, գործնական 

(սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են դրական, ինքնուրույն 

կատարվող աշխատանքները (անհատական առաջադրանքները) գնահատվել են 

դրական: 



● Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած 

միավորների գումար` 

Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6 
● Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած 

հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) (Գստ.) ձևավորվում է 

կիսամյակի ընթացքում ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 
● դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 20 

միավոր (տես 17.1. կետը). 
● ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 17.2 կետը). 
● գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցությունից և ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 17.3 կետը). 
● ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի ստուգման, 

ձեռքբերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման 

նպատակով անցկացվող 2-4 ընթացիկ ստուգումների դրական գնահատականների (8 և 

բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4): 
● Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 20 բալանոց 

համակարգով: Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում: 
● Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի 

ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս դեպքում 

նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են տեսական և գործնական 

գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տես 17.5 և 17.6 կետերը): 
● Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած 

միավորների գումար` 

Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6 
● Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող ուսանողների հետ 

ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ և (կամ) անհատական 

պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի: 
● Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է «ՎՊՀ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների 

կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ»-ով: 
● Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց սանդղակով` 

ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված չափանիշների: 

Ուսումնական կամ արտադրական     պրակտիկաների     կազմակերպումը,     

գնահատումը     կարգավորվում     է «Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող 

ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման   կարգ»-ով   (ընդունված   

Համալսարանի   գիտական   խորհրդում,   25.02.2016թ.), «Համալսարանի 

մագիստրոսական ծրագրով մանկավարժական (գիտամանկավարժական) պրակտիկայի 

կազմակերպման, անցկացման, արդյունքների գնահատման կանոնակարգ»-ով 

(ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում, 25.02.2016թ.), «Համալսարանի 

մագիստրատուրայի ուսանողների գիտահետազոտական պրակտիկայի կազմակերպման 

և անցկացման կարգ»-ով (ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում՝ 25.02.2016թ.): 
● Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն «Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման մասին» կարգի 

(հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N 1197-Ն 

հրամանով): 

 



6.3. Կիրարկման ընթացակարգը 
● Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի 

բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ 

առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման ժամանակացույցը, ինչպես նաև 

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են նախապես 

(կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում): Գրավոր ստուգման տարբերակում 

յուրաքանչյուր հարցի համար պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ 

առաջադրանքի ծավալը համապատասխանի հատկացվող ժամանակահատվածին 

(ընթացիկ քննության համար` առնվազն 120 րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը 

պետք է պարունակի առնվազն 8- միավորանոց թեստային առաջադրանք: 
● Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու քննությունների 

ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, ներկայացվում 

ուսումնամեթոդական վարչություն և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի կողմից: 
● Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների համաձայնության 

քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը: 
● Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի: 
● Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա դասերից: 
● Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են 

ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված ժամանականահատվածներում: 

Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից` 

դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում): 
● Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից հետո` 

անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում` առարկան 

դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան դասավանդող այլ 

դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատանքային երկու օրվա ընթացքում: 
● Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո գրանցվում են 

համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես բոլորի): 
● Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի հարց(եր)ի 

գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, որը 

համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
● Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է 

տեղեկագրին: 
● Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, քննությանը) 

դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի գրավոր 

կարգադրությամբ` ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի կամ 

հանձնաժողով): 
● Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի 

կազմակերպվում և մատյանում գրանցվում է «Չներկայացած»: Ուսանողը այն 

վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում: 

6.4. Ստուգարքների ամփոփումը 
● Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում: 
● Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա ընթացքում 

իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ 

հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական-

սեմինար պարապմունքները: 
● Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի 

միավոր, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված: 
● 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է «Չստուգված»: 



6.5. Քննությունների անցկացումը 
● Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 18-20-րդ 

շաբաթներում` ըստ հաստատված ժամանակցույցի: 
● Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի 

առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնամեթոդական 

վարչություն և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից 

քննաշրջանը սկսվելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ: 
● Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք հաստատվում 

են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից առնվազն մեկ ամիս առաջ: 
● Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի միջոցով: 
● Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական 

առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին ապահովել 

խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեթոդական և 

տեղեկատու ձեռնարկներով: 
● Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և հարցատոմսերն  
● Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին ուսանողի 

անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ համաձայն 

չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է դեկանին, որն էլ 

համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության դեպքում նաև քննությունները 

վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ կազմակերպում է քննության 

քննարկումը, որի մասին կազմվում է համապատասխան արձանագրություն` 

գնահատականը փոփոխելու կամ նույնը թողնելու վերաբերյալ: 
● Տվյալ առարկայից դրական գնահատական (58 և ավելի միավորներ) ունեցող 

ուսանողը կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր 

գնահատականը, կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական գնահատականը, 

որը ենթակա չէ իջեցման: 
● Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից դուրս են 

գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո: 
● Դեկանը ստուգման օրը դասախոսին տրամադրում է ուսումնամեթոդական 

վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի 

կողմից կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները. 
● «Քննության չի թույլատրված» (թանաքով)՝ այն ուսանողների անվան դիմաց, որոնք 

քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) մասնակցելու 

թույլտվություն չունեն, 
● բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ ստուգարքի) 

գնահատականի նիշը և «Փոխանցվում է» գրառումը (թանաքով), եթե ուսանողը տվյալ 

կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից տեղափոխություն, 

ուսանողական իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի ցանկանում մասնակցել այդ 

քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա նախօրոք գրավոր տեղեկացնում է դեկանին: 
● Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին ներկայացնել 

ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է ուսանողի 

ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի պատասխանից հետո` 

բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո գրանցում է տեղեկագրում, դրական 

գնահատականը նաև ստուգման գրքույկում: Կարգի խախտման դեպքում դասախոսը 

ենթակա է նկատողության: 
● Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության 

ավարտից անմիջապես հետո: 
● Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ ենթախմբի 

համար: 

6.6. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 
● Համալսարանում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման 



համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը 

ներկայացված է հավելված 2-ում: 
● Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար 

միավոր կամ գնահատվել «Չստուգված», կրեդիտներ չեն հատկացվում և ստուգարքային 

գրքույկում նշում չի կատարվում: 
● Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված 

չափանիշների. 
- 8-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական, 
- 1-7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման 

գրքույկում): 
● Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում ուսանողի 

անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված աղբյուրից 

օգտվելու դեպքում) (տե′ս «Ակադեմիական ազնվության կարգ»-ը) այդ ուսանողի 

քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում գրանցվում է 0 (զրո): 

Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 
hամար հատկացվող միավորները և համարժեք տոկոսները 

 

Մասնակցության % 

Հատկացվող միավորը 

Դասա

խոսութ

յուն 

Գործնական 

(սեմինար, 

լաբորատոր) 

աշխատանք 

96-100 5 15 

91-95 5 15 

86-90 4 14 

81-85 4 14 

76-80 3 13 

71-75 3 13 

66-70 2 12 

61-65 2 12 

56-60 1 11 

51-55 1 11 

0-50 0 0 

 

 

Ուսումնառության արդյունքների գնահատման 100-միավորանոց սանդղակ 

Գնահատականը ըստ 

5 

բալանոց 

համակարգի 

Գնահատական

ը ըստ 100 

բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը ըստ 

ECTS 

համակարգի 

«Գերազանց» (5) 96-100 A+ 

«Գերազանց» (5) 91-95 A 

«Գերազանց» (5) 86-90 A- 

«Լավ» (4) 81-85 B+ 

«Լավ» (4) 76-80 B 

«Լավ» (4) 71-75 B- 

«Բավարար» (3) 67-70 C+ 

«Բավարար» (3) 62-66 C 



«Բավարար» (3) 58-61 C- 

«Անբավարար» 0-57 D 

«Ստուգված» 58-100 S 

«Չստուգված» 0-57 U 

 

6․7․Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը 

● Դրական գնահատված դասընթացի քննության (ստուգման) կրկնում 

(վերահանձնում) չի թույլատրվում: 
● Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է 

հարգելի` քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում 

Համալսարանի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական փաստաթղթի առկայության 

դեպքում: 
● Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն անհարգելի 

պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած 

(գտնվում է 0- 

● 57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և 

հանձնելու համաձայն գործող կարգի, ընդ որում` այս շրջանում ստացած 

դրական գնահատականներով ուսանողը չի կարող մասնակցել նպաստների և 

ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար անցկացվող մրցույթին: 
● Ակադեմիական պարտքերը հանձնում են պարտքերի մարման շրջանում, որը 

հաստատվում է ժամանակացույցով: Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն 

ցուցաբերած ուսանողներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից 

տարկետման իրավունքով ընդունված ուսանողների, իրավունք է վերապահվում մինչև 

ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ 

կազմող ակադեմիական պարտքերը, վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ 

կրկնելով դրանք: Վերահանձնման կամ կրկնման համար կազմվում է անհատական 

ժամանակացույց, որի մեկ օրինակը տրամադրվում  է ուսանողին: 
● Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար դեկանը 

պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է ժամանակացույց: 

● Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են 

ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ 

կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով 

պայմանավորված ուսման ընդհատման հանգամանքից: 

 

7. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 
● Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության 

ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 

վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման 

պահից սկսած, վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր 

քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և 

կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած հանրագումարային 

գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: Տեղեկագիրն 

արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական 

ձեռքբերումների որակը (հավելված 3): 
● Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա 

ակադեմիական տեղեկագրում և մնում են ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ 

ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի 

հետագա հնարավոր փոփոխություններից: 
● Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու 

համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են 



տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն ուսանողի 

առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 

քանակական ցուցանիշներ` 
▪ ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը, 
▪ գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը, 
▪ վարկանիշային միավորները (ՎՄ), 
▪ միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ): 
● Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական 

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների 

գումարն է: 
● Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք 

գնահատված են. 

ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ) 
● Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց 

համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է. 

ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ), 

● որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS 

թվային գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 

72 միավոր, ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է 5 

կրեդիտ x 72 = 360` 500 հնարավորից: 

● Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված 

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները 

գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01  

ճշտությամբ). 
● Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային 

(հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ 

շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը: 
● Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում Համալսարանը պարտավոր է, 

համաձայն գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված 

ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար: 
● Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար 

ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները (30 

կրեդիտ` մեկ կիսամյակի համար): 
● 30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու 

թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող 

կարգի համաձայն: 

 



 

 (օրինակելի ձև) 

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

 

Անձնական 

համար 

Անուն, հայրանուն, ազգանուն Մասնագիտություն 

1-11 Աբգարյան Աբգար Աբգարի Իրավագիտություն 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

1ին կիսամյակ , Աշնանային կիսամյակ 2020 թ. 

Թվանիշ Դասընթացի 

անվանումը 

Կրեդիտ Գնահատական Թվային 

միավորներ 

N/N **** Դասընթաց 1 5.0 A 100 

N/N **** Դասընթաց 2 5.0 B 71 

N/N **** Դասընթաց 3 5.0 A 100 

N/N **** Դասընթաց 4 5.0 B 75 

N/N **** Դասընթաց 5 5.0 A 100 

N/N **** Դասընթաց 6 5.0 B 71 

Ծրագրային կրեդիտներ Գնահատված 

կրեդիտներ 

Վարկանիշային 

միավորներ 

Կիսամյակայի

ն ՄՈԳ 

30 30 2585 86.1 

Ընդհանրացված արդյունքները 2020թ աշնանային կիսամյակից հետո 

Լրացված 

ծրագրային 

կրեդիտներ 

Լրացված  գնահատված 

կրեդիտներ 

Վարկանիշային 

միավորներ 

Ամփոփիչ ՄՈԳ 

30 30 2585 86.1 

2րդ կիսամյակ, Գարնանային կիսամյակ 2021թ. 

Թվանիշ Դասընթացի 

անվանումը 

Կրեդիտ Գնահատական Թվային 

միավորներ 

N/N **** Դասընթաց 1 5.0 B 75 

N/N **** Դասընթաց 2 5.0 A 84 

N/N **** Դասընթաց 3 5.0 A+ 100 

N/N **** Դասընթաց 4 5.0 A+ 97 

N/N **** Դասընթաց 5 5.0 B 75 

N/N **** Դասընթաց 6 5.0 A+ 99 

Ծրագրային կրեդիտներ Գնահատված 

կրեդիտներ 

Վարկանիշային 

միավորներ 

Կիսամյակայի

ն 

ՄՈԳ 

30 30 2650 88.3 

Լրացված ծրագրային 

կրեդիտներ 

Լրացված 

գնահատված 

կրեդիտներ 

Վարկանիշային 

միավորներ 

Ամփոփիչ 

ՄՈԳ 

60 60 5235 87.25 

Ամփոփիչ արդյունքներ 

Ծրագրային 

կրեդիտներ 

Գնահատված 

կրեդիտներ 

Վարկանիշային 

միավորներ 

Ամփոփիչ ՄՈԳ 

60 60 5235 87.25 

 

 



8. Ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները 

8.1. Համալսարանի սովորողներն են ուսանողները (բակալավրային համակարգում 

առնվազն քառամյա, իսկ մագիստրանտական համակարգում առնվազն երկամյա 

ուսուցման և հնգամյա դիպլոմավորված մասնագետների պատրաստման 

ուսուցման ծրագրերով բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու 

համար ռեկտորի կողմից հրամանագրված անձինք) և ասպիրանտները, ինչպես 

նաև քոլեջի ուսանողներն ու հենակետային վարժարանի աշակերտները: 

8.2. Համալսարանի սովորողներն իրավունք ունեն` 

●  սեփական հայեցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունքների՝ ընտրելու 

մասնագիտություն, ուսուցման ձևը, զբաղվելու հետազոտություններով, 

ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու 

մասնագիտական կրթությունը.  

● ստանալու գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի ժամանակակից մակարդակին 

համապատասխանող գիտելիքներ, հաճախելու Համալսարանում կարդացվող 

դասախոսություններին.  

● մասնակցելու իրենց կրթության բովանդակության ձևավորմանը (ուսումնական 

դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը)` պահպանելով բարձրագույն 

մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները. 

● մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը.  

● բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից` յուրացնելու 

ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց, որը դասավանդվում է 

Համալսարանում` ըստ սահմանված կարգի. 

● հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական 

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան. 

● ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված կարգով ընդգրկվելու և մասնակցելու Համալսարանի 

կառավարման մարմինների աշխատանքներին.  

● օգտվելու Համալսարանի գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական 

պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, 

ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից. 

● ըստ նախասիրությունների` մասնակցելու Համալսարանում անցկացվող 

ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և 

գիտաժողովներին.  

● ընդգրկվելու ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական գիտական 

ընկերություններում և այլ ուսանողական կազմակերպություններում.  

● բողոքարկելու Համալսարանի ռեկտորի, պրոռեկտորների և ստորաբաժանումների 

ղեկավարների հրամաններն ու կարգադրությունները` ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով.  

● օգտվելու ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի 

փոխհատուցման իրավունքից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.  

● ՀՀ օրենսդրությամբ և Համալսարանի կողմից սահմանված կարգով ստանալու 

պետական, անվանական, ինչպես նաև իրավաբանական կամ ֆիզիկական 

անձանց կողմից նշանակված կրթաթոշակ, դրամաշնորհ, ինչպես նաև 

ուսանողական վարկ. 

● ծանոթանալու Համալսարանի կանոնադրությանը և այլ իրավական 

փաստաթղթերի.  

● լիազոր մարմնի սահմանած կարգով անհրաժեշտության դեպքում՝ ստանալու 

ակադեմիական արձակուրդ` մինչև մեկ տարի ժամկետով՝ բացառությամբ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.  



● ուսուցման առկա ձևով ուսումնառության դեպքում տվյալ ուսումնական տարվա 

ընթացքում առնվազն երկու անգամ գտնվելու արձակուրդում` առնվազն յոթ 

շաբաթ ընդհանուր տևողությամբ.  

● սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն` ներառյալ օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունները.  

● ուսման բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտիվության և 

գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցելու համար ստանալու 

բարոյական և (կամ) նյութական խրախուսանք` ՀՀ օրենսդրությամբ և 

Համալսարանի սահմանած կարգով.  

● սահմանված կարգով ընտրելու և ընտրվելու Համալսարանի կառավարման 

համապատասխան մարմիններում և մասնակցելու այդ մարմինների 

աշխատանքներին:  

8.3. Համալսարանի սովորողներն ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական ակտերով 

սահմանված այլ իրավունքներ:  

8.4. Կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով իրավունք ունի վերականգնվելու Համալսարանում: 

8.5. Համալսարանի սովորողները պարտավոր են` 

● սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները. 

● տիրապետել բարձր որակավորում ունեցող ապագա մասնագետի համար 

անհրաժեշտ գիտելիքներին, կարողություններին, կոմպետենցիաներին և 

հմտություններին. 

● անշեղորեն կատարել Համալսարանի կանոնադրության, Համալսարանի ներքին 

կարգապահական կանոնների, Համալսարանի էթիկայի և վարքագծի կանոնների, 

ներքին իրավական մյուս ակտերի պահանջները. 

● հաճախել ուսումնական ծրագրերով նախատեսված դասընթացներին.  

● հոգատար վերաբերվել Համալսարանի գույքին. 

● բարձր պահել Համալսարանի պատիվն ու հեղինակությունը, պահպանել 

հասարակական համակեցության և բարոյականության նորմերը.  

● լինել կարգապահ, Համալսարանի բոլոր ուսումնական, ուսումնաարտադրական և 

այլ կառույցներում պահպանել մաքրություն.  

● Համալսարանում իրեն պահել արժանավայել` հետևելով հասարակական 

համակեցության կանոններին, 

● հետևել բարոյական և էթիկական նորմերին, չխոչընդոտել աշխատողներին և այլ 

սովորողներին՝ կատարելու իրենց պարտականությունները,  

● հարգել աշխատակիցների և սովորողների իրավունքները և ազատությունները, 

անձի արժանապատվությունը,  

● թույլ չտալ Համալսարանի սովորողին անվայել արարք, հոգալ Համալսարանի 

վարկանիշի մասին ինչպես ուսման վայրում, այնպես էլ առօրյա կյանքում,  

● կրել լիակատար նյութական պատասխանատվություն իր մեղքով Համալսարանին 

նյութական վնաս պատճառելու դեպքում:  

8.6. Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի դասախոսի կամ ուսուցչի չներկայանալու դեպքում 

ուսանողները խմբի ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին հայտնել 

համապատասխանաբար ֆակուլտետի դեկանատ, քոլեջի տնօրինություն կամ 

հենակետային վարժարանի տնօրինություն: 

8.7. Վճարովի հիմունքներով կրթություն ստացող ուսանողները պարտավոր են նաև՝  

● սահմանված ժամկետներում վճարել ուսման վարձավճարը, ուսման վարձավճարը 

ժամանակին չվճարելու դեպքում այդ ուսանողները կարող են հեռացվել 

Համալսարանից.  



● կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Համալսարանի 

կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահական կանոններով, Համալսարանի այլ 

ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների վերաբերյալ 

կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտականություններ:  

8.8. Պարապմունքներին չներկայանալու դեպքում սովորողը պարտավոր է 

չներկայացած օրվանից սկսած երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին 

գրավոր տեղեկացնել համապատասխանաբար ֆակուլտետի դեկանին, քոլեջի 

տնօրենին կամ հենակետային վարժարանի տնօրենին, իսկ Համալսարան 

հաճախելու առաջին իսկ օրը ներկայացնել փաստաթղթեր կամ բացատրագիր 

պարապմունքներին չմասնակցելու պատճառների մասին: 

 



 



 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

023102.00.6   «Օտար լեզու և գրականության» 
(Մասնագիտության թվանիշը, անվանումը) 

023102.02.6 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 
(Կրթական ծրագրի թվանիշը, անվանումը) 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 
1. Մասնագիտության թվանիշը և 

անվանումը 

023102.00.6   «Օտար լեզու և գրականության» 

2. Կրթական ծրագրի թվանիշը և 

անվանումը 

023102.02.6 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

3. Շնորհվող որակավորումը Բանասիրության բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության լեզուն Անգլերեն, հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը Առկա 

7. Ուսումնառության ժամկետը 2012-2026թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

Անգլերեն լեզու և գրականության մասնագիտության կրթական ծրագրի դիմորդը 

պետք է ունենա միջնակարգ կրթության վկայական և հաջողությամբ հանձնած լինի  

«Անգլերեն լեզու»,  «Հայոց լեզու»  առարկաներից միասնական և  «Անգլերեն լեզու»  

բանավոր ընդունելության քննություններ: 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 

Ծրագիրը նպատակաուղղված է  անգլերեն լեզվի և գրականության  բնագավառում  բարձր 

որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստմանը՝ կրթության, մանկավարժության, 

գիտության, ինչպես նաև այլ բնագավառներում  աշխատանքային գործունեության 

համար:  

Ծրագրի նպատակներն  են՝  

 Նպաստել  մասնագիտական մակարդակով անգլերեն լեզվին և անգլիալեղու 

գրականությանը տիրապետելուն,  

 Ձևավորել բակալավրիատի շրջանավարտի մոտ  բանասիրական ցանկացած 

տեքստերի (գրավոր, բանավոր, և վիրտուալ) հետ աշխատելու կարողություն,   

 Ձևավորել ձեռքբերած բանասիրական գիտելիքները մանկավարժական, 

գիտահետազոտական և այլ բնագավառներում կիրառելու կարողություն և 

հմտություն, 

 Ձևավորել ուսանողների մոտ ինքնաքննադատության, ինքնակրթության, 

ինքնազարգացման անհրաժեշտություն: 



 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 

ՙԱնգլերեն լեզու և գրականություն՚ մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրը, 

ելնելով մասնագիտական գործունեության խնդիրներից և հիմնական կրթական 

ծրագրերի նպատակներից, պետք է տիրապետի հետևյալ կոմպետենցիաներին: 

ա) Գործիքային կոմպետենցիաներ  

- վերլուծության և համադրության կարողություն, 

- կազմակերպչական կարողություն (պլանավորում, կազմակերպում, 

ղեկա¬վա¬րում, վերահսկում), 

- հենքային ընդհանուր գիտելիքների տիրապետում , 

- պետական լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն , 

- օտար լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն , 

- համակարգչային տարրական հմտություններ, 

- տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, հա¬մակարգում, 

վերլուծում), 

- խնդիրներ լուծելու կարողություն, 

- որոշումներ կայացնելու կարողություն: 

 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը 

Կցվում է 

12. Գնահատման ձևերը 

իրավիճակային հանձնարարություններ, գործնական-կիրառական ուղղվածություն 

ունեցող հանձնարարություններ, հրապարակային պաշտպանություն և ուսանողների 

նախագծային և հետազոտական գործունեության փորձաքննական գնահատական, 

 հոդվածի նախապատրաստում և գրում, մեկնաբանություններ` հոդվածի, գրքի, 

մենագրության վերաբերյալ), իրավիճակի / դեպքի վերլուծություն, խմբային 

աշխատանք (տվայլ հիմնախնադրի կոլեկտիվ քննարկում և լուծման ուղիների 

որոնում),  հիմնախնդիրների / սեփական աշխատանքային փորձի քննարկում և 

անդրադարձ համակուրսեցիների հետ,  իրական հիմնախնդրին վերաբերող 

հետազոտական հայտի նախագծի պատրաստում,  գործողությունների 

կատարում/ցուցադրում  (հաշվարկներ, աշխատանք տեքստերի հետ, 

արձանագրությունների լրացում, հրահանգների կատարում),  վիդեոյի և ծրագրային 

մատակարարման օգտագործում,  ներկայացման պաստառի նախապատրաստում, 

 մասնագիտական գործունեության հետևում և իրական վերարտադրություն, 

 կառավարում և զարգացում (ինքնակառավարում և ինքնազարգացում), բանավոր 

հարցում, թեստային գնահատում, հարց –պատասխան, ընթացիկ գնահատում, 

ամփոփիչ գնահատում, հայտորոշիչ գնահատում, ձևավորող գնահատում, 

հետազոտական գնահատում, գնահատվող բանավեճ 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Անգլերեն լեզու և գրականության գծով բանասիրության բակալավրի 

մասնագիտությամբ բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական 

ծրագիրը յուրացրած բակալավրը պատրաստ է կրթությունը շարունակելու՝ 

• համապատասխան ժամկետներում ստանալու բակալավրի որակավորման աստիճան 2-

րդ մասնագիտության գծով. 

• մագիստրատուրայում` ստանալու մանկավարժության, լեզվաբանության մագիստրոսի 



աստիճան, 

• մագիստրատուրայում` ստանալու այլ որակավորման աստիճան: 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

 ՀԿԾ-ով նախատեսված բոլոր ուսումնական դասընթացները ապահովված են 

ուսումնամեթոդական փաստաթղթերով և նյութերով: 

• Սովորողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքի իրականացումը 

զուգորդվում է մեթոդական նյութերով և անհրաժեշտ ժամանակի հիմնավորմամբ: 

• ՀԿԾ-ի իրականացումը յուրաքանչյուր սովորողի թույլատրում է  մուտք գործել 

տվյալների շտեմարան, գրադարանային ֆոնդեր, ստանալ տեղեկատվություն և 

խորհրդատվություն: 

• Ուսանողները ապահովված են բոլոր դասընթացների դասախոսական տեքստերի 

էլեկտրոնային տարբերակներով, քննական հարցաշարերով, անհրաժեշտ գրականության 

ցանկով, մշակված թեստերի օրինակով,  օրացուցային պլանով, մեթոդական ուղեցույցով: 

• Գրադարանային ֆոնդը համալրված է  ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև 

հումանիտար, հանրային և տնտեսական դասընթացներին համապատասխան 

տպագիր հրատարակություններով և էլեկտրոնային նյութերով: 

15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել  են  

ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 7-ի N 714 - Ն որոշմամբ հաստատված 

«Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակ»։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/Բ-048-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     

դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  

գիտելիքներ տալ հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր 

շրջանների ազատագրական պայքարի և  հայոց 

պետականության պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
      Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 

պատմությունը, 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից 

մինչև Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: 
Հմտություն 
  տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի 

ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 
Կարողունակություն 

 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն   
 քննադատության և ինքնաքննադատության 

կարողություն  
 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 

ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների 

տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն 



 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. V դ. ազատագրական պայքարը 

Թեմա 2.  VІ-VІІ  դդ. ազատագրական պայքարը 

Թեմա 3.   VIII-IX դդ. ազատագրական պայքարը արաբական 

տիրապետության դեմ 

Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 

Թեմա 5.   Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրության 

որոնումները XVII երկրորդ կեսին և XVIIIդ. առաջին 

քառորդին 

Թեմա 6.   Հովսեփ Էմինը և Հայաստանի ազատագրության 

նրա ծրագրերը 

Թեմա 7.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դ. 

II կեսին 

Թեմա 8. Ազատագրական պայարը Արցախում և Սյունիքում 

Թեմա 9. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց 

սանդղակով, հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 

  ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության   աստիճան 

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 

 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն 

 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ 

 Հարզախույզ, ճեպահարցում 

 թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 

ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով 

հարցերով: 

 

Գրականություն 
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Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին 

դարեր: (ΙX դարի կես-XVΙΙ դարի I տասնամյակ):  

5. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι: Նոր 

ժամանակաշրջան (XVΙΙ դարի II կես -XΙX դարի վերջ): 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/Բ-049-Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք  

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի     

դասավանդումը նպատակ     ունի     ուսանողին  

գիտելիքներ տալ հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր 

շրջանների ազատագրական պայքարի և  հայոց 

պետականության պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք -  Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր 

շրջանների ազատագրական պայքարը,  հայոց 

պետականության պատմությունը, հայ հասարակական-

քաղաքական հոսանքների ձևավորումից մինչև 

Հայսատանի անկախության հռչակագիրը. անկախ 

պետականության վերականգնումը 

Հմտություն 
 տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի 

ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 
Կարողունակություն 

 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն  
 վերլուծության և համադրության կարողություն   
 քննադատության և ինքնաքննադատության 

կարողություն  



 պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
 պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 

ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների 

տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները 

Թեմա 2.  Արևմտահայ ազգային-ազատագրական 

շարժումների վերելքը  XIXդ. 90ական թթ 

Թեմա 3.   Հայկական հարցի ծագումը և նրա 

միջազգայնացումը 

Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 

Թեմա 5.   Ֆիդայական շարժումը  

Թեմա 6.   Ազատագրական խմբակներն ու 

կազմակերպությունները 

 Թեմա 7.   Ազգային կուսակցությունների առաջացումը  

Թեմա 8. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ 

Թեմա 9. Հայոց Մեծ եղեռնը 

Թեմա 10.  1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը 

Թեմա 11. 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 

հանրապետության հռչակումը 

Թեմա 11. Հայաստանի Առաջին հանրապետռությունը 1918-

1820 թթ 

Թեմա 12. Արցախյան շարժման նոր փուլը, Հայսատանի 

անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 

վերականգնումը 

Թեմա 13. ՀՀ պետական խորհրդանիշները, դրոշը, օրհներգը, 

զինանշանը 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 

հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության   աստիճան 

   ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 

   սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն 

  ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ 

   Հարզախույզ, ճեպահարցում 

  թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 

ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով 

հարցերով: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 

2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 

3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 

պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր 

օրերը», Երևան, 2009թ. 

4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի վերջը)  



Երևան, 2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 

պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր 

օրերը», Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 

7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան Ս.  

« Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876: 

8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 

2018 

9. Խաչատրյան Կ. «Հայ-ռուսական հարաբերությունները 

1920-1922 թթ.», Երևան, 2007: 

Լրացուցիչ 

1. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 

աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

2. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 

Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 

3. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին 

դարեր: (Ι X դարի կես- XVΙΙ դարի առաջին 

տասնամյակ):  

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι : Նոր 

ժամանակաշրջան (XVΙΙ դարի երկրորդ կես -XΙX դարի 

վերջ): 

5. Ավետիսյան Հ.Ա. «Հայկական հարցը 1918թ.». Երևան, 

1997 

6. Վրացյան Ս. «Հայաստանի Հանրապետություն», Երևան, 

1993 

7. Սիմոնյան Հր. «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք 1-2, 

Երևան, 1996: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-031- Հայոց լեզու և գրականություն 1 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 56 

Ինքնուրույն 64 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Հայոց գրական լեզվի զարգացման նորագույն շրջանի` 

ժամանակակից հայոց լեզվի ուսումնասիրությունը կոչված է 

օգնելու ուսանողներին առավել ամբողջական դարձնելու 

հայերենի իմացությունը, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների 

ընդհանուր տեսական և գործնական գիտելիքները, հայոց լեզվի 

վերաբերյալ  գիտելիքները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ, նախապատրաստել  ուսանողներին հետագա ինքնուրույն 

ուսումնասիրությունների:  

 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Կիմանա հայոց լեզվի կառուցվածքային 

օրինաչափությունները, ծագումնաբանական և 

տիպաբանական առանձնահատկությունները, լեզվական 

համակարգերի և ենթահամակարգերի 

հարաբերակցությունը, ժամանակակից հայերենի 

ուղղագրության և ուղղախոսության նորմերը, ապագա 

մասնագիտության հիմնական հասկացություններն ու 

դրույթները:  

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Կարողունակություն 

● Կկարողանա ցույց տալ լեզվի կառուցվածքային միավորները 

և արժևորել դրանք որպես խոսքի կառուցման բաղադրիչներ, 

կարողանա հայերենի և օտար լեզուների զուգադրությամբ 

հիմնավորել քերականական իմաստների արտահայտման 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները, շարադրել իր 

միտքը գրագետ բանավոր և գրավոր հայերենով: 



Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1․ Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: Հայերենի հնչյունային 

համակարգը: Ձայնավորներ: Բաղաձայններ և երկհնչյուններ, 

դրանց ուղղագրությունը: Հնչյունափոխություն. տեսակները: 

Հայերեն ռուսերեն-զուգահեռներ: 

Թեմա 2․ Բառագիտություն: Բառի սահմանումը: Բառերի 

տեսակներն ըստ կազմության: Ձևույթ. տեսակները: Բառակազմ. 

հիմքեր: Բարդության տեսակները: Իմաստաբանություն: Բառերի 

ձևաիմաստային խմբերը: Իմաստափոխության տեսակները: 

Հայերենի բառապաշարը: Բառապաշարի համաժամանակյա և 

տարաժամանակյա դասակարգում: Դարձվածաբանություն և 

բառարանագրություն:  

Թեմա 3․ Ձևաբանություն. առարկան, խնդիրները, հիմնական 

հասկացությունները: Քերականական կարգեր, նրանց 

արտահայտությունը: Խոսքի մասերի դասակարգման 

հիմունքները: Հայերեն ռուսերեն-զուգահեռներ:  

Թեմա 4․ Գոյականը որպես խոսքի մաս: Գոյականի իմաստային 

քերականական խմբերը: Գոյականի թվի քերականական կարգը: 

Անեզական և անհոգնական գոյականներ: Ռուսերեն-հայերեն 

զուգահեռներ։ 

Թեմա 5․ Հոլովի ըմբռնումը հայ քերականության մեջ: Հայերենի 

հոլովները: Հոլովման տիպերը: Արտաքին հոլովումներ: Ներքին և 

անկանոն հոլովումներ: Գոյականի առկայացման քերականական 

կարգը:Ռուսերեն-հայերեն զուգահեռներ։  

Թեմա 6․ Թվականը որպես խոսքի մաս: Այբուբենի թվային 

արժեքը: Դերանունը որպես խոսքի մաս:  

Թեմա 7․ Մակբայը որպես խոսքի մաս: Նրա 

հարաբերակցությունն այլ խոսքի մասերի հետ: Մակբայների 

կազմությունը: Կապը որպես խոսքի մաս:  

Թեմա 8․ Շաղկապը որպես խոսքի մաս: Տեսակներն ըստ 

կազմության: Համադասական և ստորադասական շաղկապներ, 

տեսակները: Վերաբերական: Ձայնարկություն:  

Թեմա 9․ 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Հայ հին և 

միջնադարյան քնարերգությունը: «Սասնա ծռեր» էպոսը: 

Միջնադարյան տաղերգություն հայրեններ: 

 

 

 Հայ նոր գրականության ընդհանուր նկարագիրը: Հ.Թումանյան: 

Ավ. Իսահակյան: Վ.Տերյան: Ե. Չարենց: Ուրվագիծ արևմտահայ 

պոեզիայի /Դուրյան, Մեծարենց, Վարուժան, Թեքեյան/: Սփյուռք - 

«Կարոտի» և «Նահանջի» գրականության ուրվագիծ / Համաստեղ, 

Մնձուրի, Շ. Շահնուր/: 



Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 

20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

6. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 

10 %-ը կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 

պատասխանների գնահատում լսարանում: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 

- նշանագիտական հայեցակետերի մատուցման 

ճշգրտությունը, 

- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

● առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 



Գրականություն 

Պարտադիր  

1. Սուքիասյան Ա.Ժամանակակից  հայոց  լեզու, Ե․, 1982։ 

2. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., էլոյան Ս., Ժամանակակից  

հայոց  լեզու. հ.1, Հ․ 2, 1975, 1979։ 

3. Ս.Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե․, 1999։ 

4. Դ.Գյուրջինյան Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 

անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, 

Ե․, 2001։ 

5. Դ. Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 

անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, 

Ե․, 2001։ 

6. Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, 

Ժամանակակից  հայոց  լեզու . հ.3, 1976 

7.  Ս.Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, 

Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3, Շարահյուսություն, Ե․, 2002։ 

8.  Գ.Խաչատրյան, Հայոց լեզվի ոլորաններում, Ե․, 1994։ 

Լրացուցիչ  

1․ Ս.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից հայերենի քերականություն, 

Ե, 1976։ 

2․ Էդ. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և 

խոնարհումը, Ե․, 1967։ 

5․ Մ. Ասատրյան, Բայի սեռերը ժամանակակից հայերենում,  Ե․, 

1959։ 

6.Վ. Առաքելյան,  Հայերենի շարահյուսություն,հ. 1,2, Ե․, 1958, 

1964: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-032- Հայոց լեզու և գրականություն 2 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 56 

Ինքնուրույն 64 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Հայոց գրական լեզվի զարգացման նորագույն շրջանի` 

ժամանակակից հայոց լեզվի ուսումնասիրությունը կոչված է 

օգնելու ուսանողներին առավել ամբողջական դարձնելու 

հայերենի իմացությունը, խորացնել և ընդլայնել ուսանողների 

ընդհանուր տեսական և գործնական գիտելիքները, հայոց լեզվի 

վերաբերյալ  գիտելիքները կիրառել պրակտիկ գործունեության 

մեջ, նախապատրաստել  ուսանողներին հետագա ինքնուրույն 

ուսումնասիրությունների:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Կիմանա հայոց լեզվի կառուցվածքային 

օրինաչափությունները, ծագումնաբանական և 

տիպաբանական առանձնահատկությունները, լեզվական 

համակարգերի և ենթահամակարգերի 

հարաբերակցությունը, ժամանակակից հայերենի 

ուղղագրության և ուղղախոսության նորմերը, ապագա 

մասնագիտության հիմնական հասկացություններն ու 

դրույթները:  

Կարողունակություն 

● Կկարողանա ցույց տալ լեզվի կառուցվածքային միավորները 

և արժևորել դրանք որպես խոսքի կառուցման բաղադրիչներ, 

կարողանա հայերենի և օտար լեզուների զուգադրությամբ 

հիմնավորել քերականական իմաստների արտահայտման 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները, շարադրել իր 

միտքը գրագետ բանավոր և գրավոր հայերենով: 



Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1․ Բայը որպես խոսքի մաս։ Բայի արտահայտության  երկու 

ձևերը։ Բայի կազմությունը 

Թեմա 2․ Բայահիմքեր։  Բայածանցներ։ Բայի սեռը, սեռային 

զուգահեռներ․ կրկնասեռություն£  

Թեմա 3․ Դերբայներ։ Դերբայների դասակարգումն ըստ 

քերականական նշանակության։  

Թեմա 4․ Եղանակային ձևեր․ եղանակ․ ժամանակ․ դեմք․ թիվ: 

Թեմա 5․ Հաստատական և ժխտական խոնարհում։ Խոնարհիչներ 

և խոնարհումներ։ Եղանակային ձևերի կազմությունը։  

Թեմա 6․ Համադրական և վերլուծական ժամանակաձևեր․ 

գլխավոր և երկրորդական ժամանակներ։ Սահմանական, 

ըղձական, ենթադրական, հարկադրական և հրամայական 

եղանակները․ նրանց ժամանակային ձևերը, կազմությունը, 

գլխավոր ու երկրորդական կիրառությունները։ Ածանցավոր 

բայերի խոնարհումը։ Անկանոն բայեր․ նրանց խոնարհումը: 

Թեմա 7․ Շարահյոիսոիթյուն. շարահյուսության 

ուսումնասիրության առարկան։ Գաղափար 

բառակապակցության մասին։ Բառերի կապակցության 

տեսակներն ըստ շարահյուսական արժեքի։ 

Բառակապակցության տեսակներն ըստ կազմության։ 

Բառակապակցության տեսակներն ըստ գերադաս անդամի 

արտահայտության։ 

Թեմա 8․ Նախադասություն. քերականական հիմնական 

հատկանիշները£ Նախադասությունների դասակարգումը:  

Թեմա 9․ Ենթակա, տեսակները, արտահայտությունը:  

Թեմա 10․ Ստորոգյալ, քերականական ձևավորումը, տեսակները, 

արտահայտությունը:  

Թեմա 11․ Գոյականական անդամի լրացումներ:  

Թեմա 12․ Բայական անդամի խնդիր լրացումներ: Բայական 

անդամի պարագա լրացումներ: 

 



 Թեմա 13․ Դերբայական դարձված և նախադասության կողմնակի 

անդամներ: Տրոհվող լրացումներ: Նախադասության հարակից 

միավորներ:  

Թեմա 14․ Բարդ նախադասությունը և նրա կառուցվածքը: Բարդ 

համադասական նախադասություն. տեսակները: Բարդ 

ստորադասական նախադաս.  կառուցվածքը և իմաստային 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա 15․ Նախադաս. գլխավոր անդամներին փոխարինող 

երկրորդ. նախադաս.: Նախադաս. երկրորդ. անդամներին  

փոխարինող երկրորդ. նախադաս. (գոյականական անդամին 

փոխարինող): Նախադաս. երկրորդ. անդամներին  փոխարինող 

երկրորդ. նախադաս. (բայական անդամին փոխարինող): 

Փոխակերպում: Կետադրություն: 

Թեմա 16․ Նախադասությունների   կապակցություն: 

Նախադասությունների ինքնուրույնության 

հարաբերականությունը խոսքի մեջ։ Նախադասությունների 

իմաստային քերականական հարաբերությունները խոսքի մեջ։ 

Նախադասությունների կապակցման միջոցները՝ բառական և 

շարահարական։ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 

20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

▪ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին (ընդհանուր 

գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- ռեֆերատների կատարում 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

- լեզվաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

գնահատականի 10 %-ը կամ 10 միավոր) 

▪ Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում: 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր գնահատականի 20 

%-ը կամ 20 միավոր) 

 



 Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

▪ բանավոր քննություն հարցատոմսերի միջոցով և 

պատասխանների գնահատում լսարանում: 

▪ Գնահատման չափանիշները` 

- տեսական հարցերի  ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 

- նշանագիտական հայեցակետերի մատուցման 

ճշգրտությունը, 

- խոսքի տրամաբանական կառուցվածքը, 

● առարկայի ընդհանուր իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր  

1. Սուքիասյան Ա.Ժամանակակից  հայոց  լեզու, Ե․, 1982։ 

2. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., էլոյան Ս., Ժամանակակից  

հայոց  լեզու. հ.1, Հ․ 2, 1975, 1979։ 

3. Ս.Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե․, 1999։ 

4. Դ.Գյուրջինյան Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 

անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, 

Ե․, 2001։ 

5. Դ. Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, Միասին, 

անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, 

Ե․, 2001։ 

6. Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, 

Ժամանակակից  հայոց  լեզու . հ.3, 1976 

7. Ս.Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, 

Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3, Շարահյուսություն, Ե․, 2002։ 

8. Գ.Խաչատրյան, Հայոց լեզվի ոլորաններում, Ե․, 1994։ 

Լրացուցիչ  

1․ Ս.  Աբրահամյան,  Ժամանակակից հայերենի քերականություն, 

Ե, 1976։ 

2․ Էդ. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և 

խոնարհումը, Ե․, 1967։ 

5․ Մ. Ասատրյան, Բայի սեռերը ժամանակակից հայերենում,  Ե․, 

1959։ 

6.Վ. Առաքելյան,  Հայերենի շարահյուսություն,հ. 1,2, Ե․, 1958, 

1964: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-132 -Մանկավարժություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 24 

Սեմինար 8 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  



Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական տեսական 

գիտելիքները արդյունավետ կիրառելու կարողություններով և 

հմտություններով, ընդարձակել նրանց մանկավարժական 

աշխարհայացքը զարգացնել մանկավարժական վերլուծական, 

համադրական և ստեղծագործական կարողությունները: 

Ձևավորել մանկավարժական  տարբեր իրավիճակներում արագ 

կողմնորոշվելու կարողություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 մանկավարժության առարկան, հիմնական 

հասկացությունները, կարևորագույն խնդիրները,  

 մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ,  

 մանկավարժական գիտաճյուղերի բնութագիրը,  

 մանկավարժության գիտահետազոտական մեթոդները,  

 անձնավորության զարգացման և ձևավորման 

գործոնները,    

 անձնավորության զարգացման տարիքային փուլերը,  

 կրթության բովանդակության ընդհանուր բնութագիրը,  

 ուսուցման գործընթացի էությունը,  

 ուսուցման սկզբունքները,  

 ուսուցման մեթոդները և միջոցները,  

 ուսուցման կազմակերպման ձևերի էվոլյուցիոն 

զարգացումը,  

 դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձև,  

 ուսուցման կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  

 ուսուցման գործընթացի կազմակերպման 

դիդակտիկական նոր համակարգերը,  

 ուսուցման գործընթացի  ախտորոշումն ու վերահսկումը,  

 ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու 

տեխնոլոգիաների կիրառումը դպրոցում,  

 ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաներ և 

մասնագիտական կոմպետենտություն,  

 դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,  

 դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

առանձնահատկությունները,  

 դաստիարակության օրինաչափությունները, 

սկզբունքները,  

 դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման 

ձևերը,  

 դաստիարկության բաղադրամասերը:  

Հմտություն 

 մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 
բնութագրմանը,  

 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն  
 ուսուցման  և  դաստիարակության  մեթոդների 

 ու  տեխնոլոգիաների իմաստավորմանը,  



 ուսուցման և դաստիարակության սկզբունքների 
իմասատավորմանը,  

 տնօրենի,  փոխտնօրենների,  ուսուցիչ-
դաստիարակի  կոմպետենցիաների 
գաղափարագրմանը  

 մանկավարժական վարպետությանը:  
  

Կարողունակություն 

 արդյունավետ օգվտել մանկավարժության 
գիտահետազոտական մեթոդներից,  

 իմաստավորել անձի զարգացման գործոնները,  
 իմաստավորել անձի զարգացման տարիքային 

շրջափուլերը,  
 իմաստավորել ուսուցման և դաստիարակության 

կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  
 բնութագրել ուսուցողական և միավորային մատյանները,  
 ներկայացնել արդի գնահատման համակարգը,  
 ներկայացնել ուսուցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները,  
 կարևորել ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաները,  
 տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության 

ձեռքբերման պահանջները  
 արագ կողմնորոշվել տարաբնույթ դաստիարակչական 

իրավիճակներում,  
 տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,  
 տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին,  
 տիրապետի դպրոցի կառավարման հիմունքներին:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Մանկավարժությունը ծագումը, օբյեկտը, առարկան, 

հիմնական հասկացությունները։ Դաստիարակության նպատակի 

հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ։ 

Թեմա 2․ Անձնավորության զարգացման գործոնները, տարիքային 

փուլերը։ Անձնավորության ձևավորման խնդիրը 

մանկավարժության մեջ։ 

Թեմա 3․ Դիդակտիկայի էությունը, հիմնական 

հասկացությունների բնութագիրը։ Ուսուցման գործընթացի 

էությունը, օրինաչափությունները, սկզբունքները։ Ուսուցման 

մեթոդները, կազմակերպման ձևերը։ 

Թեմա 4․ Դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

իմաստները, օրինաչափությունները, 

առանձնահատկությունները։ Դաստիարակության սկզբունքները։ 

Դաստիարակության մեթոդները, դրանց դասակարգումը, 

դաստիարակության կազմակերպման ձևերը։ 

Թեմա 5․ Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումը։ 

Թեմա 6․ Դպրոցականների աշխարհայացքի ձևավորումը։ 

Թեմա 7․ Դաստիարակության բաղադրամասերը։ 

Թեմա 8․ Դպրոցի կառավարման հիմունքները։ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր, գրավոր հարցում, թեստ 

Ներկայություն, գիտականություն, ինքնուրույնություն, 

ակտիվություն, խոսքի հստակություն։ 

Գրականություն 
Պարտադիր- 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-128- Հոգեբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

 2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 24 

Սեմինար 8 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 28 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի նպատակն է. 

1. Ուսանողներին զինել հոգեբանության  մասին 

գիտելիքներով:  

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 



տեսական, հոգեբանական և մեթոդական 

գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր 

հոգեբանության  օրինաչափությունների մասին: 

4. Ընդհանուր հոգեբանության բնագավառում ձեռք 

բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

5. Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների 

շարքի առարկաների (սոցիալական հոգեբանություն, 

սոցիոլոգիա, սպորտային հոգեբանություն և այլն) 

հետագա առավել գիտական և լուրջ 

ուսումնասիրություններին: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 հոգեբանության սահմանումը,  

 հոգեբանության առարկան,  

 հոգեբանության հիմնական մեթոդները,  

 հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,  

 գործունեության կառուցվածքը: 

 իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, 

ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, 

երևակայություն: 

 մարդու հույզերն ու զգացմունքները,  

 ըստ խառնվածքի դասակարգումը, յուրաքանչյուր տիպի 

առանձնահատկությունները: 

Հմտություն 

 Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության առարկային, 

մեթոդներին և խնդիրներին: 

 Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի 

մասին գիտելիքներին: 

 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 

գործընթացների վերաբերյալ: 

 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային 

գործընթացների վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 

 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  հետազոտության 

մեթոդները,որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1  Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, 

մեթոդները: 

Թեմա 2  Հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, ներկա 

վիճակը, ճյուղերը, կառուցվածքը: 

Թեմա 3  Հոգեկանի ծագումն ու զարգացումը:  

Թեմա 4 Անձնավորություն :  

Թեմա 5 Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: 

Թեմա 6 Գործունեության հոգեբանական բնութագիրը: 



Թեմա 7 Ուշադրություն:  

Թեմա 8 Հաղորդակցում և լեզու: 

Թեմա 9 Զգայություն: 

Թեմա 10 Ըմբռնում:  

Թեմա 11 Հիշողություն:  

Թեմա 12 Մտածողություն:  

Թեմա13 Երևակայություն: 

Թեմա 14 Հույզեր և զգացմունքներ  

Թեմա15 Խառնվածք,բնավորություն: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

  ընթացիկ ստուգումների հաշվառում: 

Գնահատման չափանիշները` 

 երկու ընթացիկ ստուգումների` թեստային 

առաջադրանքների հաշվառում, 

 երկու ինքնուրույն աշխատանքների հաշվառում 

/ռեֆերատ, մշակում, զեկույց/, 

 հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 

 գործնական աշխատանքների հաշվառում: 

Գրականություն 
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2. Ավանեսյան Հ., Հովհաննիսյան Հ., հովհաննիսյան Ս., 

Ասրիյան Է. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր/ 

Ուսումնական ձեռնարկ. Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,204 էջ 

3. Психология. Учебное пособие под. Ред. Е. И. Рогова. М., 

2005 3. Маклаков А. Г. Общая психология. М., 2007 

4. СтоляренкоЛ. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 

2005 

5. Блейхер, Вадим Моисеевич, and Инна Вадимовна Крук. 

"Толковый словарь психиатрических терминов 

Լրացուցիչ 

1. КАЗАКОВ Ю.Н, ЗОЛОТАРЁВА Г.К "ОБЩАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗДЕЛ “ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ” 

Конспект лекций." 

2. Немов, Р. С. "Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: в 3 кн." М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС (2003). 

3. http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm 

4. http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolst

hought.htm 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ-146 Համակարգչից օգտվելու հմտություններ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 28 

http://www.uni.edu/tan/structuralism.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm
http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/schoolsthought.htm


Ինքնուրույն 32 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» առարկայի 

դասավանդման նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից ծրագրային  

և տեխնիկական ապահովման և դրանց կիրառության 

վերաբերյալ:  

Առարկայի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը 

պետք է ձեռք բերի գիտելիքներ Windows օպերացիոն թաղանթի, 

նրա հիմնական ֆունկցիաների ու ստանդարտ ծրագրերի,  MS 

Word, MS Excel և Power Point կիրառական ծրագրերի վերաբերյալ:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք  

Համակարգչի ծրագրային և ապարատային միջոցների մասին 

տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ 

Հմտություն 
 Համակարգչի ծրագրերի և սարքավորումների հետ 

համագործակցային աշխատանքի հմտություններ 

 Աշխատել Windows-ի  ծրագրային  միջավայրում, 

աշխատել ֆայլային համակարգի հետ: 

Կարողունակություն 
 Մուտքագել, խմբագրել, ձևավորել տեքստը, 

փաստաթուղթը՝  MS Word ծրագրային փաթեթի 

հնարավորություններից օգտվելով: 

 Կազմել աղյուսակներ MS Excel  աղյուսակային ծրագրի 

օգնությամբ, կատարել պարզագույն հաշվարկներ, 

տեղադրել բանաձևեր, կիրառել ֆունկցիաներ, պատկերել 

համեմատական  գրաֆիկներ: 

 Կարողանա ստանալ պրեզենտացիոն աշխատանքներ 

Power Point ծրագրային փաթեթով 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի 

սկզբունքները։ Մայր հարթակ, միկրոպրոցեսոր։ Հիշողության 

տեսակներ։ Ծայրամասային սարքեր։  

Թեմա 2.  Աշխատանք Windows օպերացիոն համակարգի հետ։ 

Windows ՕՀ-ի աշխատանքի ինտերֆեյսը։ Աշխատանք 

ստանդարտ  ծրագրերի հետ։ ֆայլային համակարգ․ ֆայլերի 

պատճենահանում, տեղափոխում, հեռացում, փնտրում, 

վերանվանում։ Control Panel։  

Թեմա 3․ MS Office ծրագրային փաթեթ։ MS Word տեքստային  

խմբագիր ծրագիր։  տեքստի մուտքադրման   և ֆորմատավորման 

կանոնները։ Աշխատանք աղյուսակների հետ։ Drawing 

գործիքների տողը , WordArt։  Թեմա 4․ MS Office ծրագրային 

փաթեթ։ MS Excel աղյուսակային պրոցեսոր աշխատանքային 

գիրք, էջերի հեռացում ավելացում, վերանվանում , 

պատճենահանում, աշխատանքային դաշտ, բջիջներ, սյուներ, 

տողեր։ Մաթեմատիկական հաշվարկների կատարումը 

բջիջներում բանաձևերի տեղադրման կանոնները։ Բացարձակ և 



հարաբերական հասցեավորում ։ Ֆունկցիաներ։ Տվյալների 

տեսակավորում և զտում։  

Թեմա 5. MS Office ծրագրային փաթեթ MS Power Point 

պրեզենտացիոն կիրառական ծրագիր։ Սլայդների ստեղծում, 
դրանց միավորում ցուցադրական պրոյեկտի մեջ։ Պրոյեկտի  
ներկայացումը պրեզենտացիոն ծրագրերի միջոցով 
Ձայնի, անիմացիաների տեղադրում։ Տարբեր ոճերի սլայդների 
ձևավորում 
ծրագրի կիրառությունը մասնագիտական բնույթի նյութի 
ցուցադրության համար   

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Նախատեսված է ստուգարք: 

Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-ռեյթինգային 

համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, եվ 

հաշվառման կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր- Վ Հովսեփյան  MS Windows, MS Office (Word, Exel, 

Access…) ծրագրային համակարգեր 

Լրացուցիչ- В.С.Симонович Информатика базовый курс, учебник 

для ВУЗ-ов 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ-062-Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 24 

Սեմինար 20 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Փիլիսոփայություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ     

ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ աշխարհայացքի, նրա 

տարատեսակների և ձևերի մասին, բացահայտել իրականության 

սկզբնապատճառը, զարգացման օրենքներն ու 

օրինաչափությունները, մեկնաբանել շարժման մեխանիզմը, 

ձևերը և դրանց դերը զարգացման գործընթացում: Ուսանողները 

գիտելիքներ են ստանում նաև հասարակության, նրա 

առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին: 

Դասընթացը ներկայացնում է փիլիսոփայյական գիտելիքների 

պատմականությունը, ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը  

գաղփար կունենա նորագույն շրջանի փիլիոփափայական 

տեսությունների և ուղղությունների, հայ փիլիսոփայական մտքի 

զարգացման շրջանների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

կատարել ընդհանրացումներ աշխարհայացքի, տարբեր 

գաղափարական հոսանքների, տեսությունների և 

հիմնադրույթների վերաբերյալ:  



Փիլիսոփայություն առարկայի ուսումնասիրմամբ ուսանողը 

միաժամանակ կշփվի տրամաբանության, մշակութաբանության, 

քաղաքագիտության և այլ գիտությունների հետ:  

Փիլիսոփայություն առարկան նախատեսված է ներկայացնել 

բոլոր բաժինների համար, որպեսզի ապագա  մասնագետի մոտ 

ձևավովի իրականության վերաբերյալ ընդհանրական 

գիտելիքներից եզրահանգումներ կատարելու հմտություն և 

կարողություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
1.ինքնուրույն վերլուծել  փիլիսոփայական հիմնախնդիրները  

2.տարբերել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 

գաղափարական հիմնավորումները  

3.տարբարակել փիլիսոփայության մտքի պատմության 

հիմնական էտապները, յուրաքանչյուրի հիմնական 

մոտեցումները  

4. Ներկայացնել հասարակական գիտակցությունը ձևերը, դրանց 

ընդհանրությունն ու տարբերությունը   

5. հասկանալ    փիլիսոփայական հասկացությունների, 

կատեգորիաների և օրենքների էությունը, կիրառման բնագավառը   

 

Հմտություն 
1.գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  

2.հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3.սովորելու ունակություն  

4.առաջնորդի հատկություններ  

5.որակի կարևորության գիտակցում 

6.Կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները 

 
Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 

2.կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
3.հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

 

4.տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 

ունակություն 

5.քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն  

6.միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փիլիսոփայություը որպես գիտություն 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական փուլերը 

Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 

Թեմա 4. Հոգևորի / գիտակցության/  պրոբլեմը փիլիսոփայության 

մեջ 

Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը/ օրենքները և 

կատեգորիաները/ 

Թեմա 6. Իմացության տեսություն։ Գիտական իմացություն 

Թեմա 7. Սոցիալական փիլիսոփայություն, հասարակության 



սոցիալ-տնտեսկան համակարգը 

Թեմա 8. Հասարակության քաղաքական և հոգևոր համակարգը 

Թեմա 9. Հասարակական գիտակցություն 

Թեմա 10. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճան,  

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  

 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 

 ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ, 

 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ կամ 

կարճ ազատ պատասխանով 

 ամփոփիչ քննություն համակարգչային ստուգմամբ 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Ս. Հակոբյան – Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան 2005 

2. Մ. Ասատրյան – Փիլիսոփայության ներածություն, Երևան 2004 

3. Վ. Կանկե - Փիլիսոփայություն, Երևան, 2000 

4. Հ. Շաքարյան – Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005 

5. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան, 1975. 

6. Ս. Զաքարյան – Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան 2005 

 

Լրացուցիչ  

1.Իովչուկ – Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, 

Երևան, 1979 

2.էդ. Հարությունյան, Քաղաքական համակարգի զարգացման 

հիմնախնդիրները անցումային հասարակությունում, Երևան, 

2005   

3. И.Т. Фралов, Введение философии 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ-064- Մշակութաբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը   Մշակութաբանություն դասընթացի ծրագրային 

բովանդակության տիրապետումը, մշակույթի, մարդու, 

հասարակության ու աշխարհի մասին ընդհանուր 

գիտելիքների յուրացում: 



 աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցում 

 մասնագիտական, ընդհանուր գիտական և 

մշակութաբանական խնդիրների փոխառնչությունների 

պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումների իմացում 

 մասնագիտական  գիտելիքների զարգացմանը նպաստող 

մշակութա-մեթոդաբանական մտածելակերպի տարրերի 

ձևավորում 

 համաշխարհային և ազգային մշակույթի նվաճումներին 

հաղորդակից լինելը և մշակութաբանության բարդ 

հիմնախնդիրների համակարգում ճիշտ կողմնորոշվելը 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Մշակութաբանության որպես ինքնութույն գիտության 

ձևավորումը, հետազոտման մեթոդները:  

Մշակույթ հասկացության մեկնաբանումը և սահմանումները: 

Մշակույթի գործառույթները: Մշակույթի դասակարգման 

հիմնական չափորոշիչները, մշակույթի առանձին տիպերի 

բնութագիրը,  կրոն և մշակույթ, բարոյականություն,  արվեստ, 

գիտություն: 

Բնությունն իբրև փիլիսոփայական և մշակութաբանական 

կատեգորիա: Արժեք հասկացության  բնորոշումը, մշակույթի և 

արժեքների կապը, արժեքների  դասակարգումը: 

Քաղաքակրթություն հասկացության բնութագիրը, 

քաղաքակրթության և մշակույթի ընդհանրություններն ու 

տարբերությունները; 

 

Հմտություն 

 մշակութային երևույթների օրինաչափությունները,  

կառուցվածքը, տիպաբանությունը, պատճառա-

հետևանքային կապերը հասկանալու ունակություն 

 մշակույթի վերաբերյալ եղած սկզբնաղբյուրների հետ 

աշխատելու ունակություն 

 ունեցած ինֆորմացիայի և տեղեկատվության տարբեր ձևերը 

օգտագործելու հմտություններ 

 մշակույթի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների 

համակարգում և վերլուծություն 

 մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններ 

 տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 

ունակություն,  

 միջանձնային գործնական հմտություններ 

 
Կարողունակություն 

 Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն 

 Հետազոտություններ կատարելու ունակություն 

 Անկախ սովորելու ունակություն 

 Հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 

 Համապատասխան համատեքստում ընկալել և 

մեկնաբանել նոր տեղեկատվություն,  



 Հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության 

տեսությունների զարգացման մեթոդները 

 Ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 

հետազոտությունների որակի իմացություն 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մշակութաբանության ուսումնասիրության առարկան, 

մեթոդները, գործառույթները 

Թեմա 2. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ 

Թեմա 3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը 

Թեմա 4. Մարդ, բնություն, մշակույթ 

Թեմա 5. Մշակույթ և արժեքներ, մշակույթ և քաղաքակրթություն 

Թեմա 6. Մշակութային երկխոսություն և գլոբալիզացիա 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են 

հետևյալ բաղադրիչներով`  

ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի գնահատում դասահաճախումների հաշվառման 

միջոցով,  

բ) գործնական (սեմինար) աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, նրա ակտիվության և հմտությունների 

հաշվառում և գնահատում,  

գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) հաշվառում գնահատում,  

դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման 

ընթացիկ ստուգում ու գնահատում կիսամյակի ընթացքում,  

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 

ուսանողի մասնակցության աստիճանի, անհատական 

առաջադրանքների, գործնական աշխատանքներին ուսանողի 

ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների 

գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների 

հիման վրա դասընթացի  արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում  

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Մելքումյան Գ.Ա. Մշակութաբանություն, 2001 

2. Գուրևիչ Ս.,  Մշակութաբանություն,1996 

3. Բորև Յու.Բ.,  Գեղագիտություն, 1989 

4. Սարգսյան Ս.Ա.,  Մշակութաբանություն, 1996 

Լրացուցիչ 
1. Հովհաննիսյան  Ս.,  Կուլտուրան և բնությունը,  Երևան, 

1984  

2. Макарян Э.С. , Теориякультурыисовременнаянаука,  Ереван 

1984 

3. Малюра Ю.А. Культурология, Москва, 1999 

4. Лосев А.Д. Философия. Мифология. Культура, Москва, 1991 

5. Культурология. История мировой культуры, Москва, 1995 

6. Розин В.М. Введение в культурологию, Москва, 1994 

7. Швейцер А. Культура и этика, Москва, 1994 

8. Шнен О. Закат Европы, Москва, 1991 

9. Философский словарь, Москва, 1983 

10. Փիլիսոփայական բառարան 



 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ- 061-Տրամաբություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակը մտածողության օրենքների և 

օրինաչափությունների, մտքի քերականության կանոնների 

յուրացումն է, որի արդյունքը նոր գիտելիքների ստանալն ու 

յուրացնելն է  ոչ միայն մտածողության, այլև իրականության 

մասին ընդհանրապես:  

Դասընթացի  նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես շաղկապել 

մտքերը, որպեսզի ճշմարիտ նախադրյալներից ստանանք 

ճշմարիտ եզրակացություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հասկացության էությունը: Հասկացությունների տեսակները, 

նրանց հարաբերությունը: 

 Դատողության էությունը, տեսակետները, իմացաբանական 

և հաղորդակցային յուրահատկությունները 

 Միջնորդավորված մտահանգում: Պայմանական և 

բաժանարար մտահանգումներ: Սիլլոգիզմը որպես 

մտահանգման յուրահատուկ ձև: Մտահանգման դերը 

ուսուցման գործընթացում: Անմիջական մտահանգումներ: 

Փոխակերպում և շրջում 

 Տրամաբանության հիմնական օրենքները: Օրենք-

օրինաչափություն-մտածողություն 

Հմտություն 
Տրամաբանության օրենքների, կատեգորիալ ապարատի և 

մեթոդների կիրառման շնորհիվ հանգել նյութականի 

իդեալականացման, օբյեկտիվը սուբյեկտիվացնելու և 

սուբյեկտիվն էլ օբյեկտիվացնելու հիմնական սկզբունքներին  
Կարողունակություն 
վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   

գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

առկա փաստերը վերլուծելու, նոր գաղափարներ առաջ քաշելու 

ունակություն, 

 

Դասընթացի Թեմա 1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը  



բովանդակությունը Թեմա 2. Հասկացության էությունը  

Թեմա 3. Դատողության էությունը 

Թեմա 4. Մտահանգում 

Թեմա 5. Ապացուցում և հերքում  

Թեմա 6. Տրամաբանության հիմնական օրենքները 

Թեմա 7. Տրամաբանության մեթոդաբանական 

նշանակությունը 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճան,  

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  

 գործնական և լաբորատոր պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 

 ընթացիկ ստուգում 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Բրուտյան Գ.Ա., Ձևական տրամաբանության դասընթաց, 

Եր., 1967: 

2. Բրուտյան Գ.Ա., Տրամաբանության դասընթաց, Եր., 1976: 

3. Հարությունյան Էդ. Շ., Դեդուկտիվ տրամաբանության 

տեսության հարցեր, Եր., 1972: 

Լրացուցիչ 
1. Кондаков Н.И. Логический словарь - справочник. М., 1975 

2. Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику. М.,2010 

3. Гетманова А. Д. Учебник по логике. М., 1995. 

4. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. М., 2013. 

5. Кондаков Н. И. Введение в логику. М., 1967 

6. Ивлев Ю. В. Учебник логики: Учебник. М.,2003.   

7. Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики: Учебник. М., 

2001 

8. Горский Д. П. Логика: Учебное пособие для 

педагогических училищ.   Изд. 3-е., М., 1961.  

9. Челпанов Г. И. Учебник логики.  М., 1994. 

  

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ԷԻԿ/բ-105 - Իրավագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցավորության և 

http://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/001_uchebnik_logiki_getmanova_2000/000.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE..._%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B9_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://runivers.ru/philosophy/lib/book6197/138454/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20080629195438/http:/omgp-net.narod.ru/0/sboomg-net/DP_Gorsky/Logic/index.htm
https://web.archive.org/web/20080629195438/http:/omgp-net.narod.ru/0/sboomg-net/DP_Gorsky/Logic/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.krotov.info/libr_min/24_ch/el/lpanov.htm


դրա հետ կապված հարաբերություների մասին,  

 ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

իրավագիտական աշխարհայացքը,  

 նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված 

նյութի գործնական կիրառմանը,  

 խորացնել ընդհանուր իրավագիտական գիտությունների 

առարկայաշարի ուսումնասիրությունը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Իրավունքի հիմնական ճյուղերի (մասնավորապես՝  

սահմանադրական իրավունքի, վարչական իրավունքի և 

վարչական դատավարության, քաղաքացիական 

իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային իրավունքի, քրեական իրավունքի և 

քրեական դատավարության, էկոլոգիական իրավունքի, 

միջազգային հանրային իրավունքի, դրանց սկզբունքների, 

ինստիտուտների, նորմերի ծագումնաբանության և 

էության, այդ ինստիտուտների և նորմերի օրենսդրական 

ամրագրման և կիրառման գործընթացի վերաբերյալ 

հիմնարար և համակարգված գիտելիք:  

Հմտություն 

 Կարող է կիրառել մասնագիտական գիտելիքներն 

առավել հաճախ հանդիպող իրավական խնդիրների 

լուծման համար։ 

Կարողունակություն 

 Ունակ է՝ պարբերաբար ուսումնասիրելու 

օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան, 

մասնագիտական գրականությունը և ինտեգրվելու 

հարափոփոխ բազմամշակութային աշխատանքային 

միջավայրին։ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- Պետության և իրավունքի առաջացումը,   

Թեմա 2- Պետության էությունը և գործառույթները, 

Թեմա 3- Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում, 

Թեմա 4- Սոցիալական նորմերի հասկացությունն ու տեսակները,  

Թեմա 5- Իրավունք և     իրավագիտակցություն, 

Թեմա 6- Օրինականություն և  իրավակարգ, 

Թեմա 7- Իրավունքի համակարգը, Թեմա  

8- Իրավական պետություն, Թեմա  

9- Սահմանադրական իրավունք,  

Թեմա 10- Սահմանադրական կարգ հասկացությունը  

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն ուղղորդված են 

կրթության վերջնարդյունքներին 

6.2. Առարկան ամփոփվում է քննությամբ` 4-րդ կիսամյակում) 

6.3. Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

 տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 

պատասխանի բովանդակությունը 

 պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 

 շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի 

յուրացվածության աստիճանը 



 ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

4. Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 

ստուգում 

5. Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

 անհատական աշխատանքների հանձնարարում 

 իրավաբանական խնդիրների լուծում 

6. Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

 դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 

 ներկայություն 

 մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

6.7. Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 

 համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 

6.8. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 

6.1-6.6 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուր 

միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 

1. ՀՀ Սահմանադրություն 

2. Վ.Ն Խռոպանյուկ «Պետության և իրավունքի տեսությունե, 

2001թ. 

3. Վ.Ս. Ներսեսյանց «Իրավունքի և պետության տեսությունե, 

2001թ. 

4. Ապիյան Ն. «Պետության և իրավունքի հիմնահարցերե, 

2003թ. 

5. Васильев А. В. «Теория государства и права, 1998 

6. Алексеев С Г« Теория государства и права.  2004 

Լրացուցիչ՝ 

1. www. yandex.ru. 

2. www.google.ru 

3. www.lib.ru 

4. www.books.ru 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Էիկ/ բ 091  Տնտեսագիտության  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ամեն  մի արտադրաեղանակի նպատակը 

հասարակության և նրա անդամների պահանջմունքների 

http://www.google.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/


բավարարումն է: Հենց դրան է  ուղղված արտադրության 

գործընթացը, որտեղ լուծվում է տնտեսական երկու հիմնախնդրի  

միչև առաջացող մշտական հակասությունը: 

Ներկայումս խառը տիպի տնտեսության պայմաններում , 

հիմախնդիրը շուկայական գործընթացի գործողությունը, 

շուկայական հարաբերությունների զարգացման 

օրինաչափություններն ու առանձնահատկություններն 

են:Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ավելի շատ 

պահանջմունքներ բավարարելու գործում մարդկանց ունեցած 

վարքագիծը: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները 

 տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և գործառույթները 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում 

 առարկայի կարևորությունը հասարակական 

տնտեսական հարաբերությունների բնագավառում 

 հասարակության զարգացման պատմական փուլերի 

տնտեսական առանձնահատկությունները 

Հմտություն 

 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և 

խնդիրներին 

 շուկայական հարաբերությունների 

օրինաչափություններին 

այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են 

տնտեսական հավասարակշռություն  և համաչափություն 

պահպանելու համար 

Կարողունակություն 

 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

գործընթացները, դրանց պատճառահետևանքային 

կապերը 

 կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 

 ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 

քաղաքականություն փոխհարաբերությունը 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 

Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: 

Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 

Տնտեսագիտության հիմնական ուղղությունները: 

Տնտեսագիտություն առարկան, նպատակները և 

խնդիրները: 

Տնտեսական կատեգորիաներ և տնտեսական օրենքներ: 

Տնտեսագիտության տեսությունը որպես 

մեթոդոլոգիական գիտություն` մեթոդոլոգիա և մեթոդ: 

Տնտեսագիտության միկրո, մեզո, մակրո և մեգա շերտային 

կառուցվածքը: 

Թեմա 2 Շուկայական տնտեսության ընդհանուր 

բնութագիրը: 



Շուկա, շուկայի հասկացությունը, ծագման պայմանները, 

սեփականության բազմաձևությունը: 

Շուկայի հիմնական տարրերը, ֆունկցիաները, 

գործունեության սկզբունքները, կառուցվածքը, 

ենթակառուցվածքները, օբյեկտները, սուբյեկտները: 

Շուկայի դասկարգումն ըստ ապրանքային խմբերի, 

տարածքային հատկանիշների, մրցակցության ձևի, շուկայի 

սուբյեկտների տեսակների: 

Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական 

կողմերը: 

Թեմա 3 Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: 

Տնտեսական համակարգերը: Դրանց կազմակերպման 

հիմնական ձևերը: 

Ապրանքային արտադրության բնորոշ գծերը: 

Տնտեսական համակարգերի տիպերը և մոդելները: 

Թեմա 4 Շահույթ և շահութաբերություն: 

Ձեռնարկատիրական եկամուտ և աշխատավարձ: 

Շահույթ և շահութաբերություն: Շահույթի էության և 

աղբյուրների մեկնաբանությունները: 

Շահույթի մեծությունը որոշող գործոնները: 

Շահույթի ֆունկցիաները: 

Շահույթի տեսակները (հաշվապահական, տնտեսական, 

ընդհանուր հաշվեկշռային և այլն): 

Մոնոպոլ շահույթ: 

Ձեռնարկատիրական եկամուտ: Աշխատավարձի 

տնտեսական հիմքերը: 

Աշխատավարձի ձևերը, տեսակները ու համակարգերը: 

Անվանական և իրական աշխատավարձ: 

Աշխատավարձի կազմակերպման տարիֆային 

համակարգի էությունը: 

Թեմա 5 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման 

փուլայնությունը: 

Տնտեսական աճի էությունը: Դրան բնութագրող 

հիմնական ցուցանիշները: 

Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները: 

Տնտեսական աճի տիպերը (էքստենսիվ, ինտենսիվ և 

խառը): 

Տնտեսական ճգնաժամ: Ճգնաժամի տեսակները: 

Թեմա 6 Ինֆլյացիա և գործազրկություն: 

Ինֆլյացիայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: 

Առաջացման պատճառները և սոցիալ-տնտեսական 

հետևանքները: 

Տնտեսության պարբերական տատանումները և 

գործազրկությունը: 

Գործազրկության տեսակները և դրանց վրա ազդող 

գործոնները: 

Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը: 

Թեմա 7 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: 

Բանկեր: 

 Փող. տեսակները, պահանջարկը և առաջարկը: 

Հավասարակշռությունը դրամական շուկայում: Տոկոսադրույքի 



ձևավորումը որպես փողի գին: 

Դրամաշրջանառություն: Շրջանառության համար 

անհրաժեշտ փողի քանակության որոշումը: 

Վարկ. էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները: 

Բանկային համակարգ: Բանկերի տեսակները: 

Կենտրոնական Բանկի հիմնական խնդիրները և 

ֆունկցիաները: 

Առևտրային բանկերը և դրանց գործարքները: 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն և չափորոշիչներն ուղղորդված են 

կրթության վերջնարդյունքներին 

 Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 

 տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին տրված 

պատասխանի բովանդակությունը 

 պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 

 շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային նյութի 

յուրացվածության աստիճանը 

 ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

  

 Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 

ստուգում 

 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 

 Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 

վերլուծություն 

 Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 

 ներկայություն 

 մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 

 համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված չէ 

 Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում՝ 

ստուգարք  արդյունքների հանրագումար գնահատման 

հարյուրմիավորանոց սանդղակով: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1.Գ. Կիրակոսյան ̔Տնտեսագիտության տեսություն՚, 2009թ. 

2.Գևորգյան Մ.Ա.  „Տնտեսագիտության տեսություն“ Երևան 1998 

3.Գոռթնի Դ. Ջեյմս, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, 4.Ա.Հ.Սթուդենմունդի, 

Ռասել Ս. 5.Սոբելի        „Տնտեսագիտություն: Մասնավոր և 

հասարակական ընտրություն:“ Թարգմանություն` գլխ. 

խմբագիր պրոֆ.Գ. Կիրակոսյան Երևան 1999 

6.Թովմասյան  Ռ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն“ Երևան 

2006 

Լրացուցիչ- 

 1.Խաչատրյան Գ. Հ. „Տնտեսագիտության տեսություն“ Երևան 

2007 

2.Ղուշչյան Հ. Բ. „Մակրոէկոնոմիկա“ Երևան 1992 



3.Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ. „Շուկայական տեսության 

հիմնախնդիրները“  Երևան 2002 

4.“Մենեջմենթ“ Յ.Մ, Սուվարյանի խմբ.  Երևան  2002 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ-065-Քաղաքագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Քաղաքագիտություն առարկայի     դասավանդումը նպատակ     

ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ քաղաքական պատմության, 

գործընթացների և զարգացման փուլերի մասին: Դասընթացի 

ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը պետք է գաղափար 

ունենա քաղաքական համակարգի, պետության կառավարման 

տիպերի և ձևերի, քաղաքական իշխանության, քաղաքական 

կուլտուրայի, քաղաքական կազմակերպությունների, 

իշխանության ձևավորման սկզբունքների, միջազգային 

քաղաքական կազմակերպությունների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի մշակութային 

նվաճումների մասին, գնահատել գեղեցիկն ու մշակութային 

արժեքները: 

Քաղաքագիտություն առարկայի ուսումնասիրմամբ 

ուսանողը միաժամանակ կշփվի համաշխարհային քաղաքական 

պատմության, մշակութաբանության, փիլիսոփայության և այլ 

գիտությունների հետ: Քաղաքագիտություն առարկան 

նախատեսված է ներկայացնել ոչ մասնագիտական բաժիններին, 

որպեսզի ապագա  մանկավարժը գիտելիներ ունենա 

քաղաքական համակարգի և պետական կառավարման մասին 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
1.ինքնուրույն վերլուծել քաղաքական իրադարձությունները 

2.տարբերել քաղաքաքան և քաղաքագիտական սուբյեկտների 

գործառույթները 

 3.տարբարակել պետական կառավարման համակարգի տիպեը 

4.տարբերակել պետության տիպերն ու ձևերը 

5. հասկանալ քաղաքական կոնֆլիկտների տիպերն ու 

կառուցվածքը, լուծման ուղիները  

Հմտություն 
1.գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն  

2.հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3.սովորելու ունակություն  



4.առաջնորդի հատկություններ  

5.որակի կարևորության գիտակցում 
 

Կարողունակություն  
1.վերլուծման և համադրման ունակություն 

2.կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
3.հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

4.տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, տարբեր 

աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու 

ունակություն 

5.քննադատական վերլուծություն և ինքնաքննադատման 

ունակություն  

6.միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, խնդիրները,  

մեթոդները, կապը հասարակական այլ գիտություների հետ  

 Թեմա 2. Քաղաքագիտության սուբյեկտները: Հասարակական 

քաղաքական համակարգ 

Թեմա 3. Պետություն, տիպերը,   ձևերը 

Թեմա 4. Քաղաքական իշխանություն 

 Թեմա 5. Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ: 

Քաղաքական կուլտուրայի տիպերը 

Թեմա 6. Մարդու դերը քաղաքականության մեջ 

Թեմա 7. Անցումային հասարակության քաղաքական 

համակարգը: Իրավական պետություն 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճան,  

 ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  

 սեմինար պարապմունքներին ուսանողի մասնակցություն, 

 թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ կամ 

կարճ ազատ պատասխանով 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1 Վ. Թումանյան «Քաղաքագիտություն»,  1992թ. 

2.Քաղաքագիտության ներածություն,  1994թ. 

3.Քաղաքագիտություն ներածություն,  Երևան,  1996թ. 

4.Ռ. Պետրոսյան, Քաղաքագիտություն,  Երևան   2002թ. 

5.ՀՀ Սահմանադրություն,  Երևան,  2015թ.  

Լրացուցիչ  

1Հ. Մանուչարյան «Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի 

պատմության» Երևան, 2002թ. 

2.Գ. Միրումյան «Քաղաքական ուսմունքների պատմություն»  

2006թ 

3.Зеркин, Основы политологии,  1999г. 

4.Բ. Խաչատրյան, Քաղաքագիտություն, 2017թ. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-156 Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ 



Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 
 2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ բույսերի,   

կենդանիների  և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունների 

և օրինաչափությունների վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել 

էկոլոգիական գործոնների, բույսերի,կենդանիների  առանձին 

խմբերի յուրահատուկ վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և 

որոշ էկոլոգիական օրինաչափությունների, համակեցությունների 

հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 

կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների 

մասին, ներտեսակային և միջտեսակային 

փոխհարաբերությունների, սուկցեսիաների և բույսերի կյանքի 

ձևերի մասին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի վրա և 

նրանց միջև ստեղծվող փոխհարաբերությունների մասին,  

 համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում ընթացող 

միջտեսակային և ներտեսակային փոխհարաբերությունների 

մասին: 

 համակեցությունների առաջնային և երկրորդային 

հերթափոխության մասին: 

Հմտություն 
 էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  

ուսումնասիրման մեթոդներին, 

 բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 

 էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքների բնագավառում 

գործնական հմտություններին: 

Կարողունակություն 
 Յուրացնելով բույսերի էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները 

իրականացնել բույսերի,կենդանիների  պահպանության 

միջոցառումներ 

 էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ  առարկայի  

վերաբերյալ տեսական գիտելիքներն ու ունակությունները 

կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ, 

 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 

ռեֆերատներ  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 

գործողությունների պլանավորում:  էկոլոգիա  և  



բնապահպանության հիմունքներ  առարկան« խնդիրները 

զարգացման տարբեր էտապներում: էկոլոգիա  և  

բնապահպանության հիմունքներ  զարգացման պատմությունը: 

Ժամանակակից  էկոլոգիա  և  բնապահպանության հիմունքներ  

առարկայի կառուցվածքն  ու  խնդիրները, դիրքը  

կենսաբանական  գիտությունների  համակարգում:  էկոլոգիա  և  

բնապահպանության հիմունքներ  որպես  բնության  

պահպանության  և  բնության  ռացիոնալ  օգտագործման  

տեսական  հիմք:   

Թեմա2.Բույսերի, կենդանիների վրա արտաքին գործոնների 

ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները: 

Հասկացողություն էկոլոգիական գործոնների մասին: Աբիոտհկ« 

բիոտիկ« անթրոպոգեն, էդաֆիկ գործոններ: Սահմանափակող 

գործոններ: Գործոնի ազդեցության ուժ: Օպտիմում և պեսիմում: 

Կրիտիկական կետեր: Տեսակի էկոլոգիական 

վալենտականություն: Օրգանիզմների էկոլոգիական 

դասակարգման սկզբունքները: 

Թեմա 3.Լույսի դերը բույսերի, կենդանիների  կյանքում: 

Բույսերի,կենդանիների  էկոլոգիական խմբերը լույսի նկատմամբ 

և դրանց ադապտացիոն յուրահատկությունները: 

Լուսապարբերականություն: Բույսերի,կենդանիների 

հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության 

պայմաններին: 

Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ բույսերի,կենդանիների  

էկոլոգիական վալենտականությունը: Ջերմաստիճանի 

ազդեցությունը օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: 

Բույսերի,կենդանիների ջերմային ռեժիմի 

յուրահատկությունը:Բույսերի,կենդանիների  մոտ 

ջերմակարգավորման հիմնական 

ուղիները:Բույսերի,կենդանիների  ջերմային ռեժիմը և նրանց 

ոչնչացման պատճառները ցածր և բարձր ջերմաստիճանի 

դեպքում:   

Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը ցամաքային 

օրգանիզմների կյանքում: Ցամաքի վրա խոնավության ձևերը և 

աղբյուրները:Բույսերի մոտ խոնավության մուտքի ե ելքի 

ուղիները: Բույսերի էկոլոգիական խմբերը ըստ ջրային 

հաշվեկշոի, հիդրոֆիտներ« մեզոֆիտներ և քսերոֆիտներ: Ջրի 

տարբեր ձևերի ազդեցությունը բույսերի վրա: 

Թեմա 6.Տեղումների  տեսակը  և  դրանց էկոլոգիական  դերը: 

Բույսերի,կենդանիների  կյանքում էդաֆիկ  գործոնը: Օդի կազմը 

և շարժումը: Քամու դերը տեսակների Էկոլոգիայում:  Հողը որպես 

կյանքի միջավայր: Հողի յուրահատկությունը: Հողերի ջրային 

ռեժիմը: Հողի մեխանիկական կազմի էկոլոգիական 

նշանակությունը բույսերի,կենդանիների համար: 

Թեմա 7. Ժամանակը որպես էկոլոգիական գործոն 

բույսերի,կենդանիների  կյանքում: ՙԿենսաբանական ժամացույց՚: 

Բույսերի,կենդանիների,կենդանիների  օրական և ցիրկադային 

ռիթմը: Բույսերի,կենդանիների էկոլոգիական խմբերն ըստ 

օրական ակտիվության: Հիմնական ադապտացիաները: 

Լուսնային ռիթմեր, դրանց յուրահատկությունը: 

Մակընթացության և տեղատվության ռիթմերը օվկիանոսում: 



Սեզոնային ռիթմեր: Դրանց ադապտիվ բնույթը: 

Բույսերի,կենդանիների հարմարվածությունը տարվա 

անբարենպաստ պայմաններին: Սեզոնային զարգացումը 

ղեկավարող գործոններ: Բույսերի,կենդանիների   մոտ 

պերիոդիզմի երևույթի էությունը: 

Թեմա 8. Բիոտիկ կապերի հիմնական տիպերը« դրանց 

դրսևորման յուրահատկությունը միջտեսակային և 

ներտեսակային հարաբերություններում: Գրշատիչ-զոհ« 

մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունները: Այդ կապերի 

ընդհանուր գծերը և յուրահատկությունը:   

Թեմա9. Համակեցություն: Հասկացողություն բուսական 

համակեցության մասին, համակեցության կառուցվածքը:  

Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ համակեցություններ Հասկացողություն 

կենսացենոզի մասին:  Ֆիտոցենոզ:  Կենսացենոզի կառուցվածքը: 

Սահմանային Էֆեկտ: Կենսացենոզի տարածական 

կառուցվածքը: Ջրային և ցամաքային կենսացենոզների 

տարբերությունը:  

Թեմա 10. Համակեցության ստաբիլության հիմնախնդիրը: 

Սուկցեսիաների ընդհանուր օրինաչափությունները: Առաջնային 

և երկրորդային սուկցեսիաներ: Սուկցեսիաների յուրահատուկ 

տարբերակները: 

Թեմա 11. Բույսերի,կենդանիների վրա միջավայրի գործոնների 

ձևառաջացնող ազդեցությունը:  Հասկացողություն բույսերի, 

կենդանիների կյանքի ձևերի մասին: Կյանքի ձևերի ձևավորման 

հարմարվողական նշանակությունը: Կյանքի ձևերի 

դասակարգումը: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
 6.1.ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

2Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

3 քննություն  

4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  



 Գնահատման մեթոդը` 

- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

6Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 կետերի 

օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի ունակությունը, 

կարողությունը և հմտությունը 

 

6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի 

համաձայն. 

- մեկ եզրափակիչ քննություն 

-երկու ինքնուրույն աշխատանք 

-երկու ստուգողական աշխատանք 

-մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 

-մասնակցությունը և ակտիվությունը ·ործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

-եզրափակիչ քննություն  

-·ործնական և ստու·ողական աշխատանք (մինչև 20 միավոր ) 

-ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 10 միավոր ) 

-ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր ) 

-դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 



Գնահատման սանդղակը 
    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը 

 

Գնահատականը 

ըստ 5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ100 միավորնոց 

համակարգի 

Գնահատական

ը ըստ 

կրեդիտային  

համակարգի 

“գերազանց” (5) 96-100 A+ 

“գերազանց” (5) 91-95 A 

“գերազանց” (5) 86-90 A- 

“լավ”  (4) 81-58 B+ 

“լավ”  (4 76-80 B 

“լավ”  (4) 71-75 B- 

“բավարար” (3) 66-70 C+ 

“բավարար” (3) 61-65 C 

“բավարար” (3) 55-60 C- 

“անբավարար” (2)1 40- 54 D 

“անբավարար” (2)2 մինչև 40 F 

“ստուգված” 55-100 S 

“չստուգված”1 40-54 U 

“չստուգված”2 մինչև 40 U 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Двороковский М. С.- Экология растений-1983 г. 

2. Горышина Т. К.- Экология растений-1978 г. 

3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология 

растений.2009г   

4. Մելքումյան- Էկոլոգիա, 2009թ. 

5. В.А.Радкевич “Экология” Минск. 

6. Н. М. Черпова, А.М.Былова “Экология”, М., 1980թ. 

7. А.А. Хван “Экология” М., 2002թ. 

8. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա,1998թ.  

Լրացուցիչ- 

1. Юджин, Одум “Экология”. В 2-х томах. 1986 

2. Чернова Н.И., Былова А.М.- “Общая экология”. 2004 

3. Бигон “Экология” М., 1999. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-178. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 
3-րդ տարի, 1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 



Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  «Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում» առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների 

տալ գիտելիքներ բժշկագիտության հիմունքների, 

հիվանդությունների դասակարգման, առաջացման 

պատճառների, ընթացքի, կանխարգելման մասին: Նրանց մոտ 

զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ աղետների օջախում 

տուժածներին առաջին և մինչբժշկական օգնություն ցույց տալու 

համար, պատրաստել նրանց պրակտիկ աշխատանքի բժշկական 

օգնություն ցուցաբերելու համար արտակարգ իրավիճակների 

պայմաններում:Ուսանողների մոտ արմատավորել 

հմտություններ և կարողություններ կատարելու 

վիրակապություն, դնել բեկակալ, չափել հիվանդի կամ տուժվածի 

զարկերակային ճնշումը, որոշել պուլսը, շնչառության 

հաճախականությունը, չափել մարմնի առավելագույն 

ջերմությունը, վերահսկել տուժվածի վիճակը,կանխել 

վնասվածքային շոկի առաջացումը, կազմակերպել ճիշտ 

օգնություն վնասվածքների ժամանակ, կատարել ճիշտ 

տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ ապրելակերպի, 

սեռական դաստիարակության մասին:  

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 

գործնական պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, 

իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց են կացվում 

հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Հիվանդությունը (ոչ վարակիչ և վարակիչ):  

 Հիվանդի (վարակիչ և ոչ վարակիչ) հետազոտությունը և 

ախտորոշումը: 

 Հիվանդի խնամքը՝ սիրտ-անոթային, շնչառության, 

մարսողության, էնդոկրին, միզազատական և վարակիչ 

հիվանդությունների ժամանակ: 

 Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ: 

 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազման պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

առաջին բուժօգնությունը: 

 Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

կանգի պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

առաջին բուժօգնությունը: 

 Արյան գերճնշման պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բրոնխների բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

 Բրոնխների ասթման` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Թոքերի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մարսողության օրգանների հիվանդությունները`  



 Ստամոքսի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Խոցային հիվանդություն` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Էնդեմիկ խպիպ` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Շաքարախտը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Երիկամի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 

 Մեզահեռացնող ուղու բորբոքումը` պատճառը, 

ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին 

բուժօգնությունը: 

 Վարակիչ հիվանդությունների 

(անվանախմբավորումները, պատճառները): 

 Դիզենտերիա` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Լյարդի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը: 

 Ջրծաղիկ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

բուժումը, կանխարգելումը: 

 Դիֆտերիա՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

բուժումը, կանխարգելումը: 

 Էպիդեմիկ պարոտիտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բծավոր տիֆ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 

 Բրուցելյոզ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

բուժումը, կանխարգելումը: 

 Սիբիրախտ՝ պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

բուժումը, կանխարգելումը: 

 Իմունիտետը: Պատվաստումը:  

 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով առանց հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափելը: 

 Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 

 Դեղանոթից դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 

 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներմուծումը ականջի մեջ: 

 Դեղանյութի ներմուծումը քթի խոռոչ: 

 Մարմնի ջերմաստիճան չափել: 

 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 

դնել: 

Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 

 անոթազարկի հաճախականություն չափել: 



 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 

ճնշման չափել: 

 շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել: 

 դեղանոթից դեղանյութ զետեղել ներարկիչի մեջ: 

 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ 

 Դեղանյութ ներմուծել ականջի մեջ: 

 Դեղանյութ ներմուծել քթի խոռոչ: 

 Մարմնի ջերմություն չափել: 

 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 

դնել 

Կարողունակություն 
 Հիվանդի հետազոտության մեթոդներին և առաջին 

բուժօգնություն ցուցաբերելուն 

 անձնական  հիգիենայի կանոններին    

 հիվանդի  խնամքի  կազմակերպմանը 

 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 

կիրառումը 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա  1. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարակիչ, 

վարակիչ) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 

Թեմա  2. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 

սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 

արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 

բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: 

Թեմա  3. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` բրոնխի 

բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 

(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում (թոքաբորբ): 

Թեմա  4 . Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 

ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 

Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, էնդեմիկ 

խպիպ: Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: 

Իմունիտետ: Ջրծաղիկ, կարմրուկ, էպիդեմիկ պարոտիտ: 

Թեմա  5. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 

հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 

մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 

հիվանդություններ: Դիֆտերիա, բծավոր տիֆ, բրուցելոզ, 

սիբիրախտ, դաբաղ: 

Թեմա  6. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ վարակիչ, 

վարակիչ) հետազոտությունը և  ախտորոշումը: Անոթազարկի 

հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման չափումը: 

Թեմա  7. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 

սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 



նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 

արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 

բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: Դեղանյութի զետեղումը 

դեղանոթից ներարկիչի մեջ, դեղանյութի ենթամաշկային 

ներարկումը, դեղանյութի ներմկանային ներարկումը, 

դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

Թեմա  8. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` բրոնխի 

բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 

(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում (թոքաբորբ): 

Շնչառության շարժումների հաճախականության չափումը: 

Հիվանդի անհատական հիգիենան և պահպանման կանոնները: 

Թեմա  9. Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 

ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 

Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, էնդեմիկ 

խպիպ: Արյան տեղային արյունահորդում: Ստամոքսի լվացում: 

Թեմա  10. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 

հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 

մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 

հիվանդույթուններ: Իմունիտետ, պատվաստում: Դիզենտերիա 

(Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: Ջրծաղիկ: Հոգնաների 

տեսակները և դրման տեխնիկան: 

Թեմա  11. Դիֆտերիա, էպիդեմիկ պարոտիտ, կարմրուկ, բծավոր 

տիֆ: Բուժական սնունդ և դիետիկ սեղաններ: 

Թեմա  12. Բրուցելոզ, սիբիրախտ, դաբաղ: Բնական, խառը և 

արհեստական սնուցում: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 20 

միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում դասախոսի 

և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  

2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 

20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Առարկայի իմացությունը 

3.Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 



 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ ստուգում 

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

- Գնահատման մեթոդներ 

- Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 

Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի 

մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 

աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 

վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 

Ստուգողական աշխատանք: 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 

Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 

աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 

Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, 

զուգակցված դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, 

դրույթային դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, 

ակնադիտական դասախոսություն, դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-

քննարկում,  թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 

դասախոսություն-ամփոփում, գործնական պարապմունքներ, 

ընդհանրական դասախոսություններ, հակիրճ 

դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված դաս,  

անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, գործնական 



(արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, ակնադիտական 

դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված սխալներով 

դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-

կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով սեմինար, 

սեմինար-հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-

հարց-պատասխան, խմբային աշխատանքով սեմինար, 

որոնողական սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող 

սեմինար, համակարգային սեմինար, լաբորատոր 

պարապմունք: 

 

բ/արտալսարանային պարապմունքներ 

ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 

սեմինար, արտադրական գործնական 

պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 

բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, թատերային 

ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, 

մասնագիտական գործունեության հետևում և իրական 

վերարտադրություն, դասախոսություն-խորհրդատվություն, 

խմբային աշխատանքով սեմինար, միջառարկայական 

սեմինար, ստեղծագործական սեմինարներ, 

միջառարկայական սեմինար, սեմինար-էքսկուրսիա, 

կողմնորոշիչ սեմինար: 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին            10 միավոր    

Ինքնուրույն աշխատանք            20 միավոր 

Գործնական աշխատանք            20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում            20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում             20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում                       10 միավոր 

 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                              Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 

Գնահատականը 

ըստ 5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ100 

միավորանոց 

հմակարգի 

Գնահատականը 

ըստ կրեդիտային  

հմակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+ 

"գերազանց" (5) 91-95 A 

"գերազանց" (5) 86-90 A- 

"լավ"  (4) 81-58 B+ 



"լավ"  (4) 6-80 B 

"լավ  (4) 71-75 B- 

"բավարար" (3) 66-70 C+ 

"բավարար" (3) 61-65 C 

"բավարար" (3) 55-60 C- 

"անբավարար" (2)1 40-54 D 

"անբավարար" (2)2 մինչև 40 F 

"ստուգված" 55-100 S 

"չստուգված"1 40-54 U 

"չստուգված"2 մինչև 40 U 
    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի 

համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  

 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 

 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ Թեմա  ̀

մինչև 20 միավոր ) 

 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 

մինչև 20 միավոր ) 

 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 

արդյունքները միջինացվում են 

 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 

- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

- եզրափակիչ քննություն  

- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր  

- դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր   

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր  

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ն. Ավետիսյան , "Ներքին հիվանդություններ", 2004 

2. Վ. Աստվածատրյան , "Կլինիկակակն մանկաբուժություն ", 

2000 

3. В.И.Покровский. Популярная медицинская энциклопедия. 

1989 

4. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки 

медицинский сестер. 2001 

5. Ա. Ն. Մուրատով , Վիրաբուժություն և հիվանդների 

խնամքը ,  1989 

6. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  2000 

7. Ս. Մինասյան, Առողջագիտություն , 2008 

8. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության անվտանգություն , 



2005 

9. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

10. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում առաջին 

բուժօգնություն առարկաների գործնական 

պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 

1. Винакмен. Инфекционные болезни. 2000 

2. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 

3. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ բժշկագիտության  

հիմունքներ առարկայից " , 2000 

4. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 

5. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

6. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ 058-Սոցիոլոգիա 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային  24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 14 

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն  36 

Ընդամենը  60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի 

պատմականանհրաժեշտության, հասարակության 

ուսումնասիրության համարունեցածդերի, սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության մասին: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, 

դրանց միջև փոխկախվածության գործընթացները և 

վերահսկողության մեխանիզմները: 

Հմտություն 
Սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնական ձևերին, 

մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 

Կարողունակություն 
Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն 

ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները. 

պատմականակնարկ:ՈՒսումնասիրությանօբյեկտը, առարկան, 



ֆունկցիաները, կապնայլգիտություններիհետ: 

Թեմա 2Հասարակության կառուցվածքային տարրերը.անհատ, 

խումբ (տեսակները), կազմակերպություն, ինստիտուտ: 

Թեմա3 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմներ. 

մշակույթևսոցիալականացում: 

Թեմա 4 Հասարակության շերտավորում: 

Թեմա 5 Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները. 

Խմբային աշխատանք,  

անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարցուպատասխան, 

հարցախույզ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Կրավչենկո «Սոցիոլոգիա» Եր.2004 

2. ՄկրտչյանԵ.Ռ.,ԲալայանՆ.Մ.,Սոցիոլոգիա, Երևան 2002 

3. Социология, Учебник для студентов вузов, Батурин В.К., 

2012 

4.  Giddens, Anthony, Duneier, Mitchell, Applebaum, Richard. 

2007. Introduction to Sociology. Sixth Edition. New York: 

W.W. Norton and Company. Chapter  

Լրացուցիչ- 

1. Социология, Волков Ю.Е., 2012 

2. История теоретической социологии, Предыстория 

социологии, Учебное пособие для вузов, Давыдов Ю.Н., 

2010 

3. Социология, Курс лекций, Акимова И.А., Багдасарьян 

Н.Г., 2010 

4. Steven Loyal ‘’The Sociology of Anthony Giddens’’, 2003 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ԱՍ/բ-051 - Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 

քաղպաշտպանության համակարգին և հիմնական խնդիրներին, 

ինչպես նաև, արտակարգ իրավիճակներում վարքի կանոններին 

և բնակչության պաշտպանության հիմնահարցերին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Ուսանողը պետք է իմանա 

 արտադրական իրավիճակների դասակարգումը, 



բնութագիրը, կանխարգելման միջոցները, ինչպես նաև 

բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից 

պաշտպանվելու միջոցառումները: 

 զանգվածային ոչնչացման զենքերի տեսակների, դրանց 

կիրառման ժամանակ առաջացած հետևանքների, 

պայքարի ու կանխարգելիչ խնդիրները 

 բնակչության պաշտպանության միջոցները 

արտադրական իրավիճակներում և պատերազմի 

ժամանակ 

 ապաստարանների, հակաճառագայթային թաքստոցների 

կառուցվածքները, տարհանման և ապակենտրոնացման 

կազմակերպման սկզբունքները 

 ռիսկի գործոնը արտակարգ իրավիճակներում, 

ճգնաժամային կառավարման մի շարք հարցերի 

գաղախարները: 

Հմտություն 
 բնակչության պաշտպանությանը անհատական և 

կոլեկտիվ միջոցներով 

 հակագազից օգտվելու կանոններին 

 շնչառական օրգանների պաշտպանության պարզագույն 

միջոցներին 

 մարդասիրական օգնության կազմակերպմանը 

արտակարգ իրավիճակներում: 

Կարողունակություն 
 դիմակայել բնական, էկոլոգիական, տեխնածին 

աղետներին 

 միջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքերից 

պաշտպանվել ապաստարաններում, 

հակաճառագայթային թաքստոցներում 

 ցուցաբերի առաջին բուժօգնություն տուժածներին 

 աշխատել փրկարարական ջոկատներում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներ, առաջացման պատճառները, 

զարգացման փուլերը և դասակարգումը:   

Թեմա 2. Տարերային աղետներ, վտանգավոր երևույթներ, 

առաջացման պատճառները:  Տեխնածին աղետներ բնակչության 

պաշտպանության հրատապ միջոցները: 

Թեմա 3. Զանգվածային ոչնչացման զենքի      տեսակները, 

բնութագիրը և բնակչության պաշտպանությունը նրանից: 

Թեմա 4. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը 

արտակարգ        իրավիճակների և պատերազմի              

ժամանակ: 

Թեմա 5. Քաղաքացիական պաշտպանությունը,         նրա 

նպատակները և խնդիրները: Քաղաքացիական 

պաշտպանության պաշտպանական կառույցները: 

Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակների ռիսկի գնահատումը: 

Ռիսկի նվազեցման         համալիր ծրագիր: 

Թեմա 7. Փրկարար աշխատանքի                        կազմակերպումը 

ԱԻ և պատերազմի ժամանակ: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) (20 



միավոր)  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 

- Ստուգողական հարցեր 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Մշակված նորմատիվների կատարում 

- Առարկայի իմացությունը 

2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  

- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի ունակությունը, 

կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր – 

1. Հ․Մ․Գրիգորյան-«Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերե, Երևան 

2014թ․ 

2. Ալավերդյան Ռ., Սարաֆյան Կ., «Ջրհեղեղներե, Երևան 2000 

թ․ 

3. Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան 

Կ., «Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ 



իրավիճակներումվարելակերպի կանոնների մասինե, Երևան 

2001թ․ 

4. Բալասանյան Ս., «Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա 

կազմակերպումըե, Գյումրի, Էլդորադո, 2000թ․ 

5. Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. և ուրիշներ «Ռազմական և 

արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների 

մասինե, Ձեռնարկ, Երևան  2001թ․ 

6. Հովհաննիսյան Ս., «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

կրթությունե, Երևան, Փրինթինֆո 2011թ․ 

7. Հարությունյան Ս․, Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության հիմունքներ, Երևան, Տնտեսագետ 2003 

թ․ 

Լրացուցիչ-  

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 

մասինե1998 թ. 2-ը դեկտեմբերի 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Քաղաքացիական 

պաշտպանության մասինե,2002 թ.5-ը մարտի 

3. ՀՀ օրենք «Տեղական ինքնակառավարման մասին, Երևան, 

Նորք-ֆիրմա ՍՊԸ1996թ. 

4. ՀՀ օրենքը «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին, Երևան

 2007թ․ 

5. ՀՀ օրենքը «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության 

մասինե1998թ․ 

6. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին 

2002 թ․ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
ՔԿ/բ-184.Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. Օգնություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  
2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 
3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը 

Լսարանային 24 

Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն » 

առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ 

գիտելիքներ արտակարգ և մարտական իրավիճակներում  

տուժվածի կամ հիվանդի վիճակի գնահատման, համակարգված 

և պրակտիկ թերապևտիկ օգնության ձևերի,պաթոլոգիկ 

պրոցեսների ուսումնասիրության, պրոֆիլակտիկայի և 

բուժման,մասնագիտական գործունեության ընթացքում 



զարգացած հիվանդությունների (անբարենպաստ պայմաններ, 

տարբեր թունավոր գործոնների ազդեցություն և 

այլն)առաջացման պատճառների, կանխարգելման, 

բուժօգնության կազմակերպման նորմայից շեղվածքի վիճակների 

ծագման և զարգացման վերաբերյալ, բժշկական էվակուացիայի, 

հիվանդների և վիրավորների հետազոտության 

հաջորդականության, տարահանման տարբեր փուլերի, մարտի 

դաշտում և տարբեր տիպի զանգվածային բնաջնջման զենքի 

կիրառման ժամանակբարձր մասնագիտական թերապևտիկ 

օգնության վերաբերյալ: 

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 

գործնական պարապմունքներ լսարաններում և կաբինետներում, 

իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց են կացվում 

հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Հիվանդությունը (վնասվածքը, թունավորումը): 

 Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) հետազոտությունը, 

ախտորոշումը: 

 Արյունահոսությունը, ձևերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Նախաբազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ձեռնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ազդրի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Սրունքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Ոտնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Գլխի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, ախտանշանները, 

առաջին բուժօգնությունը: 

 Ողնաշարի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Կոնքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Կրծքավանդակի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Որովայնի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկախտը, պատճառը, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 

 Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածքը, առաջին 

բուժօգնությունը: 

 Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածքը, 

առաջին բուժօգնությունը: 

 Թունավորման ուղիները, ախտանշանները, առաջին 



բուժօգնությունը: 

 Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 

ճնշում չափելը: 

 Մեխանիկական ճնշումաչափիչով արյան ճնշում չափելը: 

 Գլխի վերքակապումը: 

 Շնչառության շարժումների հաճախականություն չափելը: 

 Կրծքավանդակ վերքակապելը: 

 Որովայն վերքակապելը: 

 Արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնելը: 

 Բազուկի վերքակապումը: 

 Նախաբազուկի վերքակապումը: 

 Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 

 Բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը: 

 Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը: 

 Ազդրի վերքակապումը: 

 Սրունքի վերքակապումը: 

 Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը:  

 Ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը: 

 Սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը: 

 Ոտնաթաթի վերքակապումը: 

 Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 

դնելը: 

 Դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 

 Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 

 Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

Հմտություն 
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 

 անոթազարկի հաճախականությունը չափել 

 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով արյան 

ճնշումը չափել 

 մեխանիկական ճնշումաչափիչով և առանց հնչյունալսիչի 

արյան ճնշումը չափել 

 գլխի վնասվածք վերքակապել 

 շնչառության շարժումների հաճախականություն չափել 

 կրծքավանդակի վնասվածք վերքակապել 

 որովայնի վնասվածք վերքակապել 

 արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց դնել 

 արյան տեղային արյունահորդում առաջացնող միջոց դնել 

 բազուկի վնասվածք վերքակապել 

 նախաբազուկի վնասվածք վերքակապել 

 ձեռնաթաթի վնասվածք վերքակապել 

 բազուկ-նախաբազուկային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 

 բազուկ-թիակ-անրակային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 

 ազդրի վնասվածք վերքակապել 

 սրունքի վնասվածք վերքակապել 

 ազդր-սրունքային հոդի (շուրջբոլորրի) վնասվածք 



վերքակապել 

 ոտնաթաթի վնասվածք վերքակապել 

 կոնք-ազդրային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք վերքակապել 

 արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող միջոց 

դնել 

 արհետսական շնչառություն և սրտի անուղղակի սեղմում 

կատարել 

 դեղանոթից դեղանյութ զեղտեղել ներարկիչի մեջ 

 մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 

 մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ: 

Կարողունակություն 
 Հիվանդի (վնսավածքով, թունավորված) հետազոտության 

մեթոդներին և առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուն 

 անձնական  հիգիենայի կանոններին    

 հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված)  խնամքի  

կազմակերպմանը 

 առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 

կիրառումը 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա  1. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 

առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատությունները և 

հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (վնասվածք, 

թունավորում): Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 

հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առա-

ջին  բուժօգնությունը 

Թեմա  2. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ձեռնա-

թաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-

անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ) 

Թեմա  3. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Սրունքի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի վնասվածք, 

առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա  4 . Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 

Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որովայնի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա  5. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, առաջին 

բուժօգնությունը: Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա  6. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժօգնություն 

առարկայի նպատակը, խնդիրները, առանձնահատությունները և 

հետազոտության մեթոդները: Հիվանդություն (վնասվածք, 

թունավորում): Անոթազարկի հաճախականության չափումը: Ար-

յան ճնշման չափումը: 

Թեմա  7. Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 

հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, առա-

ջին բուժօգնությունը: Արյան տեղային արյունահորդում: Դեղա-

նյութի զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ: Դեղանյութի 

ենթամաշկային ներարկումը: Դեղանյութի ներմկանային նե-

րարկումը: Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

Թեմա  8. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ձեռնա-



թաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-թիակ-

անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ): Բազուկի վերքա-

կապումը: Նախաբազուկի վերքակապումը: Ձեռնաթաթի վերքա-

կապումը: 

Թեմա  9. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Սրունքի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի վնասվածք, 

առաջին բուժօգնությունը: Ազդրի վերքակապումը: Սրունքի 

վերքակապումը: Ոտնաթաթի վերքակապումը: 

Թեմա  10. Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 

Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Որովայնի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Գլխի վերքակապումը: 

Կրծքավանդակի վերքակապում: Որովայնի վերքակապումը:  

Թեմա  11. Ողնաշարի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Կոնքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Թունավորում, 

առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա  12. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 

առաջին բուժօգնությունը: Տարբերամարմնամասա-

տարբերատեսքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-

թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը, բազուկ-

նախաբազուկային հոդի վերքակապումը, նախաբազուկ-

ձեռնաթաթային հոդի վերքակապումը: Կոնք-ազդրային հոդի 

վերքակապումը,  ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը, սրունք-

ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը, մարմնի ջերմաստիճանի 

չափում: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 20 

միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում դասախոսի 

և ուսանողների կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

- Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  

2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 

20 միավոր ) 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Առարկայի իմացությունը 

3.Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

4Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 



- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ ստուգում 

6 Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

- Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

- Գնահատման մեթոդներ 

- Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 

Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի 

մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 

աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 

վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 

Ստուգողական աշխատանք: 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 

Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 

աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 

Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, 

զուգակցված դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, 

դրույթային դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, 

ակնադիտական դասախոսություն, դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-

քննարկում,  թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 

դասախոսություն-ամփոփում, գործնական պարապմունքներ, 

ընդհանրական դասախոսություններ, հակիրճ 

դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված դաս,  

անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, գործնական 

(արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, ակնադիտական 



դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված սխալներով 

դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-

կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով սեմինար, 

սեմինար-հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-

հարց-պատասխան, խմբային աշխատանքով սեմինար, 

որոնողական սեմինար, ընտրովի խմբերում կազմակերպվող 

սեմինար, համակարգային սեմինար, լաբորատոր 

պարապմունք: 

 

բ/արտալսարանային պարապմունքներ 

ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 

սեմինար, արտադրական գործնական 

պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 

բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, թատերային 

ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, 

մասնագիտական գործունեության հետևում և իրական 

վերարտադրություն, դասախոսություն-խորհրդատվություն, 

խմբային աշխատանքով սեմինար, միջառարկայական 

սեմինար, ստեղծագործական սեմինարներ, 

միջառարկայական սեմինար, սեմինար-էքսկուրսիա, 

կողմնորոշիչ սեմինար: 

8Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30   կամ 30 

միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 

 Գնահատման չափանիշները` 

 

 Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին                        10 միավոր    

Ինքնուրույն աշխատանք                        20 միավոր 

Գործնական աշխատանք                        20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                       20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում                         10 միավոր 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 

Գնահատականը 

ըստ 5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ100 

միավորանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ կրեդիտային  

համակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+ 

"գերազանց" (5) 91-95 A 

"գերազանց" (5) 86-90 A- 

"լավ"  (4) 81-58 B+ 



"լավ"  (4) 76-80 B 

"լավ"  (4) 71-75 B- 

"բավարար" (3) 66-70 C+ 

"բավարար" (3) 61-65 C 

"բավարար" (3) 55-60 C- 

"անբավարար" (2)1 40- 54 D 

"անբավարար" (2)2 մինչև 40 F 

"ստուգված" 55-100  

"չստուգված"1 40-54 U 

"չստուգված"2 մինչև 40 U 
    

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման կանոնակարգի 

համաձայն. 

 երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  

 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 

 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 

 առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ Թեմա` 

մինչև 20 միավոր ) 

 երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ Թեմա` 

մինչև 20 միավոր ) 

 առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 

արդյունքները միջինացվում են 

 մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 

- մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

- եզրափակիչ քննություն  

- գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր  

- դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

- ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր   

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր  

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. В.И.Покровский. Популярная медицинская энциклопедия. 

1989 

2. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки 

медицинский сестер. 2001 

3. Ա. Ն. Մուրատով . Վիրաբուժություն և հիվանդների 

խնամքը ,               1989 

4. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  2000 

5. Ս. Մինասյան , Առողջագիտություն , 2008 

6. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության անվտանգություն , 

2005 

7. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

8. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 



բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում առաջին 

բուժօգնություն առարկաների գործնական 

պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 

1. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 

2. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ բժշկագիտության  

հիմունքներ առարկայից " , 2000 

3. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 

4. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

5. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-009- Լեզվաբանության հիմունքներ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին նախապատրաստել 

ուսումնասիրվելիք լեզուների դասընթացներին` տալով լեզվի և 

նրա ուսումնասիրության տեսության ու մեթոդների մասին 

ներածական գիտելիքներ: Դասընթացն ապահովում է 

բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների լեզվաբանական 

գիտելիքի, իսկ տվյալ կուրսում՝ նաև ապագա թարգմանիչների 

լեզվամտածողության հիմունքները: Դասընթացի նպատակն  է 

ապագա թարգմանիչների մեջ մասնագիտական-լեզվաբանական 

հիմնարար գիտելիքների ձևավորումը, ինչպես նաև ապագա 

գիտնական-հետազոտողին  տեսական և գործնական-

կիրառական  կարողություններով ու հմտություններով զինելը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Լեզվաբանական մետալեզվի երկլեզու իմացություն, 

լեզվաբանական հիմնական դպրոցների և 

տեսությունների, գիտակարգերի, մեթոդների 

լեզվաբանության պատմության պարբերացման, լեզուների 

բազմահատկանիշ դասակարգումների, միջլեզվական 

ազդեցությունների, լեզվի տարբերակային 

դրսևորումների, լեզվի բնութագրերի, հնչյունաբանության, 

բառագիտության և քերականության հիմնարար 

գիտելիքների իմացություն: 

Հմտություն 



● «Լեզվաբանության հիմունքներ» առարկայի ուսուցումը 
բարձրագույն կրթության համակարգում ապահովում է 
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: 

Կարողունակություն 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա` 

● դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների 

իմացություն, 

● հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

● համապատասխան համատեքստում ընկալել և 

մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը, 

● կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

● ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 

հետազոտությունների որակի իմացություն: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1: Լեզվաբանությունը որպես գիտություն: Առարկան, 

խնդիրները, մեթոդները, կառուցվածքը:  

Թեմա 2: Լեզվաբանության պատմության համառոտ ակնարկ: 

Թեմա 3: Լեզու – խոսք, լեզու – լեզվատարբերակ:  

Թեմա 4: Միջլեզվական ազդեցություններ: Լեզվի ծագումը և 

զարգացումը: 

Թեմա 5: Լեզվի բնութագրերը: 

Թեմա 6: Լեզուների դասակարգումը: 

Թեմա 7: Հնչյունաբանություն: 

Թեմա 8: Բառագիտություն: 

Թեմա 9: Ձևաբանություն: 

Թեմա 10: Շարահյուսություն: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Ձևավորող՝ բազմաբաղադրիչ գնահատում՝ գործնական 

պարապմունքի գնահատական, ինքնուրույն աշխատանքի 

գնահատական, ստուգողական աշխատանքի գնահատական, 

հաճախելիություն: 

● Հ
անձնառություն՝ ինքնուրույն աշխատանքի ձևով: 

● Ը
նկալում՝ տեսական նյութի բանավոր հարցման ձևով, 

● Փ
ակ հարցեր՝ ընթացիկ ստուգումներին, 

● Բ
անավոր հարցազրույց՝ բոլոր ժամերին՝ տեսական նյութի 

իմացությունը և գործնական խնդրի լուծման 

մեխանիզմներին տիրապետելը ճշտելու նպատակով, 

● Ն
ախագիծ՝ ինքնուրույն աշխատանք՝ հաջողված 

ինքնուրույն աշխատանքը որպես հոդված զարգացնելու 

ձևով, 

● Ա
յլընտրանքային պատասխաններով հարցեր՝ պնդումների 



իսկությունը գնահատելու ձևով (ընթացիկ ստուգումներին) 

● Հանգուցային բառեր՝ ամփոփիչ դասին 

Գրականություն 

Պարտադիր –  

Հ. Մելքոնյան, «Լեզվաբանության հիմունքներ» 2017, Է. Աղայան, 

«Լեզվաբանության հիմունքներ» 1987 

(Դասընթացը կազմակերպվում է հատուկ այդ նպատակով 

մշակված և բուհի ներքին դրամաշնորհային ծրագրով 

իրականացված համանուն հեղինակային ձեռնարկով (Հ. 

Մելքոնյան, «Լեզվաբանության հիմունքներ», Վանաձոր, «ՍԻՄ», 

2017), 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) 

Լրացուցիչ – Ըստ առանձին բաժինների՝ լրացուցիչ 

գրականությունն ամբողջական ցանկերով ներկայացված է մեր 

ուսումնական ձեռնարկում: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-096- Գրականագիտության հիմունքներ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 4-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 40 Դասախոսություն 22 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 80 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն, հանրագումարային քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի   նպատակն   է   գրականության տեսությանը 

վերաբերող գիտելիքներ հաղորդել, բացահայտել գրականության 

տեսության զարգացումը պատմահամեմատական 

համատեքստում, սեռերի, ժանրերի, գրական ուղղությունների, 

մեթոդների մասին ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդել, 

տաղաչափական համակարգերին ծանոթացնել և 

պատկերավորման միջոցներ թեմայով գործնական 

աշխատանքներ կազմակերպել, ուսանողների մոտ հիմնարար 

պատկերացում ձևավորել գրական-գեղարվեստական երկի 

գրականագիտական ուսումնասիրության եղանակների 

վերաբերյալ, ուսումնասիրել երկի վերլուծության հիմնական 

սկզբունքները: 

Ինչպես նաև հայ, ռուս և արտասահմանյան գրականության 

պատմությունից առանցքային օրինակների մեջբերում, 

գրականության տեսության կարևորագույն հարցերի շեշտադրում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 



Գիտելիք 
 Իմանալ գրականագիտության ձևավորման և կայացման 

պատմությունը, գրականագիտության հիմնական բաժիններով 

սահմանված տեսական հարցերը: 

Հմտություն 
 գեղարվեստական երկի վերլուծությունը կառուցել ճիշտ 

տեսաբանական հիմքերի վրա, 

 բանաստեղծության տաղաչափական վերլուծություն 

կատարել, 

 համապատասխան գրական տեքստերը քննության 

ենթարկել ըստ պատկերավորման միջոցների և կրկնության 

շարահյուսական ֆիգուրների, 

 զանազանել ուղղություն, մեթոդ, հոսանք, դպրոց 

հասկացություններն ու դրանց տարբերակիչ սկզբունքները: 

 Կարողունակություն 
 Կարողանալ կոնկրետ գրական երկի վերլուծություն 

կատարել ուսումնասիրված թեմաների շրջանակում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրականագիտություն և գեղագիտություն:  

Թեմա 2. Գեղագիտական միտքը անտիկ շրջանում,  միջնադարում,  

վերածննդի շրջանում:   

Թեմա 3.     Արվեստի տեսակները և գործառույթները:  

Թեմա 4. Գրական պատկեր, տեսակները. տարածության և 

ժամանակի տարատեսակները:  

Թեմա 5. Գրական կերպար, տեսակները:  

Թեմա 6.  Ձև և բովանդակություն:  

Թեմա 7.   Գրական սեռեր և ժանրեր:  

Թեմա 7. Պատկերավորման միջոցներ:  
Թեմա 8. Գրական ուղղություններ, մեթոդներ: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

 Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, բնագրային 

վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում, 

 տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 

գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 

պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 

իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Արիստոտել - «Պոետիկա» 

2. Նիկոլա Բուալո - «Քերթողական արվեստ» 

3. Էդ. Ջրբաշյան - «Գրականության տեսություն» 

4. Զ. Ավետիսյան - «Գրականության տեսություն» 

5. Ա. Դոլուխանյան - «Հայ գրականության տեսություն» 

Լրացուցիչ 

1. Մ. Սանթոյան - «Գրականագիտական բառարան» 

2. Барт Р. - Избранные работы / Семиотика, Поэтика 

3. Бахтин М. - Проблемы поэтики Достоевского 

4. Григорян Ар. - Литература и теория 

5. сост. Л. Осьмакова - Хрестоматия по теории литературы 

6. Хализев В. - Теория литературы 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
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Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ուսանողներին զինել հայ գրականության մասին 

գիտելիքներով 

2. Կարևորել  գրական երկի վերլուծության և արժևորման  նոր 

ելակետերի  առաջադրման հարցերը, տեսական 

հարցադրումները, պոետիկայի խնդիրները 

3. Նախապատրաստել բանասիրական ցիկլի առարկաների 

հետագա ուսումնասիրությունը 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունքները 

Գիտելիք- 
Կունենան  գիտելիքներ լեզվի, գրականության, պատմության, 

ժողովրդական բանավոր  գեղարվեստական ստեղծագործության 

և այլ բնագավառներից 

Հմտություն – 
Ձեռք  բերած գիտելիքները  կիրառել գործնականում 

Կարողունակություն- 
Որոշ գիտական հարցերի  վերաբերյալ կատարել  ինքնուրույն  

եզրահանգումներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 

1.Գրերի գյուտի  պատմամշակութային  արժեքը 

2.Ոսկեդարի հայ մատենագրությունը 

3.<<Սասնա  ծռեր>>էպոսը 

4.Գր. Նարեկացի 

5.Միջնադարյան  տաղերգություններ, հայրեններ 

6.Աբովյանը և լուսավորական  շարժումը 

7.Արևմտահայ գրագետներ 

8.Րաֆֆու <<Սամվել>> վեպը, կերպարները, գաղափարը 

9.19-րդ դարի  70-80-ական թ. հայ գրականության ընդհանուր 

բնութագիրը 

10.Գր. Զոհրապը և հայ վիպագրությունը 

11.Շիրվանզադեի արձակի և դրամատուրգիայի 

առանձնահատկությունները 

12.Նար-Դոսի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը 

13.Մուրացանի  <<Գևորգ Մարզպետունի>> վեպի 

գաղափարական բովանդակությունը, կերպարները, պոետիկան 

14. Արևմտահայ վիպագրություն 



Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Առարկան  ամփոփվում է ստուգարքով: կարևորվում է բանավոր 

խոսքը: Ուսանողի հաճախումը   հանդիսանում է ընդհանուր 

գնահատականի բաղադրիչը:  

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին                              10մ. 

Ինքնուրույն աշխատանք                              10մ. 

Գործնական աշխատանք                               30մ. 

Ամփոփում                                                      50մ. 

Գրականություն 1. Գ. Գրիգորյան, Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Ե., 

1980 

2. Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները  5-18-րդ դար, Ե., 1976 

3. Ս. Հայրապետյան, Հայոց հին և միջնադարյան 

գրականության պատմություն, 1986 

4. Ս. Հարությունյան, Հին հայոց հավատալիքները, կրոնը, 

պաշտամունքն ու դիցարանը, Ե., 2001 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 
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Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Բացահայտել նորագույն շրջանի գրականության 

առանձնահատկությունները, նրա զարգացման փուլերը՝ կապված 

երկրի պատմության շրջադարձային աստիճանների հետ 

(նախապատերազմյան, պատերազմյան, հետպատերազմյան), 

նրա աղերսները ռուս, համաշխարհային գրականությունների 

հետ, ուսանողությանը հարստացնել տեսական և գործնական 

անհրաժեշտ գիտելիքներով, նրան զինել ապագա 

գործունեության ընթացքում ուղեցույց մեթոդիկայով: 

Մեկնաբանվում են դասական ռեալիզմի ստեղծագործականա 

մեթոդի զարգացման,, նրա տարատեսակների 

առանձնահատկությունները 20-րդ դարում (սոցիալիստական 

ռեալիզմ, սյուրռեալիզմ և այլն), ինչպես նաև պոետիկայի 

հիմնական հարցերը: 



Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
ուսանողությանը հարստացնել տեսական և գործնական 

անհրաժեշտ գիտելիքներով, նրան զինել ապագա 

գործունեության ընթացքում ուղեցույց մեթոդիկայով: 

Հմտություն 
բացահայտել նորագույն շրջանի գրականության 

առանձնահատկությունները, նրա զարգացման փուլերը՝ կապված 

երկրի պատմության շրջադարձային աստիճանների հետ  
Կարողունակություն 
● բացահայտել դարասկզբի գրականության զարգացման 

դոմինանտ կողմերը. 

● սևեռվել առաջադրված տիպաբանական-վերլուծական 

շրջանակներում՝ գեղագիտական, ժանրային, թեմատիկ և այլն. 

● կատարել համեմատական դիտարկումներ՝ առնչություն 

գտնելով գրականության գործընթացների և դրանց պատմական 

հիմքերի միջև. 

● առանձին հեղինակների ստեղծագործություններն 

արժևորել գրական գործընթացի մեջ:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործությունը:  

Թեմա 2.  Թումանյանի պոեմները  
Թեմա 3.   Իսահակյանի ստեղծագործությունները  
Թեմա 4.  «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմը 

Թեմա 5.  Դ. Վարուժանի պոեզիան 

Թեմա 6.  Դ. Վարուժանի «Հարճը» պոեմը: 

Թեմա 7.   Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման:  

Թեմա 8.  Մեծարեցի ստեղծագործությունները 
Թեմա 9.  Շիրվանզադեի վեպերն ու դրամաները: 

Թեմա 10.  Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին»: 

Թեմա 11.  Զոհրապի նովելները: 

Թեմա 12.  Տերյանի պոեզիան: 

Թեմա 13.  Պատկերավորման միջոցները: 

Թեմա 14.  Ե. Չարենցի կյանքն ու ստեղծագործությունը:  

Թեմա 15.  Ե. Չարենցի ժողովածուները: 

Թեմա 16.  Ա. Բակունցի պատմվածքները: 

Թեմա 17 .  Բակունցի գեղագիտական ընկալումը: 

Թեմա 18.  Վարդանանք» պատմավեպի կերպարները: 

 

 Թեմա 20.  Մահարու ստեղծագործությունը: 

Թեմա 21.  Շիրազի կյանքն ու ստեղծագործությունները: 

Թեմա 22.  Հ. Սահյանի ստեղծագործությունը: 

Թեմա 23.  Սահյանի քնարերգության պատկերավորությունը: 

Թեմա 24.  Պ.Սևակի կյանքն ու ստեղծագործությունները: 

Թեմա 25.  Պ. Սևակի քնարերգությունը: 

Թեմա 26.  Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը:  



Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

⮚ բանավոր հարցում, բնագրային վերլուծություն,  

⮚ ինքնուրույն մտածողության  ստուգում, 

⮚ գրական սխեմատիզմի բացառում 

⮚ տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված ուսանողի 

գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 

պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 

իմացությունը: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սովետահայ գրականության պատմություն, 1-ին,2-րդ 

հատորներ 

2. Ս. Աղաբաբյան, «Սովետահայ գրականության պատմություն»  

3. Հր. Թամրազյան, «Եղիշե Չարենց» 

4. Մ. Սանթոյան, «Էպիկական կերպարի ստեղծման 

չափումները» 

5. Մ. Սանթոյան, Ա. Սանթոյան, «Գրականագիտական 

բառարան»  

Լրացուցիչ 

1. Դ. Գասպարյան, «Փակ դռների գաղտնիքը» 

2. Դ. Գասպարյան, «Ողբերգական Չարենցը»  

3. Ազատ Եղիազարյան, «Պատմության երգեհոնը» 

4. Դ.Գասպարյան, «Գուրգեն Մահարի» 

5. Դ.Գասպարյան, «Համո Սահյան» 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-001 Ռուսաց լեզու-1 

ՕԼԳ/բ-002 Ռուսաց լեզու-2 

 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56/56 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 56/56 

Ինքնուրույն 64/64 

Ընդամենը 120/120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական 

գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները 

լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, 

գրել): 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
 Գիտի 

- կարդալու հիմնական կանոնները; 

- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 

- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք ծառայում են ռուսալեզու հաղորդակցության 

իրավիճակներին առօրյա, սոցիալ-մշակութային և կրթական և 



մասնագիտական գործունեության ոլորտներում. 

- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 

մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 

կառուցվածքները. 

- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 

Հմտություն 
- գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները կիրառելու 

հմտություններ; 

- կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության 

ոլորտներում և իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման 

հմտություններ ձեռք բերելու տարրական տեխնիկա 

(ռազմավարություն և մարտավարություն;. 

- բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք բերելու 

հմտություն; 

-  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 

հմտություն; 

- հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 

վիճաբանության հմտություններ. 

Կարողություն 
 Կարող է 
- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 

- որոշել տեքստի թեման; 

- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ հասկանալ 

տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 

- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 

- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և բազմիմաստ 

բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 

- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ 

տրված միջավայրին համապատասխան; 

- երկխոսություններ կառուցել; 

- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 

- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ պարունակվող 

հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության բովանդակությունը, 

նրա հաղորդակցական մտադրությունները. 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1 կիսամյակ 

Թեմա 1. Օտար լեզուների դերն ու նշանակությունը մարդու 

կյանքում 

Թեմա 2. Մարդ.Դիմանկար. Բնավորություն 

Թեմա 3. Կյանքի ոճ 

Թեմա 4. Դար ապրի- դար սովորի 

Թեմա5. Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը. Մշակույթ. Արվեստ 

Թեմա 6. Աշխարհը ճանապարհորդի աչքերով 

Թեմա 7. Տոներ. Ավանդույթներ. Սովորույթներ 

Թեմա 8. Հայրեր և երեխաներ. Սերունդների բախում 

 

2 կիսամյակ 

Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա  

Թեմա 2. Բնությունը և մարդը 



Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպ. Սնունդ 

Թեմա 4. Առողջ ապրելակերպ. Սպորտ 

Թեմա 5. ԶԼՄ. Ինտերնետ. Շփում սացցանցերում՝դրական և 

բացասական կողմերը 

Թեմա 6. Թերթելով պատմության էջերը 

Թեմա 7. Գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը գարծնական 

հաղորդակցման մեջ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, թեստ, 

սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական աշխատանք, 

ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

1.Պարտադիր 

1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 

2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. Ч. 

1,2. М., 1979. 

3. Современный русский литературный язык / под ред. П.А. 

Леканта. М., 1988. 

4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. М., 

1993 

5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский 

язык. М., 2010. 

6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского языка. 

Учебное пособие. М., 2004. 

7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский язык и 

культура речи. М., 2003. 

8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура личности: 

практикум. М., 2011. 

9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовь» 

Происхождение, значение, судьба 1500 крылатых слов и 

выражений русского языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. 

Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Базовый уровень. Общее владение. Спб, 

2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее 

владение. Спб, 2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее 

владение. Спб, 2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 

Первый сертификационный уровень. Общее владение. 1-й 

уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. Книга 

+ 1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Базовый уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 1cd. 

Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 



Первый сертификационный уровень. Общее  владение. 

Второй вариант. Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 

19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 

20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

Լրացուցիչ  

1. Современный русский язык в трех частях / В.В. Бабайцева, 

Л.Ю. Максимов. М, 1987. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц: В  2-х частях. – Часть II. Морфология. Синтаксис / 

под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в 

современном русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. Валькова, 

Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов 

и актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трёхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-003 Ռուսաց լեզու-3 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 56 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 56 

Ինքնուրույն 64 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողի գռավոր և բանավոր խոսքի ձևավորումը և 

կատարելագործումը այն մակարդակում, որը բավարար է 

մասնագիտական տերմինաբանության համարժեք ըմբռնման և 

օգտագործման, կրթական, մասնագիտական և գիտական բնույթի 

հաղորդակցությանը մասնակցելու, սեփական տեսակետն 

արտահայտելու համար. 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Գիտի 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք սպասարկում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակները կրթական, մասնագիտական 

և գիտական գործունեության ոլորտներում; 

- կրթության այս փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 

մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 



կառուցվածքները; 

- ընդհանուր լեզվաբանության սկզբունքների հիման վրա 

թարգմանության և թարգմանական 

համապատասխանությունների գործընթացի հիմնական 

օրինաչափությունները. 

Հմտություն 
- մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 

իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման ինքնավար 

հմտությունների կատարելագործման ռազմավարություն և 

մարտավարություն; 

- մասնագիտական գործունեության մեջ գրագետ բանավոր և 

գրավոր խոսքի կիրառման հմտություն; 

- առաջարկվող նյութի տրամաբանական ներկայացման 

կարողություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 

հմտություն; 

- տեսական դրույթների գործնական վերլուծության 

կարողություն և հմտություն;. 

- մասնագիտական ոլորտում հանրային խոսքի, փաստարկի, 

քննարկման և վիճաբանության հմտություններ; 

- թարգմանության նախապատրաստման և կատարման 

մեթոդներ օգտագործելու հմտություն, ներառյալ 

տեղեկատվության որոնումը հղումներում, մասնագիտացված 

գրականության  մեջ և համացանցում: 

Կարողություն 
Կառող է 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ; 

- կառուցել վերարտադրողական տիպի մենախոսություն տվյալ 

տեքստային նյութի հիման վրա, տարբեր ձևական իմաստային 

կառուցվածքների օգտագործմամբ (վերարտադրում, 

նկարագրություն, հաղորդագրություն); 

- ստեղծել համապատասխան մակարդակի հատուկ կազմված 

սյուժետային տեքստ, որը կառուցված է համապատասխան 

բառապաշարի և քերականական նյութի հիման վրա; 

-երկխոսություններ կազմել հատուկ բառապաշարի հիման վրա; 

- գրել մեկնաբանություններ, ամփոփումներ և այլն; 

- փոխակերպել նախադասությունները ուղղակի և անուղղակի 

խոսքով; 

- մեկնաբանել թեմայի և մենախոսության մեջ պարունակվող 

հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - կատարել թարգմանություններ, նաև թարգմանության 

գործընթացում բառապաշարային-իմաստային վերափոխումներ 

(տերմինաբանության թարգմանություն, տարբեր տեսակի 

դարձվածքների թարգմանություն). 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Լեզվամշակութային ուսումնասիրություններ և 

լեզվաերկրագիտություն: Լեզվի և մշակույթի փոխազդեցություն 

Թեմա 2. Աշխարհի ռուսալեզու պատկերը 

Թեմա 3. Մասնագիտության լեզվի ներածություն. Գիտական 

հասկացության և տերմինի սահմանում 

Թեմա 4. Առարկայի բնութագրերը ըստ բաղադրության 



Թեմա 5. Առարկաների և երևույթների միջև կապի և 

կախվածության բնութագրերը. Թարգմանության ընթացքում 

նախադասության կառուցվածքային փոփոխություն. 

Թեմա 6. Բնության ուսումնասիրության մեթոդներ /դիտարկում, 

ենթադրություն, փորձ, տեսություն, բացահայտում, 

համեմատություն/ 

Թեմա 7. Կապակցված տեքստի ստեղծման միջոցներ. 

Ստորադասական պայմանական նախադասությունները եթե 

կապի առկայությամբ 

Թեմա 8. Նույնարմատ բայեր և գոյականներ։ Բայական 

բառակապակցությունների փոխակերպումը անվանականի. 

Բայական գոյականների ձևավորումը -ние (-ение, -ание, -яние) 

վերջածանցով: Գոյականների բառակազմական մոդելը։ 

Թեմա 9. Տեքստի տեղեկատվական բովանդակության 

փոխանցումը  դրա նկարագրության օգնությամբ՝ գնահատման  

տարրի ներառմամբ։ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Սալիկահանդես, հարց ու պատասխան, թեստ, ստուգողական 

աշխատանք, ֆրոնտալ հարցում, բանավոր և գրավոր 

հարցումներ 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Общее владение. 

СПб, 2012. 

2. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Базовый уровень. Общее владение. СПб, 

2011. 

3. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень. 

Общее владение. СПб, 2011. 

4. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее 

владение. СПб, 2013. 

5. Программа по русскому языку для иностранных граждан. 

Первый сертификационный уровень. Общее владение.  

6. 1-й уровень спб, 2012. 

7. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. Книга 

+ 1cd. Спб, 2012. 

8. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Базовый уровень. Общее  владение. Варианты. Книга + 1cd.  

Спб, 2012. 

9. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Первый сертификационный уровень. Общее  владение. 

Второй вариант. Книга + cd. М., спб, 2012. 

10. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

11. Есаджанян Б. М., Кундратс Л. А. “К курсу практического 

русского языка”. Ереван, 2006г. 

12. Практический курс русского языка для студентов – 

психологов: Уч. материал/ Б.М. Есаджанян, Э.А.Баятян, 

Г.Г.Барикян, С.Р.Геворгян. Ереван, 2004г. 

13. Практический курс русского языка / дла студентов 



неязыковых вузов/Асатрян С.Ш.  Ереван, 2016г. 

14. Учебное пособие по русскому языку/для студентов 

факультета компьютерных систем и информатики. Тер-

Оганесян М.Х.  Ереван, 2011г. 

15. Практикум по русскому языку / учебно-методические 

материалы для студентов физико-математического 

факультета/. Алоян Ж.Л. Ванадзор, 2014г. 

Լրացուցիչ  

1. Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке. 

М., 1980. 

2. Распопов И.П. Строение простого предложения в 

современном русском языке. М., 1970. 

3. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. М., 1974. 

4. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов 

и актуальное членение предложения. М., 1976. 

5. Մեթոդական ձեռնարկներ 

6. Бондалетов В.Д., Самсонов В.Г. Русский язык. Сборник 

упражнений. М., 2000 

7. “Русский язык: экспериментальное пособие для 

нефилологических специальностей вузов государств – 

участников СНГ”. Москва, 2007 

8. “Сборник упражнений по современному русскому языку” – 

под ред. П. А. Леканта Москва, 2001 

9. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Часть 2. / Под ред. 

Р.А. Кульковой. СПб, 2000.  

10. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Часть 3 / Под ред. 

Р.А. Кульковой.  Спб, 2001. 

11. Բառարաններ  

12. Скворцов И.П. Большой толковый словарь правильной 

русской речи. М., 2006 

13. Жуков А.В. Лексико-фразеологический словарь русского 

языка.  М., 2007 

14. Крысин Л.П. Учебный словарь иностранных слов.  М., 2010 

15. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь 

современного русского языка. М., 2011 

16. Вакуров В.Н. и др. Трудности русского языка: словарь-

справочник. М., 2011 

17. Баско Н.В. Фразеологизмы в русской речи: Словарь 

справочник. М., 2009 

18. Сковородников А.П. Выразительные средства русского 

языка и речевые ошибки и недочеты: энциклопедический 

словарь-справочник. М., 2009 

19. “Словарь синонимов и антонимов русского языка”. СПб, 

2005г. 

20. Ожегов С. И. Словарь русского языка М., 1991. 

21. Орфографический словарь русского языка. М., 1991. 

22. Спиркина А. Г. Словарь иностранных слов. М., 1989 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

 Օլգ/բ – 091 Հայոց և անգլերեն լեզուների համեմատական 

տիպաբանություն 



Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

4կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացը նպատակ ունի ապահովել տեսական և գործնական 

բազա, որպեսզի ուսանողը.  

1. ունենա հիմնարար մասնագիտական գիտելիքներ 

համեմատական տիպաբանությունից և կարողանա դրանք 

կիրառել գործնականում 

2. կարողանա կատարել համեմատություններ զուգադրվող 

լեզուների տարբեր մակարդակների շրջանակներում 

3. կարողանա համադրելու տարբեր լեզվաբանների 

տեսակետները և համակողմանի գնահատել երևույթները  

4. ունենա կարողություն մշակել անգլերեն և հայոց լեզուների 

հնչյունաբանական, բառային, ձևաբանական և 

շարահյուսական մակարդակների կայուն հմտություններª 

դրսևորման բանավոր և գրավոր ձևերում 

5. ունենա կարողություն համեմատական տիպաբանության 

մեթոդին համապատասխան գիտական մտածողություն 

ցուցաբերելու: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթականծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զու•ահեռներ անցկացնի դրանց միջև 

 ցուցաբերել համեմատական տիպաբանության մեթոդներին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 

 վերլուծել և համեմատել տարբեր 

լեզվաբաններիկողմիցառաջադրվածտեսակետներ 

Հմտություն 

 կարողանա կատարել համեմատություններ զուգադրվող 

լեզուների տարբեր մակարդակների շրջանակներում 

 կարողանա համադրելու տարբեր լեզվաբանների 

տեսակետները և համակողմանի գնահատել երևույթները  

 ունենա կարողություն մշակել անգլերեն և հայոց լեզուների 

հնչյունաբանական, բառային, ձևաբանական և 

շարահյուսական մակարդակների կայուն հմտություններª 

դրսևորման բանավոր և գրավոր ձևերում 

Կարողունակություն 

 հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և 

ձեռքբերումների նկատմամբ 

 ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և 

տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, ներդնելու 



կարողություն 

 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն 

 ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու կարողություն 

 մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության 

գիտակցում 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.  
Introduction. Typology of Languages as a Separate Section of 

Linguistics. 

The Main Sections of Linguistic Typology. 

Levels of Typological Investigation. 

Methods of Typological Investigation. 

Comparative Typology of Native and Foreign Languages. 

Թեմա 2.  
Phonetic Level 

General Typological Characterization of the Systems of Phonemes in 

E//A. 

The Typological Characterization of Vowel and Consonant Phonemes 

in E//A. 

Թեմա 3.  
Word-Stress and Syllabification in E//A. 

Syllabification in E//A 

Թեմա 4.  
Lexical Level 

The Typological Characterization of Words in E//A. 

Types of Interlingual Word-correlations 

Թեմա5.  
Principal Ways of Word-formation in E//A. 

Structural Types of Words in E//A and their Comparative Value. 

Թեմա 6.  
Morphological Level 

The Noun. 

The Grammatical Category of Case in E//A. 

The Grammatical Category of Number in E//A.  

Թեմա7.  
The Verb. 

The Grammatical Category of Voice in E//A 

Թեմա 8.  
Syntactical Level 

The Agreement of the Predicate with the Subject in E//A. 

Disjunctive Questions in E//A. 

Գնահատմանմեթոդները և 

չափանիշները 

Սալիկահանդես, հարց ու պատասխան, թեստ, ստուգողական 

աշխատանք, ֆրոնտալ հարցում, բանավոր և գրավոր հարցումներ 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Վ.Դ. Առաքելյան և մյուսներ, Ժամանակակից հայոց լեզու, 

Երևան, 1979 

2. Գ.Կ. Խաչատրյան, Հայոց լեզվի ոլորաններում, 

Վանաձոր,1994 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-062 -Անգլերեն լեզու 7 

ՕԼԳ/բ- 063 - Անգլերեն լեզու 8 



Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

6/7  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի,1-ին, 2-րդ կիսամյակներ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 80/114 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 80/114 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 100/96 

Ընդամենը 180/210 

 

Ստուգման ձևը քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողի գռավոր և բանավոր խոսքի ձևավորումը և 

կատարելագործումը այն մակարդակում, որը բավարար է 

մասնագիտական տերմինաբանության համարժեք ըմբռնման և 

օգտագործման, կրթական, մասնագիտական և գիտական բնույթի 

հաղորդակցությանը մասնակցելու, սեփական տեսակետն 

արտահայտելու համար. 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Գիտի 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք սպասարկում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակները կրթական, մասնագիտական 

և գիտական գործունեության ոլորտներում; 

- կրթության այս փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 

մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 

կառուցվածքները; 

- ընդհանուր լեզվաբանության սկզբունքների հիման վրա 

թարգմանության և թարգմանական 

համապատասխանությունների գործընթացի հիմնական 

օրինաչափությունները. 

Հմտություն 
- մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 

իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման ինքնավար 

հմտությունների կատարելագործման ռազմավարություն և 

մարտավարություն; 

- մասնագիտական գործունեության մեջ գրագետ բանավոր և 

գրավոր խոսքի կիրառման հմտություն; 

- առաջարկվող նյութի տրամաբանական ներկայացման 

կարողություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 

հմտություն; 

- տեսական դրույթների գործնական վերլուծության կարողություն 

և հմտություն;. 

- մասնագիտական ոլորտում հանրային խոսքի, փաստարկի, 

քննարկման և վիճաբանության հմտություններ; 

- թարգմանության նախապատրաստման և կատարման մեթոդներ 

օգտագործելու հմտություն, ներառյալ տեղեկատվության 



որոնումը հղումներում, մասնագիտացված գրականության  մեջ և 

համացանցում: 

Կարողություն 
Կառող է 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ; 

- կառուցել վերարտադրողական տիպի մենախոսություն տվյալ 

տեքստային նյութի հիման վրա, տարբեր ձևական իմաստային 

կառուցվածքների օգտագործմամբ (վերարտադրում, 

նկարագրություն, հաղորդագրություն); 

- ստեղծել համապատասխան մակարդակի հատուկ կազմված 

սյուժետային տեքստ, որը կառուցված է համապատասխան 

բառապաշարի և քերականական նյութի հիման վրա; 

-երկխոսություններ կազմել հատուկ բառապաշարի հիման վրա; 

- գրել մեկնաբանություններ, ամփոփումներ և այլն; 

- փոխակերպել նախադասությունները ուղղակի և անուղղակի 

խոսքով; 

- մեկնաբանել թեմայի և մենախոսության մեջ պարունակվող 

հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - կատարել թարգմանություններ, նաև թարգմանության 

գործընթացում բառապաշարային-իմաստային վերափոխումներ 

(տերմինաբանության թարգմանություն, տարբեր տեսակի 

դարձվածքների թարգմանություն). 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1՝- Education and employment. Issues in education. 

Թեմա 2 – Tourism and conservation 

Թեմա 3 – International Relations 

Թեմա 4 – Health and Care 

Թեմա 5 – Fashion and Consumerism 

Թեմա 6 – Technology and Change 

Թեմա  7 –  People and Ideas 

Թեմա 8-Journalism and Media 

Թեմա 9- Law and Society 

Թեմա 10- Arts and Entertainment 

Թեմա 11 – Business and Economics 

Թեմա 12 – Science and Nature 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Հանրագումարային քննություն, ինքնուրույն աշխատանքների 

գնահատում, հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 

գործնական աշխատանքների գնահատում 

 

Գրականություն 
Պարտադիր-New Language Leader Advanced,2015 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-056 ԱԱննգգլլեերրեենն  լլեեզզոոււ  ––  11    

ՕԼԳ/բ-057 ԱԱննգգլլեերրեենն  լլեեզզոոււ  --  22 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

12/13 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 150/ Դասախոսություն  



168 Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 150/168 

Ինքնուրույն 210/220 

Ընդամենը 360/360 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողի գռավոր և բանավոր խոսքի ձևավորումը և 

կատարելագործումը այն մակարդակում, որը բավարար է 

մասնագիտական տերմինաբանության համարժեք ըմբռնման և 

օգտագործման, կրթական, մասնագիտական և գիտական բնույթի 

հաղորդակցությանը մասնակցելու, սեփական տեսակետն 

արտահայտելու համար. 

Դասընթացիվերջնարդյունքն

երը 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Գիտի 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք սպասարկում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակները կրթական, մասնագիտական 

և գիտական գործունեության ոլորտներում; 

- կրթության այս փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 

մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 

կառուցվածքները; 

- ընդհանուր լեզվաբանության սկզբունքների հիման վրա 

թարգմանության և թարգմանական 

համապատասխանությունների գործընթացի հիմնական 

օրինաչափությունները. 

Հմտություն 
- մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 

իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման ինքնավար 

հմտությունների կատարելագործման ռազմավարություն և 

մարտավարություն; 

- մասնագիտական գործունեության մեջ գրագետ բանավոր և 

գրավոր խոսքի կիրառման հմտություն; 

- առաջարկվող նյութի տրամաբանական ներկայացման 

կարողություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 

հմտություն; 

- տեսական դրույթների գործնական վերլուծության 

կարողություն և հմտություն;. 

- մասնագիտական ոլորտում հանրային խոսքի, փաստարկի, 

քննարկման և վիճաբանության հմտություններ; 

- թարգմանության նախապատրաստման և կատարման 

մեթոդներ օգտագործելու հմտություն, ներառյալ 

տեղեկատվության որոնումը հղումներում, մասնագիտացված 

գրականության  մեջ և համացանցում: 

Կարողություն 
Կառող է 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ; 



- կառուցել վերարտադրողական տիպի մենախոսություն տվյալ 

տեքստային նյութի հիման վրա, տարբեր ձևական իմաստային 

կառուցվածքների օգտագործմամբ (վերարտադրում, 

նկարագրություն, հաղորդագրություն); 

- ստեղծել համապատասխան մակարդակի հատուկ կազմված 

սյուժետային տեքստ, որը կառուցված է համապատասխան 

բառապաշարի և քերականական նյութի հիման վրա; 

-երկխոսություններ կազմել հատուկ բառապաշարի հիման վրա; 

- գրել մեկնաբանություններ, ամփոփումներ և այլն; 

- փոխակերպել նախադասությունները ուղղակի և անուղղակի 

խոսքով; 

- մեկնաբանել թեմայի և մենախոսության մեջ պարունակվող 

հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - կատարել թարգմանություններ, նաև թարգմանության 

գործընթացում բառապաշարային-իմաստային վերափոխումներ 

(տերմինաբանության թարգմանություն, տարբեր տեսակի 

դարձվածքների թարգմանություն). 

Դասընթացի  

բովանդակությունը 

Unit 1 

Human Planet 

Grammar 

Present Simple/Present Continuous/State Verbs  

Past Simple/Past Continuous/Used to/Would 

Phonetics 

The Phonetic System of the English Language. Letters and Sounds 

The organs of speech and their functions. Dialogues.Tongue twisters. 

Letters and Sounds 

Unit 2 

People 

Grammar 

Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous 

Adjectives/Adverbs/Degrees of Comparison/Types of Comparison 

Phonetics 

Classification of Vowels. Reading Practice. 

Classification of  Vowels.DialoguesPhonetic Ex-es. Letters and Sounds 
Unit 3 

The Media 

Grammar 

Modal Verbs 

Passive Voice 

Phonetics 

Classification of Consonants. Reading Practice. Tongue twister. 
Unit 4 

Health 

Grammar 

Verb Patterns 

Future Forms 

Phonetics 

The Junction of Speech Sounds 

Assimilation. Phonetic Ex-es. 

Unit 5 

Natural World 



Grammar 

Articles 

Relative Clauses   

Phonetics 

Assimilation. Reading Practice. Tongue twister. 

Accommodation. Combining Sounds 

Elision. Dialogues. Tongue twisters. Letters and Sounds 

Unit 6 

Society and Family 

Grammar 

Conditionals 

Types of Questions/Embedded Questions 

Phrasal Verbs 

Phonetics 

Linking /r/. Combining Sounds 

Syllable Formation. Reading Practice. Tongue twister. Combining 

Sounds 

Syllable Division. Reading Practice. Tongue twister 

The Accentual Structure of English Words 

Unit 7 

Science 

Grammar 

Obligation: should, must and have to 

Phonetics 

Word stress and the schwa 

Unit 8 

The Night 

Grammar 

Verb patterns 

Future intentions: going to, hoping to 

Phonetics 

Sentence stress: key words and clarity 
Unit 9 

Work and Industry 

Grammar 

Used to/be/get used to 

Phonetics 

Reading Practice. Tongue twister. 
Unit 10 

Global Affairs 

Grammar 

Passive Voice 

Have something done 

Phonetics 

Pausing and emphatic stress. Phonetic Ex-es. 

Unit 11 

The Environment 

Grammar 

Past perfect 

Phonetics 

Intonation in question tags 



Unit 12 

Sport 

Grammar 

Conditionals 

Past perfect continuous 

Phonetics 

Intonation in lists 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Հանրագումարային քննություն, ինքնուրույն աշխատանքների 

գնահատում, հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 

գործնական աշխատանքների գնահատում 

 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-069 –Անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 38 Դասախոսություն 14 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողի գռավոր և բանավոր խոսքի ձևավորումը և 

կատարելագործումը այն մակարդակում, որը բավարար է 

մասնագիտական տերմինաբանության համարժեք ըմբռնման և 

օգտագործման, կրթական, մասնագիտական և գիտական բնույթի 

հաղորդակցությանը մասնակցելու, սեփական տեսակետն 

արտահայտելու համար. 

Դասընթացիվ 

երջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Գիտի 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք սպասարկում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակները կրթական, մասնագիտական 

և գիտական գործունեության ոլորտներում; 

- կրթության այս փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 

մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 

կառուցվածքները; 

- ընդհանուր լեզվաբանության սկզբունքների հիման վրա 

թարգմանության և թարգմանական 

համապատասխանությունների գործընթացի հիմնական 

օրինաչափությունները. 

Հմտություն 



- մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 

իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման ինքնավար 

հմտությունների կատարելագործման ռազմավարություն և 

մարտավարություն; 

- մասնագիտական գործունեության մեջ գրագետ բանավոր և 

գրավոր խոսքի կիրառման հմտություն; 

- առաջարկվող նյութի տրամաբանական ներկայացման 

կարողություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 

հմտություն; 

- տեսական դրույթների գործնական վերլուծության կարողություն 

և հմտություն;. 

- մասնագիտական ոլորտում հանրային խոսքի, փաստարկի, 

քննարկման և վիճաբանության հմտություններ; 

- թարգմանության նախապատրաստման և կատարման 

մեթոդներ օգտագործելու հմտություն, ներառյալ 

տեղեկատվության որոնումը հղումներում, մասնագիտացված 

գրականության  մեջ և համացանցում: 

Կարողություն 
Կառող է 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ; 

- կառուցել վերարտադրողական տիպի մենախոսություն տվյալ 

տեքստային նյութի հիման վրա, տարբեր ձևական իմաստային 

կառուցվածքների օգտագործմամբ (վերարտադրում, 

նկարագրություն, հաղորդագրություն); 

- ստեղծել համապատասխան մակարդակի հատուկ կազմված 

սյուժետային տեքստ, որը կառուցված է համապատասխան 

բառապաշարի և քերականական նյութի հիման վրա; 

-երկխոսություններ կազմել հատուկ բառապաշարի հիման վրա; 

- գրել մեկնաբանություններ, ամփոփումներ և այլն; 

- փոխակերպել նախադասությունները ուղղակի և անուղղակի 

խոսքով; 

- մեկնաբանել թեմայի և մենախոսության մեջ պարունակվող 

հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - կատարել թարգմանություններ, նաև թարգմանության 

գործընթացում բառապաշարային-իմաստային վերափոխումներ 

(տերմինաբանության թարգմանություն, տարբեր տեսակի 

դարձվածքների թարգմանություն). 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1՝- ԱԼԴՄորպեսառանձինգիտություն. 

Կապըհարակիցգիտություններիհետ. 

Առարկայիբովանդակությունը, նպատակը, սկզբունքները 

Թեմա 2 – Ուսուցմանավանդականմեթոդները. 

Ուսուցմանժամանակակիցմեթոդները. 

Թվայինտեխնոլոգիաներիդերըուսուցմանմեջ 

Թեմա 3 – Արտասանությանուսուցում. Ունկդրմանուսուցում 

Թեմա 4 – Խոսելուկարողություններիուսուցում. 

Հացորդակցականվարժություններիտեսակները 

Թեմա 5 – Քերականությանուսուցում. 

Քերականականկառույցներիևմոտեցումներիուսուցում.  

Թեմա 6 – Գրավորհմտություններիուսուցում. Տեսակները. 



Էսսեներ, 

շարադրություններգրելուհմտություններիձևավորում 

Թեմա 7 – Ընթերցանությանուսուցում. 

Ընթերցանությանտեսակները. 

Տնայինընթերցանությանառանձնահատկությունները 

Թեմա 8-Բառապաշարիուսուցում 

Թեմա 9- Գնահատում, ձևավորողգնահատում, 

ամփոփիչգնահատում 

Թեմա 10- Համագործակցայինուսումնառություն 

Թեմա 11 -

Օտարլեզվիուսուցմանառանձնահատկություններըտարբեր

տարիքայինխմբերում 

Թեմա 12 – Դասիպլանավորում. Տեսակերը 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Հանրագումարային քննություն, ինքնուրույն աշխատանքների 

գնահատում, հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, 

գործնական աշխատանքների գնահատում 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. M.E.S.Elizabeth “Methods of Teaching Englis”,2010 

2. Larsen-Freeman “Techniques and Principles in Language 

Teaching”,1986 

3. J..M.O’Malley “Authentic Assessment for English Language 

Learners”,2001 

Լրացուցիչ- 

1. Ս.Վարդումյան, Ն.Ջաղինըան, Լ.Հարությունյան 

“Ժամանակակիցմանկավարժականմոտեցումներ, 

տեսություններ, մեթոդներ, գնահատում’,2003 

2. T.Hutchinson,A.Waters “English for specific purposes. A 

learning-centered approach”1993 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-058 Անգլերեն լեզու – 3, 

 ՕԼԳ/բ-059 Անգլերեն լեզու – 4 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

7/6  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-ին տարի,1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 90/88 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 90/88 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 120/92 

Ընդամենը 210/180 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացինպատակը Ուսանողի գռավոր և բանավոր խոսքի ձևավորումը և 

կատարելագործումը այն մակարդակում, որը բավարար է 

մասնագիտական տերմինաբանության համարժեք ըմբռնման և 

օգտագործման, կրթական, մասնագիտական և գիտական 

բնույթի հաղորդակցությանը մասնակցելու, սեփական 

տեսակետն արտահայտելու համար. 



Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

Գիտի 
- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք սպասարկում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակները կրթական, մասնագիտական 

և գիտական գործունեության ոլորտներում; 

- կրթության այս փուլի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության 

մեջ օգտագործվող հիմնական քերականական երևույթները, 

կառուցվածքները; 

- ընդհանուր լեզվաբանության սկզբունքների հիման վրա 

թարգմանության և թարգմանական 

համապատասխանությունների գործընթացի հիմնական 

օրինաչափությունները. 

Հմտություն 
- մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներում և 

իրավիճակներում ռուսաց լեզվի օգտագործման ինքնավար 

հմտությունների կատարելագործման ռազմավարություն և 

մարտավարություն; 

- մասնագիտական գործունեության մեջ գրագետ բանավոր և 

գրավոր խոսքի կիրառման հմտություն; 

- առաջարկվող նյութի տրամաբանական ներկայացման 

կարողություն; 

- տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ աշխատելու 

հմտություն; 

- տեսական դրույթների գործնական վերլուծության 

կարողություն և հմտություն;. 

- մասնագիտական ոլորտում հանրային խոսքի, փաստարկի, 

քննարկման և վիճաբանության հմտություններ; 

- թարգմանության նախապատրաստման և կատարման 

մեթոդներ օգտագործելու հմտություն, ներառյալ 

տեղեկատվության որոնումը հղումներում, մասնագիտացված 

գրականության  մեջ և համացանցում: 

Կարողություն 
Կառող է 
- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների վերաբերյալ; 

- կառուցել վերարտադրողական տիպի մենախոսություն տվյալ 

տեքստային նյութի հիման վրա, տարբեր ձևական իմաստային 

կառուցվածքների օգտագործմամբ (վերարտադրում, 

նկարագրություն, հաղորդագրություն); 

- ստեղծել համապատասխան մակարդակի հատուկ կազմված 

սյուժետային տեքստ, որը կառուցված է համապատասխան 

բառապաշարի և քերականական նյութի հիման վրա; 

-երկխոսություններ կազմել հատուկ բառապաշարի հիման վրա; 

- գրել մեկնաբանություններ, ամփոփումներ և այլն; 

- փոխակերպել նախադասությունները ուղղակի և անուղղակի 

խոսքով; 

- մեկնաբանել թեմայի և մենախոսության մեջ պարունակվող 

հիմնական տեղեկատվությունը; 



 - կատարել թարգմանություններ, նաև թարգմանության 

գործընթացում բառապաշարային-իմաստային վերափոխումներ 

(տերմինաբանության թարգմանություն, տարբեր տեսակի 

դարձվածքների թարգմանություն). 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1-Անհատականություն 

Թեմա 2-Աշխատանք 

Թեմա3-Լեզու 

Թեմա 4-Գովազդ 

Թեմա 5-Կրթություն 

Թեմա 6-Բիզնես 

Թեմա7-Հանցանք 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում՝ 

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը 

- Ներկայություն 

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին 

- Բանավոր հարցման արդյունքների 

հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Ռեֆերատների կատարում 

- Առցանց թեստային աշխատանքներ 

- PowerPoint պրեզենտացիաներ 

- Դիտարկվող նյութի մասնագիտական 

վերլուծության ներկայացման որակ, 

- Լեզվաբանական այլ բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 

10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր-New Language Leader, intermediate,CB,David 

Cotton,David Falvey,Simon Kent 

Լրացուցիչ-English vocabulary in use,upper-intermediate and 

advance,Michael McCarthy,Felicilt O’Dell 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-060 Անգլերեն լեզու –  5,  

ՕԼԳ/բ-061 Անգլերեն լեզու – 6 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

5/6 կրեդիտ 



Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին և 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 104/110 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 104/110 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 46/70 

Ընդամենը 150/180 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը «Անգլերեն լեզու»  դասընթացը նպատակ ունի ձևավորելու 

ընդհանուր գիտելիքներ անգլերեն լեզվից՝ բանավոր և գրավոր 

խոսքում: Դասընթացի նպատակն է նաև խորացնել 

ուսանողների քերականական գիտելիքները և հարստացնել 

թեմատիկ բառապաշարը, զարգացնել ուսանողների 

արտասանական հմտությունները, նպաստել հնչյունների ճիշտ 

արտաբերմանը, արտահայտությունների և 

նախադասությունների ճիշտ շեշտադրմանը, միաժամանակ տալ 

տեսական գիտելիքներ հնչյունների, վանկերի տեսակների 

մասին:  

Առարկայի նպատակներից է նաև կատարելագործել 

ուսանողների հաղորդակցման հմտությունները` բազմապիսի 

երկխոսությունների, առօրյա կյանքից վերցված իրավիճակների 

դերախաղերի միջոցով՝ օգտագործելով ձայնագրություններ, 

տեսաֆիլմեր՝ ընդլայնելով այն թեմաների շրջանակը, որոնց 

վերաբերյալ ուսանողները կարող են անցկացնել քննարկումներ, 

արտահայտել իրենց կարծիքը:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Համապատասխան մակարդակի քերականություն, 

բառապաշար, հնչյունաբանություն 

Հմտություն 
 Ուսանողը պետք է տիրապետի այն հմտություններին և 

ռազմավարություններին, որոնք համապատասխանում 
են լեզուների իմացության համաեվրոպական 
համակարգի համապատասխան մակարդակին:  

Կարողունակություն 
ուսանողը պետք է կարողանա. 

 հասկանալ խոսակցական, բնիկ խոսողների կողմից 

հնչող համեմատաբար բարդ անգլերենը, 

 ճիշտ օգտագործել ձեռք բերած քերականական, 

բառապաշարային և հնչյունաբանական գիտելիքները` 

արդյունավետ հաղորդակցվելու համար,   

 կարդալ, հասկանալ և քննարկել բազմապիսի անգլերեն 

տեքստեր, կռահել անծանոթ բառերի ու 

արտահայտությունների իմաստը կոնտեքստից, 

կատարել բառարանային աշխատանք 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Unit 1 

Communication 

The continuous aspect (1.2) The perfect aspect (1.3) 



Phrasal verbs (1.1)  

Scientific Study (1.1)  

Idioms (1.2)  

Collocations (1.3 

Article about six degrees of separation; reacting to the text (1.1) 

Leaflet about communication course (1.2) 

Extract from You Just Don't Understand; identifying stylistic devices 

(1.3) 

Five people talking about communication habits (1.1)  

Radio programme about gender conversation styles (1.3) 

Conversation between two student counsellors (1.4)  

Discussing communication (1.1) 

Discussing non-verbal communication (1.1)  

Talking about current trends considering consequences (1.2) 

Thinking of advice for men/women (1.3) 

Key language: outlining problems, offering solutions, reacting to 

suggestions Task: solving communication problems 

Scenario: flat sharing 

Writing a list of advice for communicating in your country (1.1) 

Study skills: Note-taking from listening to a talk 

structure of talks  

note-taking 

Writing skills: Writing and checking written communication register  

peer-checking 

Study Skills video: James Hammond gives a lecture about public 

speaking 

 Unit 2  

Environment 

Present perfect simple & continuous (2.2) 

Indirect questions (2.3) 

Local environment collocations (2.1) 

Environment (2.2) 

Adverbs (2.3) 

Newspaper article about noisy neighbors; identifying similarities and 

differences (2.1) 

Article about climate change; 

Identifying sources (2.2) 

Short extract from A Short History of Nearly Everything (2.3) 

3 People talking about their local area (2.1) 

Lecture about volcanoes (2.3) 

Phone conversation about a proposed wind (arm (2.4) 

Conversation with a lecturer about questionnaires (2.5) 

Collocations (2.1) 

Discussing solutions to problems (2.1) 

Discussing the environment (2.2) 

Talking about volcanoes (2.3) 

Making a short presentation; presenting (2.3) 

Key language: agreeing and disagreeing politely, polite questions 

Task: Attending a formal meeting 

Scenario: Sparrow Hill Wind Farm 

Writing a short summary to a solution (2.1) 



Study skills: Designing a Questionnaire question types 

Writing skills: Writing a questionnaire 

Meet the expert: an interview with Dr. Andrew McConigle about 

active volcanoes. 

 

Unit 3   

Sport 

Quantifiers (3.2) 

Definite and zero articles (3.3) 

Idioms (3.1) 

Prefix self-, Abstract nouns (3.2) 

Article about Charles Miller; 

justifying opinions (3.1) 

Leaflet about a karate club; reacting to the topic (3.2) 

Article about being a top athlete; inferring (3.3) 

Interview with a karate teacher (3.2) 

Presentation about Yuna Kim (3.4) 

Lecturer answering questions about essay writing (3.5) 

Weak forms of the (3.3) 

Using idioms to talk about experiences (3.1) 

Ranking characteristics (3.3) 

Key language: Using emphasis and comparison  

Task: giving a presentation 

Scenario: Who is the Greatest? 

Study skills: Understanding Essay Questions; understanding key 

words, essay writing 

Writing skills: A For and Against Essay: introductions, formal 

expressions 

Meet the expert: an interview with Dr Elizabeth PummelI about the 

science of sports Psychology 

 

Unit 4  

Medicine 

Future continuous, going to, present continuous (4.2) 

Future perfect simple, future simple (4.3) 

Personality adjectives (4.1)  

Medical terms (4.1) 

Illness and medicine (4.2)  

Dependent prepositions (4.3) 

Four articles about medical breakthrough (jigsaw); ranking by 

importance (4.1) 

Facts/news article about malaria: reacting to the topic (4.2) 

News article about bionic eye; retelling a story (4.3) 

Doctor talking about her work (4.1) 

A professor talking about malaria (4.2) 

Six doctors talking about future medical developments (4.3) 

Business consultant talking about using the internet (4.5) 

Lecturer advising students about internet resources (4.5) 

Stressed syllables (4.1) 

Discussing medicine and the medical profession (4.1) 

Planning a fund-raising day (4.2) 

Talking about hopes for the future (4.3) 

Key language: discussing implications 



Task: making difficult decisions 

Scenario: Medical dilemmas 

Study skills: Evaluating resources on the internet  

Writing skills: A short report; making recommendations 

Meet the expert: an interview with Dr Tina Chowdhury, about 

medical bionics. 

 

Unit 5  

Transport 

Modal verbs and ways of expressing ability, possibility and obligation 

(past and future) (5.2) 

Transport (5.1). 

Safety features (5.1) Collocations (5.2) 

Words from the text (5.3) 

Article about road safety analysing arguments (5.1) 

Article about future transport (jigsaw); evaluating projects, evaluating 

arguments (5.2) 

Article about great railway journeys; identifying attitude (5.3) 

People talking about transport (5.1) 

News report on transport . of the future (5.2) 

Discussion on transport problems (5.4) 

Discussing road safety (5.1) 

Making future predictions (5.2) 

Describing a memorable journey (5.3) 

Key language: the language of meetings - summarizing 

Task: Evaluating proposals  

Scenario: Beauciel 

Writing a short report on road safety (5.1) 

Study skills: Graphs, charts and tables 

Writing skills: Describing information in a table; 

comparison and contrast 

Meet the expert: interview with Monisha Rajesh about her Indian 

train journey (5.3) 

 

Unit 6  

Literature and film 

Narrative tenses (6.2) 

Used to, would, get used to (6.3) 

Genres (6.1) 

Literature and film (6.1) Adjectives (6.1) 

Idiomatic expressions (6.1) Words from the text (6.3) 

Article about books and films; inferring opinion (6.1) 

Extract from The Great Gatsby referencing (6.2) 

Online report on gender and reading; identifying facts and opinions 

(6.3) 

Discussion about a book (6.1) 

Hour people talking about books (6.2) 

Five people talking about reading habits (6.3) 

Conversation about a film proposal (6.4) 

Five people describing a memorable presentation (6.5) 

Used to (6.3) 

Describing a book or film (6.1) 

Discussing influential books (6.2) 



Talking about childhood (6.3) 

Key language: persuading 

Task: making a persuasive presentation  

Scenario: the new film project 

Study skills: making an effective presentation, rhetorical techniques 

Writing skills: An online review; adjectives, adverbs 

Study skills video: a presentation about The Girl with the Dragon 
Tattoo 

 

Unit 7 

Architecture 

The passive (7.2, 7.3) 

Describing buildings (7.1) 

Idioms (7.3) 

Prefixes (7.3) 

Article about famous buildings 

interpreting ideas (7.1) 

Article about unusual buildings; evaluating (7.2) 

Article about famous bridges; 

comparing features (7.3) 

Architect answering questions (7.2) 

Three architects discussing hotel design (7.4) 

Word stress (7.1) 

Describing a building (7.1) 

Discussing the issue of young people living at home (7.2) 

Sharing information on bridges (7.3) 

Key language: talking about requirements  

Task: deciding on facilities in a hotel 

Scenario: on the horizon 

Describing a well-known building (7.1) 

Study skills: identifying fact and opinion 

Writing skills: an opinion led essay; avoiding repetition 

Meet the Expert: an interview with Laura Mark about innovative 

design. 

 

Unit 8 

Globalization 

Verb patterns (8.2)  

Causatives (8.3) 

Clobilisation (8.1)  

Collocations (8.1)  

Abstract nouns (8.2) 

Online discussion about globalization (8.1) 

Article about culture mistakes; drawing conclusions (8.2)  

Article about international cooperation; summarizing (8.3) 

Five people talking about globalization (8.1) 

Radio program about working internationally (8.2) 

Radio interview about supermarket expansion (8.4) 

Discussing globalisation; 

Assessing results and consequences (8.1) 

Sharing information about global projects (8.3) 

Key language: clarifying 

Task: taking part in a debate 



Scenario: supermarket superpower 

Writing your opinion on globalization (8.1) 

Study skills: Summarizing; topic sentences, paraphrasing 

Writing skills: a summary 

Meet the Expert: an interview with Richard Cook about working in a 

global workplace (8.1) 

 

Unit 9 

Art 

Ungradable adjectives (9.2)  

Position of adverbs (9.3) 

Art and artists (9.1)  

Adverb-adjective collocations (9.2)  

Order of adjectives (9.3) 

Online discussion about art; justifying opinions (9.1) 

Article about photography 

identifying arguments (9.2) 

Article about three contemporary sculptors (9.3) 

Three people talking about art (9.1) 

Conversation about an art gallery (9.4) 

Lecture about writing a blog (9.5) 

Discussing what is art; justifying opinions (9.1) 

Describing a work of art (9.1) 

Describing a photo (9.2)  

Discussing public art (9.3) 

Key language: discussing implications, offering counter-arguments 

Task: deciding on an action plan 

Scenario: The Russell Drake Gallery 

Study skills: Expanding your vocabulary; collocations 

Writing skills: An online review 

Meet the Expert: an interview with Yulia Podolskaya about her work 

as a sculptor 

 

Unit 10 

Psychology 

Relative clauses (10.2) 

Reduced relative clauses (10.3) 

Personality adjectives (10.1)  

Phrasal verbs (10.1) 

Word formation (10.2)  

Idioms with mind (10.2)  

Words from the text (10.3) 

Webpage about the Belbin model; evaluating ideas (10.1) 

Webpage about peer pressure; evaluating effectiveness (10.2) 

Article-about criminal profiling; summarizing (10.3) 

Lecture about group dynamics (10.1) 

Radio advice phone-in (10.4) 

Stress patterns (10.1)  

Planning a newspaper (10.1) 

Discussing peer pressure (10.2) 

Talking about famous criminals (10.3) 

Key language: giving and reacting to advice  

Task: an advice phone-in 



Scenario: What's on your mind? 

Summarizing an article (10.3) 

Study skills: writing a bibliography, referencing 

Writing skills: An advantages and disadvantages essay; complex 

sentences, conclusions 

Meet the Expert: an interview with Dr Jack Lewis, a neuroscientist, 

about psychological profiling (10.3) 

 

Unit 11 

Culture 

Reported speech (11.2)  

Reporting verbs (11.3) 

Culture (11.1)  

Adjectives (11.2) 

University webpage on what is culture; reflecting on the topic (11.1) 

Article about culture shock (11.2)  

Two articles about cultural difference; recognizing features of register 

(11.3) 

Six people talking about what they miss about their culture (11.1) 

Radio discussion about culture shock; (11.2) 

Two people talking about cultural mistakes (11.3) 

Presentation about Toronto 11.4) 

Radio lecture about reading (11.5) 

Deciding what to put in a time capsule (11.1) 

Discussing culture shock; justifying answers (11.2) 

Describing a person (11.2) 

Discussing cultural issues (11.3) 

Key language: creating impact in a presentation  

Task: giving a formal presentation 

Scenario: Kaleidoscope World 

Describing a person in culture shock (11.2) 

Study skills: Improving reading skills; reading and chunking, guessing 

unknown words, reading linkers 

Writing skills: Formal correspondence; letter layout, formulaic 

language 

Meet the Expert: an interview with Anna Colquhoun, about the 

cultural importance of food. (11.3) 

 

Unit 12 

Technology  

Conditionals: first and second (12.2) 

Conditionals: third and mixed (12.3) 

Technology (12.1)  

Opposites (prefixes) (12.2)  

Words from the text (12.3) 

Article about failed inventors; reflecting on the topic (12.1) 

Webpage about the Amish; summarizing (12.2) 

Article about CM food; identifying arguments (12.3) 

Three people talking about gadgets (12.1) 

Conversation between two workers (12.4) 

Conversation between two managers (12.4) 

Discussing technology (12.1) 

Discussing living without technology (12.2) 



Debating technology (12.3) 

Key language: persuading, making a case for something 

Task: conducting a problem-solving meeting 

Scenario: conducting a problem-solving meeting 

Writing your opinion (12.1) 

Study skills: Plagiarism - what it is and how to avoid it 

Writing skills: An opinion article; stylistic features 

Study skills video: a lecture about plagiarism 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու ընթացքի 

գնահատում`  

1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր գնահատականի 

20 %-ը կամ 20 միավոր) 

ՙ Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

ՙ Գնահատման չափանիշը՝ 

- ներկայություն   

2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20 %-ը կամ 20 միավոր) 

ՙ Գնահատման մեթոդը` 

- մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր) 

ՙ Գնահատման մեթոդը` 

- դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

- գործաբանական այլ բնույթի աշխատանքների ստուգում: 

4. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր) 

ՙ Գնահատման մեթոդը` 

Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր-New Language Leader, intermediate,CB,David 

Cotton,David Falvey,Simon Kent 

Լրացուցիչ-English vocabulary in use,upper-intermediate and 

advance,Michael McCarthy,Felicilt O’Dell 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Օլգ/բ-125  Արտասահմանյան գրականության  պատմություն 

(անգլիալեզու գրականություն) 1, 

Օլգ/բ-126  Արտասահմանյան գրականության  պատմություն 

(անգլիալեզու գրականություն) 2, 

Օլգ/բ-127  Արտասահմանյան գրականության  պատմություն 

(անգլիալեզու գրականություն) 3, Օլգ/բ-128  Արտասահմանյան 

գրականության  պատմություն (անգլիալեզու գրականություն) 4, 

Օլգ/բ-129  Արտասահմանյան գրականության  պատմություն 

(անգլիալեզու գրականություն) 5 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

19 կրեդիտ 



Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի,2-րդ կիսամյյակ 

3-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 210 Դասախոսություն 116 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 94 

Ինքնուրույն 360 

Ընդամենը 570 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդակից դարձնել 

անգլիական գրականության առաջնակարգ 

ստեղծագործություններին, որոնք հեղինակել են տարբեր 

դարաշրջանների ներկայացուցիչներ, ծանոթացնել դրա 

զարգացման ուղիներին և, հատկապես, անգլերեն լեզվով գրված 

ժամանակակից  գրականության գլուխգործոցներին: 

Արտասահմանյան գրականությունը որպես առարկա պետք է 

միտված լինի ուսանողների կրթվածության ընդհանուր 

մակարդակի բարձրացմանը, որոշակի արժեքային համակարգի 

ձևավորմանը, ինչպես նաև ընդլայնի ուսանողների 

մտահորիզոնը և զարգացնի վերջիններիս վերլուծական 

հմտությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

1. արդի աշխարհի հիմնախնդիրները և նրանց դրսևորումը 

գրականության մեջ: 

2. փիլիսոփայական, սոցիալ-բարոյական, գեղագիտական 

այն հայեցակարգերը, որոնք ձևավորում են անգլիացի 

գրողների աշխարհայացքը: 

3. ուսումնասիրվող հեղինակների գեղագիտական 

հայացքները, նրանց ձևավորման նախադրյալները:     

Հմտություն 

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

տիրապետի. 

1.  Անգլիական  գրականության վերաբերյալ խոր և 

համակողմանի գիտելիքների 

2.  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտությունների 

Կարողունակություն 

 Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

կարողանա. 

1. կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնի դրանց միջև 

2. ցուցաբերել գրականագիտության ասպեկտին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 

3. վերլուծել և համեմատել տարբեր գրականագետների, 

փիլիսոփաների կողմից առաջադրված տեսակետներ: 

Դասընթացի 2-րդ կուրս, -2րդ   կիսամյակ, 



բովանդակությունը Թեմա 1 

Anglo-Saxon Literature 

The Origin of Anglo-Saxon Poem “Beowulf” 

The Literature of the Norman Period (11-12centuries) 

The Origin of Chivalry Literature. Sir Gawain and the Green Knight. 

 The Late Period of  

Chivalry Literature Thomas Malory’s book “Death of Arthur 

Թեմա 2 

The Pre-Renaissance Period in     England: 

Geoffrey Chaucer 

“Canterbury Tales”͟͟ 

the genre peculiarities, the subject-matter and the connection with 

European Literature 

Թեմա 3 

The Renaissance in England: First Period; Second Period; the 

Predecessors of Shakespeare 

William Shakespeare: 

The Life of Shakespeare 

Main Periods of Shakespeare’s Literary Work. 

The First period of Shakespeare’s Literary Work. The Sonnets. 

Different viewpoints on Sonnets. 

The tragedy “Romeo and Juliet” 

 

Թեմա 4 

The second and third periods of Shakespeare’s Literary Work. 

The tragedies  

“Hamlet”, ”Othello”, “Macbeth” “King Lear” . 

The main  topicality of these tragedies. The  clash of the ideal and 

reality. The self-assertion of an individual. The main idea of 

monarchy and tragedy. 

Թեմա 5 

English  Literature during the Bourgeois Revolution 

Post Shakespearian period The epics “Paradise lost”, ”Paradise 

Regained”. The biblical theme.  

3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ 

Թեմա 1 

The Enlightenment in England.  

Daniel Defoe; the founder of the early bourgeois realistic novel. 

“Robinson Crusoe” 

Jonathan Swift; the greatest writer of the Enlightenment 

“Gulliver’s Travels” 

Թեմա 2 

The Development of the English Realistic Novel 

Samuel Richardson, Henry Fielding and Tobias Smollett. 

Թեմա 3 

The Historical Background of Romanticism; 

William Blake’s contribution to the English Literature. 

Views and viewpoints on Blake’s poetry. 

 The Romantic Movement 

in England  

The first generation of Romanticists 



The Lake Poets― 

Passive Romanticists 

The works of Wordsworth, Coleridge, Southey. 

Coleridge ―”The Rime of the Ancient Mariner” 

Թեմա 4 

The Revolutionary Romanticists ― 

George Gordon Byron 

The expression of Romanticism in “Oriental Tales”,  

“Childe Harold’s Pilgrimage”, “Don Juan”, 

Թեմա 5 

Percy Bysshe Shelley 

“The Cenci” ―topicality and the character  sketch. 

 Թեմա 6 

Romanticism―the late period 

Sir Walter Scott  ―the founder of the historical novel. 

3-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ 

Թեմա 1 

Realism in England; its peculiarities 

The four periods in Dickens’s creative work 

Dickens and the children 

“Oliver Twist”, “David Copperfield ” 

Թեմա 2 

Dickens “Dombey and Son” 

William Makepeace Thackeray 

“Vanity Fair”―themes, genre peculiarities 

Թեմա 3 

Aestheticism in England 

Oscar Wild’s literary works. 

“The Picture of Dorian Gray”. 

Oscar Wild’s Tales 

Թեմա 4 

Realism at the beginning of the 20th century 

John Galsworthy  

The trilogy― 

“The Forsyte Saga” 

Թեմա 5 

The formation of intellectual drama; 

George Bernard Show 

Works of Bernard Show 

“Widowers’ Houses”,   “Pygmalion” 

Թեմա 6 

William Somerset Maugham 

Works of Maugham; 

“Of Human Bondage”, ”The Moon and Sixpence” 

“Theatre” 

Թեմա 7 

Modernism in English Literature. 

J.Joyce the founder of Modernism. 

“Ulysses” 

“Dubliners” 

Թեմա 8 



Anti-utopia in the English Literature . 

G. Orwell. The allegorical description of totalitarian state in Orwell’s 

works; 1984”, “Animal Farm” 

A. Huxley  

“ Brave New World” 

Թեմա 9 

The prose of mid and late XX century. 

A.Merdok, John Robert Faulz, Peter Ackroyd 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

- դասախոսություն  

- բանավեճ-քննարկում  

- լսարանային ներկայացում 

- սեմինար / գործնական /  

հետաքննական վերլուծություն 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. “Beowulf“. 

2. “Sir Gawain and the Green Knight“. 

3. G.Chaucer. “Canterbury Tales“. 

4. W.Shakespeare. Sonets. “Romeo and Juliet”, “Hamlet”, 

“Macbeth”, “King Lear”, “Othello”. 

5. D.Defoe. “Robinson Crusoe. 

6. J.Swift. “Gulliver’s Travels”. 

7. W.Blake. Lyrical verse. 

8. W.Wordsworth. “Preludes”. Lyrical verse.  

9. S.T.Coleridge. “The Ryme of the Ancient Mariner”, 

“Christabel”, “Kubla Khan”. 

10. G.G.Byron. “The Giaour”, “The Corsair”, “Childe Harold’s 

Pilgrimage”, “Don Juan”. 

11. P.B.Shelly.”The Cenci”. 

12. Ch. Dickens. ”Dombey and Son”, “Oliver Twist”, “David 

Copperfield”. 

13. W.M.Thackeray. ”Vanity Fair”. 

14. O.Wilde. ”An Ideal Husband”, ”The Importance of Being 

Earnest”, “The Picture of Dorian Gray”. 

15. W.Whitman. “Leaves of Grass”.  

16. E.Dickinson. Lyrical verse. 

17. E.O’Neill. “Desire under the Elms”. 

18. T.Williams. “Orpheus Descending”, “A Streetcar named 

Desire”. 

19. E.Hemingway. “A Farewell to Arms”, “For Whom the Bell 

Tolls”,”The Old Man and the Sea”. 

20. J.Joyce. “Ulysses”,”Dubliners”. 

21. D.H.Lawrence. ”Lady Chatterley’s Lover”. 

22. W.Faulkner. “The Sound and the Fury”. 

23. G.Orwell. “Animal Farm”,”1984”. 

24. W.Golding. “Lord of the Flies”. 

25. J.Fowles. “The French Lieutenant’s Woman”,”The Ebony 

Tower”. 

26. J.M.Coetzee. “Disgrace”. “Life and Times of Michael K.” 

A.Roy. “The God of Small Things”. 

 

Լրացուցիչ- 



1. T.Malory. “Morte d’Arthur“. 

2. J.Milton “Paradise Lost”.  

3. W.Scott. ”Ivanhoe”, “Rob Roy”. 

4. J.Austen. “Pride and Prejudice”, “Sense and Sensibility”. 

5. L.Carroll. “Alice’s Adventures in Wonderland”, “Through the 

Looking-Glass”. 

6. G.B.Shaw. “Mrs. Warren’s Profession”,”Pigmalion”. 

7. J. Galsworthy. “The Forsyte Saga”. 

 

 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-088- Ռուս գրականության պատմություն  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

32-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկան նպատակ ունի ուսանողներին ծանոթացնել ռուս 

գրականության և մշակույթի հետ, ընդլայնել գիտելիքների 

շրջանակը: Դրված նպատակը առաջադրում է հետևյալ 

խնդիրները` գրական-գեղագիտական օրինաչափությունների 

մասին գաղափար տալ, հիմնարար պատկերացում ձևավորել: 

Ռուս գրական ընթացքի ընդհանուր իրազեկությանը զուգահեռ 

լրջորեն ուսումնասիրել ռուսական ժողովրդական 

բանահյուսությունը, 18-րդ դ-ի 19-րդ դ-ի առաջին կեսի  ռուս 

գրականության առաջատար դեմքերի հիմնական գործերը 

գրական ուղղությունները ու առանձնահատկությունները:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
● Ռուս գրականության համաշխարհային նշանակությունը 

● Ռուս գրականության արդիական նշանակությունը  

● Ռուս գրականության զարգացման 

օրինաչափություններն ու պատմաշրջանները, նշանավոր 

գրական ստեղծագործությունների բովանդակությունն ու դերը 

ժամանակի մեջ, ժանրերի հերթագայությունը, պատմական 

ժամանակի առանձնահատկությունները:   

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 
● Ներկայացնել գրականության պատմության տարբեր 

շրջանների յուրահատկությունը;  

● Տրամաբանորեն և հիմնավորված ձևակերպել իր մտքերը, 

կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք, վերլուծել 

գեղարվեստական ստեղծագործությունը, տարբերել գրական 



ժանրերը, վերլուծել գրական ստեղծագործության 

գաղափարները, բերել համապատասխան օրինակներ, 

հիմնավորել իր ապացույցները;  

● Հայտնաբերել գրական ստեղծագործության հիմնական 

գաղափարը;  

● Օգտագործել ռուս գրականության գաղափարները 

անհատի դաստիարակության նպատակով:  

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 
● Ռուս գրականության վերաբերյալ խոր և համակողմանի 

գիտելիքների 

 ձեռք բերոած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտությունների 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ռուսական ժողովրդական բանահյուսություն, ռուս հին 

գրականության պարբերացումը 

Թեմա 2. 18-րդ դարի ռուս գրականություն (Ա.Կանտեմիր, 

Մ.Լոմոնոսով, Դ. Ֆոնվիզին, Գ.Դերժավին) 

Թեմա 3. 19-րդ դարի ռուս գրականության ընդհանուր 

բնութագիրը (Վ.Ժուկովսկի, Ի. Կռիլով, Ա. Գրիբոյեդով) 

Թեմա 4. Ա.Պուշկինի ստեղծագործությունը 

Թեմա 5. Մ.Լերմոնտովի ստեղծագործությունը 

Թեմա 6.  Ն.Գոգոլի ստեղծագործությունը 

Թեմա 7.   Ֆ.Դոստոևսկու ստեղծագործությունը 

Թեմա 7.  Լ.Տոլստոյի ստեղծագործությունը 

Թեմա 8. Ա. Չեխովի ստեղծագործությունը 

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 

Պարտադիր 

1. Ա.Ոսկերչյան, Ռուս գրականություն: Ակնարկներ, Երևան, 

1973  

2. История русской литературы в х томах Л  

3. История русской литературы в х томах Л  

Լրացուցիչ 

4. Ա. Ափինյան Ակնարկներ 19-րդ դարի ռուս գրականության 

պատմության, Երևան, 2007, Ա և Բ գրքերը  

5. Поспелов Г Н История русской литературы века М  

6. История русской литературы века вторая половина

Под ред С М ПетроваМ  

7. Кулешов В И История русской литературы  

8. Развитие реализма в русской литературе  

9. Лотман Л М Реализм русской литературы 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ - 065 Բառագիտություն  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ   



Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ կուրս , 2-րդ կիսամյակ  

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 52 Դասախոսություն 30 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 68 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն,  

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդակից դարձնել 

անգլիական գրականության առաջնակարգ 

ստեղծագործություններին, որոնք հեղինակել են տարբեր 

դարաշրջանների ներկայացուցիչներ, ծանոթացնել դրա 

զարգացման ուղիներին և, հատկապես, անգլերեն լեզվով գրված 

ժամանակակից  գրականության գլուխգործոցներին: 

Արտասահմանյան գրականությունը որպես առարկա պետք է 

միտված լինի ուսանողների կրթվածության ընդհանուր 

մակարդակի բարձրացմանը, որոշակի արժեքային համակարգի 

ձևավորմանը, ինչպես նաև ընդլայնի ուսանողների 

մտահորիզոնը և զարգացնի վերջիններիս վերլուծական 

հմտությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

1. արդի աշխարհի հիմնախնդիրները և նրանց դրսևորումը 

գրականության մեջ: 

2. փիլիսոփայական, սոցիալ-բարոյական, գեղագիտական 

այն հայեցակարգերը, որոնք ձևավորում են անգլիացի 

գրողների աշխարհայացքը: 

3. ուսումնասիրվող հեղինակների գեղագիտական 

հայացքները, նրանց ձևավորման նախադրյալները:     

Հմտություն 

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

տիրապետի. 

1.  Անգլիական  գրականության վերաբերյալ խոր և 

համակողմանի գիտելիքների 

2.  ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտությունների 

Կարողունակություն 

 Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

կարողանա. 

1. կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնի դրանց միջև 

2. ցուցաբերել գրականագիտության ասպեկտին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 

3. վերլուծել և համեմատել տարբեր գրականագետների, 

փիլիսոփաների կողմից առաջադրված տեսակետներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 

Lexicology. Links with other branches of Linguistics 



 Թեմա 2 

Modern English Lexicology. Its aims and significance. Two 

approaches to language study. 

Թեմա 3 

Lexicology and sociolinguistics. 

Lexical units. Varieties of words. 

Թեմա 4 

Semasiology. The lexical meaning of the word and its semantic 

structure. 

Թեմա 5 

Referential approach to meaning. 

Functional approach to meaning. 

Semantic changes.                         

Թեմա 6 

Types of meaning ─ grammatical meaning, lexical meaning, 

denotational and connotational meaning. 

Թեմա 7 

Layers of the words. 

Functional styles. 

Թեմա8 

Word meaning and meaning in morphemes. 

Թեմա9 

Word meaning and motivation. 

Morphological motivation. 

Phonetical motivation. 

Semantic motivation. 

Թեմա10 

Meaning and Polysemy 

Homonymy. Synonymy, Antonymy. 

Թեմա11 

Word groups and phraseological units. Proverbs, sayings, familiar 

quotations.  

Թեմա12 

Word-structure. Morphemes from semantic and structural point of 

view 

Թեմա13 

Immediate constituents. 

Ultimate constituents. 

Թեմա14 

Word-formation various ways of forming words. Classification of 

words by H.Marchand. 

Թեմա15 

Affixation, Prefixation, Suffixation. 

Conversion. Word composition 

Թեմա16 

Borrowings, loan words.  

Variants and dialects of the English Language. 

Թեմա17 

Main types of English dictionaries 

Methods and procedures of Lexicological Analysis. 

Թեմա18 



 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

- դասախոսություն  

- բանավեճ-քննարկում  

- լսարանային ներկայացում 

- սեմինար / գործնական /  

հետաքննական վերլուծություն 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. “The English  word”—И.В.Арнольд 

2. “A course in modern English Lexicology”—R.S.Ginzburg , 

S.S.Khidekel 

3. “The Structure of English”—Fries  Ch.  

4. “An introduction to Modern English Word formation”—

Adams V.  

5. A Course in Modern Linguistics—Hockett CH.F. 

6. Morphology, a Descriptive Analysis of Meaning-Nida E. 

 

Լրացուցիչ- 

1. “Readings in Modern English Lexicology”, R.S.Ginzburg ,  

S.S.Khidekel 

2. “Modern English Lexicology”, Mednikova E.M. 

3. “English Lexicology in practice”, Barantsev C.T. 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/ բ -087 Ուսումնասիրվող 2-րդ լեզվի երկրագիտություն 

/գերմանիա/ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

 3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի,   1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել հիմնարար 

գիտելիքներով ուսումնասիրվող լեզվի երկրի մասին, առանց 

որի դժվար, երբեմն նույնիսկ անհնար է հասկանալ անգլերեն 

բանավոր-գրավոր խոսքը, ինչպես նաև  գրական 

ստեղծագործությունները, ֆիլմերն ու մամուլը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

 Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի կառուցվածքի, 

աշխարհագրական դիրքի, պատմության, ժողովրդի, 

տնտեսության զարգացման մասին 

  Ուսումնասիրվող երկրի պետական, հասարակական,  

քաղաքական, կրթական կառուցվածքի մասին 



Հմտություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

կարողանա.  

 ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում 

 հասկանալ երկրի մշակույթին, գրականությանը և այլ 

իրողություններին վերաբերող դարձվածքներ, ասույթյեր 

ու հղումներ, քննարկել ուսումնասիրվող երկրին 

առնչվող բազմապիսի թեմաներ՝ օգտագործելով 

թեմատիկ  բառապաշար և հավաստի տեղեկություններ 

 դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքն 

օգտագործել անգլերենի գործնական ու տեսական 

դասընթացների յուրացման գործընթացում, այն 

դարձնելով ավելի արդրական, հետաքրքիր ու 

իմաստալից:  

Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը 

պետք է տիրապետի. 

 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքներհ 

գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա – Ներածություն, Երկիրն ու ժողովուրդը 

Թեմա – պատմությունը 

Թեմա –քաղաքական կառուցվածքը 

Թեմա- տնտեսությունը 

Թեմա-  կրթական համակարգը 

Թեմա – ուտելիքը և խմիչքները 

Թեմա- ազգային տոները և տոնելու հատուկ առիթները 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում՝ 

5. Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝ Հաճախումների հաշվառում, 

ներկայություն 

6. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին  

(20 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին, Բանավոր հարցման արդյունքների 

հաշվառում 

7. Ինքնուրույն աշխատանքներ (30 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝  Ընտրած թեմայով ուսումնասիրություն, 

թեստային աշխատանքներ, PowerPoint պրեզենտացիաներ 

-Գործնական հմտություններ (10 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝  տրվում է գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 
Պարտադիր- 

The World Book Encyclopedia, 2003 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

 ՕԼԳ/բ-073  Երկրորդ օտար լեզու  (գերմաներեն) – 3 

 

Դասընթացին հատկացվող 3 կրեդիտ 



կրեդիտը  

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 66 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 66 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 24 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների` 

գերմաներենի բառապաշարի, քերականության և 

արտասանության վերաբերյալ գիտելիքները, ամրապնդել 

ուսանողների բանավոր և գրավոր խոսքը, որը 

կհամապատասխանի լեզուների իմացության համաեվրոպական  

համակարգի A2 (մինչշեմային) մակարդակին։  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Կիմանա մարդու արտաքինին և բնավորությանը, 

դպրոցի, մասնագիտություններին և կրթությանը, առօրյա 

զբաղմունքներին, հեռուստատեսությանը, 

արդյունաբերությանը վերաբերող բառապաշար, 

 Կսովորի գերմաներեն քերականության հիմնական 

կանոնները (ածականների հոլովում, համեմատության 

աստիճաններ, կրավորական սեռ, բարդ 

նախադասությունների շարադասություն, անորոշ դերբայ 

(Infinitiv mit zu), նախդիրներ, բայերի խնդրառություն, 

ըղձական եղանակ), 

Հմտություն 
 Կհասկանա գերմաներեն արտասանվող առօրյա 

թեմաներին առնչվող  դանդաղ խոսքը, 
 Կարձագանքի գերմաներենով տրված հարցերին և 

կկազմի կապակցված նախադասություններ, թեև դեռևս ոչ 

այնքան վարժ, սակայն հասկանալի լեզվով, 
 Կպատասխանի գրավոր հարցումներին, հրավերներին և 

կկատարի հարցում առօրյային առնչվող թեմաների շուրջ 

իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը ստանալու 

համար, 
 Կհասկանա գովազդներ, տեղեկատվական տեքստեր, 

հայտարարություններ, պարզ պատմվածքներ, 
Կարողունակություն 

 կկարողանա կարդալ, ընկալել,  որոշ չափով 

վերարտադրել և թարգմանել ընդհանուր 

հաղորդակցական նշանակության տեքստեր. 

 կկարողանա հաղորդակցվել գերմաներեն լեզվով իրեն 

ծանոթ առօրյա թեմաների շուրջ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Արտաքին տեսք, բնավորություն, հագուստ 

Թեմա 2․ Մասնագիտություններ, կրթություն, 

ինքնակենսագրություն, 



Թեմա 3․ Հեռուստատեսություն, զվարճանք,  

Թեմա 4․ Արդյունաբերություն, մեքենաներ  

Թեմա 5. Ամիս ամսաթիվ 

Քերականություն․ ստորադասական նախադասություններ, 

շաղկապներ, ցուցական դերանուններ, անցյալ ժամանակաձև 

(Präteritum),  անդրադարձ բայեր, նախդիրներով հարցական 

բառեր,  ըղձական եղանակ, մոդալ բայերի անցյալ ժամանակաձև: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Թեստավորում, բանավոր հարցում, ձևավորող գնահատում։ 

Գրականություն 

Պարտադիր- Themen Aktuell A2, Kursbuch, Arbeitsbuch (Lektion 1-

4), Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, u.a. 

Լրացուցիչ- Zeitschrift Deutsch Perfekt; Delphin; 

Grammatik&Konversation (Arbeitsblätter für den Deutschunterricht); 

Leonhard Thoma, „Das Idealpaar“ (Erzählungen); Lesetraining für 

Jugendliche and junge Erwachsene in der Grundstufe  

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

 ՕԼԳ/բ-074  Երկրորդ օտար լեզու  (գերմաներեն) – 4 

 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 84 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 84 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ամրապնդել և զարգացնել 

ուսանողների` գերմաներենի բառապաշարի և քերականության 

վերաբերյալ գիտելիքները, ուսանողների մոտ ձևավորել 

գրագետ գրավոր և բանավոր խոսք, զարգացնել լեզուների 

իմացության համաեվրոպական  համակարգի A2 (մինչշեմային) 

մակարդակին համապատասխան լսել-հասկանալու, կարդալ-

հասկանալու, խոսելու և գրելու հմտությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Կիմանա բնության, եղանակին, նորություններին, 

մարդկանց, գերմանախոս երկրներին վերաբերող 

բառապաշար, 

 Կսովորի գերմաներեն քերականության հիմնական 

կանոնները (ածականների համեմատության 

աստիճաններ, հոլովում, կրավորական սեռ, բարդ 

նախադասությունների շարադասություն, անորոշ 

դերբայ (Infinitiv mit zu), նախդիրներ, բայերի 

խնդրառություն), 

Հմտություն 
 Կհասկանա գերմաներեն արտասանվող առօրյա 



թեմաներին առնչվող  դանդաղ խոսքը, 
 Կարձագանքի գերմաներենով տրված հարցերին և 

կկազմի կապակցված նախադասություններ, թեև դեռևս 

ոչ այնքան վարժ, սակայն հասկանալի լեզվով, 
 Կպատասխանի գրավոր հարցումներին, հրավերներին և 

կկատարի հարցում առօրյային առնչվող թեմաների 

շուրջ իրեն հետաքրքրող տեղեկատվությունը ստանալու 

համար, 
 Կհասկանա գովազդներ, տեղեկատվական տեքստեր, 

հայտարարություններ, պարզ պատմվածքներ, 
Կարողունակություն 

 կկարողանա կարդալ, ընկալել,  որոշ չափով 

վերարտադրել և թարգմանել ընդհանուր 

հաղորդակցական նշանակության տեքստեր. 

 կկարողանա հաղորդակցվել գերմաներեն լեզվով իրեն 

ծանոթ առօրյա թեմաների շուրջ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Ընտանիք, դաստիարակություն, հարաբերություններ, 

Թեմա 2․ Բնություն, եղանակ, աղբահանություն,  

Թեմա 3․ Գերմանացիներն արտերկրում, արտերկրացիները՝ 

Գերմանիայում,  

Թեմա 4․ Գերմանիայի դաշնային հանրապետություն,  

Թեմա 5․ Ծերեր և երիտասարդներ,  

Թեմա 6․ Գրքեր, գերմանախոս երկրների գրողներ, երաժիշտներ, 

արվեստագետներ։ 

Քերականություն․ ստորադասական նախադասություններ, 

շաղկապներ, անորոշ դերբայ + zu կառույցով 

նախադասություններ, հարաբերական նախադասություններ, 

անուղղակի հարցերի կազմություն, նախդիրներ, բայերի 

խնդրառություն, որոշչական գործառույթով ածականների 

համեմատության աստիճաններ   

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Թեստավորում, բանավոր հարցում, ձևավորող գնահատում, 

ամփոփիչ գնահատում։ 

Գրականություն 

Պարտադիր- Themen Aktuell A2, Kursbuch, Arbeitsbuch (Lektion 

5-10), Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, u.a. 

Լրացուցիչ- Zeitschrift Deutsch Perfekt; Delphin; 

Grammatik&Konversation (Arbeitsblätter für den 

Deutschunterricht); Leonhard Thoma, „Das Idealpaar“ (Erzählungen); 

Lesetraining für Jugendliche and junge Erwachsene in der Grundstufe  

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-081  Երկրորդ օտար լեզու  (Իսպաներեն 1 )  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 78 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 78 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 72 



Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել իսպաներենի  

քերականական կառույցների հիմնահարցերը, պատկերացում 

տալ իսպաներենի  բառակազմական ձևերի, նրանց 

առանձնահատկությունների մասին, ընդլայնել լեզվի տարբեր 

շերտերն ընդգրկող բառապաշարը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 իսպաներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 

 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 

 գրել փոխադրություն 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
Թեմա 1 

Հնչյունաբանություն 

1. /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ ձայնավորներ 

2. /f/, /m/, /n/, /p/, /t/, /s/, /l/, /r/, /b/, /d/, /k/ բաղաձայններ 

3.  շեշտի առաջին կանոնը 

Քերականություն 

1. անորոշ հոդ 

2.3. գոյականների և ածականների սեռը 

4.5.բառերի շարադասությունը պատմողական և հարցական նախադասություններում 



Թեմա 2 

Հնչյունաբանություն 

1. /c/, /r:/, /l/, /n/ բաղաձայններ 

2. շեշտի երկրորդ կանոնը 

Քերականություն 

1. որոշյալ հոդ 

2. գոյականների և ածականների հոգնակի թիվը 

3. en, de, a կապերը 

Թեմա 3 

Հնչյունաբանություն 

1. /c/, /z/ բաղաձայնները և /y/ կիսաձայնավորը  

2. H, h տառը 

Քերականություն 

1. անձնական դերանունները ուղղական հոլովում 

2. բայ. առաջին խոնարհման բայերի Presente de Indicativo 

3. hay անդեմ բայաձևը 

4. -e և բաղաձայնով վերջացող ածականներ  

5. que' հարցական բառը և que' շաղկապը 

6. ուղիղ խնդիր 

7. հաստատական si այո և  ժխտական no ոչ մասնիկները 

 

Թեմա 4 

Հնչյունաբանություն 

1. /g/, /x/ ձայնավորները 

2. X, x տառը 

3. երկհնչյուններ և եռհնչյուններ 

Քերականություն 

1. II և III խոնարհման բայերի Presente de Indicativo 

2. al, del միացյալ հոդերը 

3. mucho, poco, cuanto ածականները 

4. թվականներ 1 մինչև 10  

 

Թեմա 5 

Քերականություն 

1. empezar, terminar, estar, ser, hacer  

2. դասական թվականներ 

3. grande ածականը 

4. թվականներ 11 մինչև 20 

5. ժամանակ ցույց տվող արտահայտություններ 

դասի թեմա  'La oficina'  
 



Թեմա 6 

Քերականություն 

1. ir, dar, salir, volver բայերը 

2. muy, mucho, poco մակբայերը 

Թեմա 7 

Քերականություն 

1. հոդի մասին 

2. para կապը 

3. ստացական ածականներն ու դերանունները 

դասի թեմա El apartamento 

 

Թեմա 8 

Քերականություն 

1. ցուցական ածականներ և դերանուններ 

2. alguno, ninguno անորոշ ածականներն ու դերանունները 

3. հոդի կիրառումը 

4. poner, tener, querer, gustar բայերը 

դասի թեմա En el cafe' 
 

 

 

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 

Պարտադիր 

1. Ж.Т. КОМАРОВА  "Испанский для всех", Москва 2005 

2. Т.Г. Попова   "El espaրol para ti", Москва 2003  

 

Լրացուցիչ 

1. Е.И.Родригес-Данилевская "Учебник испанского языка", 

Москва 2006. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-082  Երկրորդ օտար լեզու  (Իսպաներեն 2 )  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 78 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 78 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 72 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել իսպաներենի  

քերականական կառույցների հիմնահարցերը, պատկերացում 



տալ իսպաներենի  բառակազմական ձևերի, նրանց 

առանձնահատկությունների մասին, ընդլայնել լեզվի տարբեր 

շերտերն ընդգրկող բառապաշարը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 իսպաներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 

 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 

 գրել փոխադրություն 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 

1. Participio pasado 

2. Preterito Perfecto de Indicativo 

3.ածականների և մակբայերի համեմատության 

աստիճանները. բաղդատական աստիճան 

4. քանակական թվականներ 

5. mas, menos մակբայերը թվականների հետ 

  դասի թեմա  Mi familia 
Թեմա2 

1. Preterito indefinido de Indicativo 

2. ածականների և թվականների գերադրական աստիճանը 

3. ir, poder, venir բայերը 

  դասի թեմա   Una ciudad 
Թեմա 3 

1. Futuro Imperfecto de Indicativo 

2. անձնական դերանունների խոնարհումը 

3. pedir, elegir բայերը 

  դասի թեմա   De compras 
Թեմա 4 

1. ձևի մակբայերի կազմումը 

2. tambien, tampoco մակբայերը 

3. hay անորոշ բայաձևը Indicativo ժամանակաձևերում 

4. decir, ver բայերը 

5. ինդիվիդուալ խոնարհման բայերը Preterito Indefinido de 

Indicativo-ում 

6. թվականներ 100 մինչև 1 000 000 



  դասի թեմա   Negociaciones 
Թեմա 5 

1. դերանվանական բայեր 

2. թեքվող բայերի խմբերը 

3. dar բայը 

Թեմա 6 

4. estar+ Paricipio pasado բայական կառույցը 

5.estar+ Adjectivo բայական կառույցը 

6. հոդի բացթողումը 

7. -ma, -ta-ով վերջացող գոյականների սեռը 

  դասի թեմա   El dia de trabajo 
 

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 

Պարտադիր 

2. Ж.Т. КОМАРОВА  "Испанский для всех", Москва 2005 

3. Т.Г. Попова   "El espaրol para ti", Москва 2003  

 

Լրացուցիչ 

1. Е.И.Родригес-Данилевская "Учебник испанского языка", 

Москва 2006. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-083  Երկրորդ օտար լեզու  (Իսպաներեն 3 )  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 66 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 66 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 24 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել իսպաներենի  

քերականական կառույցների հիմնահարցերը, պատկերացում 

տալ իսպաներենի  բառակազմական ձևերի, նրանց 

առանձնահատկությունների մասին, ընդլայնել լեզվի տարբեր 

շերտերն ընդգրկող բառապաշարը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 իսպաներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 



 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 

 գրել փոխադրություն 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 

1.  Modo Imperativo afirmativo 

2. V խմբի թեքվող բայերը 

3. traer բայը 

դասի թեմա Viajes    
Թեմա 2 

 1. Modo Imperativo negaivo 

2. հարաբերական դերանունները 

3. saber բայը 

 դասի թեմա   El dia de descanso 
Թեմա 3 

1. Preterito Imperfecto de Indicativo 

2. բարդ նախադասություններ 

3. հոդի կիրառման և բացթողման դեպքերը 

  դասի թեմա Vacaciones 
Թեմա 4 

1. Preterito Pluscuamperfecto de Indicativo 

2. կրավորական կառույց 

Թեմա 5 

3. Gerundio 

4. estar+ Gerundio կառույցը 

5. continuar, construir բայերը 

 դասի թեմա En Correos 
Թեմա 6 

1.  I տիպի պայմանական նախադասություններ 

2. պատճառի պարագայի երկրորդական նախադասություններ 

 

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 
Պարտադիր 

2. Ж.Т. КОМАРОВА  "Испанский для всех", Москва 2005 



3. Р.ГОНСАЛЕС, Р.АЛИМОВА "Полный курс испанского 

языка", Москва 2015 

 

Լրացուցիչ 

1. Е.И.Родригес-Данилевская "Учебник испанского языка", 

Москва 2006. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-084  Երկրորդ օտար լեզու  (Իսպաներեն 4 )  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 84 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 84 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 96 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել իսպաներենի  

քերականական կառույցների հիմնահարցերը, պատկերացում 

տալ իսպաներենի  բառակազմական ձևերի, նրանց 

առանձնահատկությունների մասին, ընդլայնել լեզվի տարբեր 

շերտերն ընդգրկող բառապաշարը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 իսպաներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 

 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 

 գրել փոխադրություն 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 

1. acabar+ Infinitivo բայական կառույցը 

2. al+ Infinitivo բայական կառույցը 

3. անորոշ և ժխտական դերանուններ և ածականներ 



դասի թեմա  Hotel 
Թեմա 2 

1. Potencial Simple 

2. ժամանակի համաձայնեցումը Modo Indicativo-ում 

3. ուղիղ և անուղղակի խոսք 

դասի թեմա  Una conversacion oficial 
Թեմա 3 

1.haber, ser, estar օժանդակ բայերը 

2. tanto, cuanto, tal դերանունները 

3. կոտորակային թվականներ 

4. Modo Sunjuntivo. Presento de Subjuntivo-ի կազմումը 

դասի թեմա  Espana 
Թեմա 4 

1.Presente de Subjuntivo լրացուցիչ երկրորդական 

նախադասություններում 

դասի թեմա Colon descubre America   

Թեմա 5 

1. Preterito Perfecto de Subjuntivo 

դասի թեմա Visita del medico 
Թեմա 6 

1.Preterito Imperfecto de Subjuntivo 

դասի թեմա La tauromaquia en Espana 

 

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 

Պարտադիր 

2. Ж.Т. КОМАРОВА  "Испанский для всех", Москва 2005 

3. Р.ГОНСАЛЕС, Р.АЛИМОВА "Полный курс испанского 

языка", Москва 2015 

Լրացուցիչ 

1. Е.И.Родригес-Данилевская "Учебник испанского языка", 

Москва 2006. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-085  Երկրորդ օտար լեզու  (Իսպաներեն 5 )  

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 76 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 76 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն 



Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել 

իսպաներենի  քերականական կառույցների 

հիմնահարցերը, պատկերացում տալ իսպաներենի  

բառակազմական ձևերի, նրանց 

առանձնահատկությունների մասին, ընդլայնել լեզվի 

տարբեր շերտերն ընդգրկող բառապաշարը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 
 իսպաներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 

 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. 

Presente de subjuntivo .Empleo del modo subjuntivo en las 

oraciones subordinadas de complementօ sujeto 

Թեմա2. 

Empleo del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas 

circunstaciales de tiempo y de fin 

Թեմա3. 

Pretérito imperfect de subjuntivo.Empleo del modo subjuntivo en 

las oraciones subordinadas de modo 

Թեմա4. 

Empleo del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas 

concesivas 

Թեմա5. 

Empleo del modo subjuntivo en las oraciones subordinadas de 

relative 

Թեմա6. 

Pretérito perfecto de subjuntivo . 

Թեմա7. 

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Concordancia de los 

tiempos del modo subjuntivo .Empleo de modo subjuntivo después 

de como si 
Թեմա8. 

Futuro hipotético o de probabilidad. Futuro compuesto. 

Թեմա9. 



Empleo de potencial simple como modo 

Թեմա10. 

Oraciones condicionales de II tipo.Artículo neutron lo 
Թեմա11. 

Potencial compuesto . La equivalencia  entre los tiempo de modo 

indicativo, modo subjuntivo y potencial, y future hipotético 

Թեմա12. 

Oraciones condicionales de III tipo 

Թեմա13. 

Oraciones condicionales de IVtipo (mixtas) 

Թեմա14. 

Construcciones de infinitivօ 

Թեմա15. 

Construcciones de participio 

Թեմա16 

Construcciones de gerundio 

 

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 

Պարտադիր 

2. Ա.Ա. Դեյրմենջյան, «Իսպաներենի դասագիրք»,Երևան-

2007 

3. L.Aragonés, R.Palencia Gramática de uso del español, SM 

Spain, 2007 

Լրացուցիչ 

1. M.de Prada,  Uso interactivo del vocabulario, nivel b2,www 

edelsa.es 

2. M. Baralo, « En vocabulario, avanzado B2», ANAYA ELE, 

2007 

3. Ж.Т. КОМАРОВА  "Испанский для всех", Москва 2005 

4. Р.ГОНСАЛЕС, Р.АЛИМОВА "Полный курс испанского 

языка", Москва 2015 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/ բ -086 Ուսումնասիրվող լեզվի երկրագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

 3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի,   2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել հիմնարար 

գիտելիքներով ուսումնասիրվող լեզվի երկրի մասին, առանց 

որի դժվար, երբեմն նույնիսկ անհնար է հասկանալ անգլերեն 

բանավոր-գրավոր խոսքը, ինչպես նաև  գրական 

ստեղծագործությունները, ֆիլմերն ու մամուլը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

 

 Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի կառուցվածքի, 

աշխարհագրական դիրքի, պատմության, ժողովրդի, 

տնտեսության զարգացման մասին 

  Ուսումնասիրվող երկրի պետական, հասարակական,  

քաղաքական, կրթական կառուցվածքի մասին 

 

Հմտություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

կարողանա.  

 ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում 

 հասկանալ երկրի մշակույթին, գրականությանը և այլ 

իրողություններին վերաբերող դարձվածքներ, 

ասույթյեր ու հղումներ, քննարկել ուսումնասիրվող 

երկրին առնչվող բազմապիսի թեմաներ՝ օգտագործելով 

թեմատիկ  բառապաշար և հավաստի տեղեկություններ 

 դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքն 

օգտագործել անգլերենի գործնական ու տեսական 

դասընթացների յուրացման գործընթացում, այն 

դարձնելով ավելի արդրական, հետաքրքիր ու 

իմաստալից:  

 
Կարողունակություն 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

տիրապետի. 

 Մեծ Բրիտանիայի վերաբերյալ խոր ու համակողմանի 

գիտելիքների 
 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքներհ գործնականում 

կիրառելու հմտությունների 
 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա – Ներածություն, Երկիրն ու ժողովուրդը 

Թեմա – Բրիտանիայի պատմությունը 

Թեմա – Բրիտանիայի քաղաքական կառուցվածքը 

Թեմա – Բրիտանիայի միապետութան պատմությունը 

Թեմա- Բրիտանիայի տնտեսությունը 

Թեմա-  Բրիտանիայի կրթական համակարգը 

Թեմա – Բրիտանիայի ուտելիքը և խմիչքները 

Թեմա- Բրիտանիայի ազգային տոները և տոնելու հատուկ 

առիթները 

 

Գնահատման մեթոդները և Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 



չափանիշները ընթացքի գնահատում՝ 

8. Մասնակցությունը դասընթացին ( 20 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝ Հաճախումների հաշվառում, 

ներկայություն 

9. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին  

(20 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին, Բանավոր հարցման արդյունքների 

հաշվառում 

10. Ինքնուրույն աշխատանքներ (30 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝  Ընտրած թեմայով 

ուսումնասիրություն, թեստային աշխատանքներ, PowerPoint 

պրեզենտացիաներ 

-Գործնական հմտություններ (10 միավոր) 

-Գնահատման մեթոդը՝  տրվում է գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1.James O’Driscoll “Britain: The Country and Its People”, 2009 

2. Oxford Guide to British and American Culture, 2008 

3. The World Book Encyclopedia, 2003 

4. United Kingdom | History, Geography, Facts, & Points of Interest 

...https://www.britannica.com/place/United-Kingdom 

5.O. Astly  “Welcome to Britain”, 2018  

Լրացուցիչ- 

1.British History –in-depth  

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/United_Kingdom 

2. People, population and community 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity 

3. Kings and Queens of England & Britainhttps://www.historic-

uk.com/HistoryUK/KingsQueensofBritain/ 

4. Traditional British Food & Drink  

https://www.historic-

uk.com/CultureUK/TraditionalBritishFoodDrink/ 

5. The political system of Great Britain 

https://www.grin.com/document/98364 

6. UK Holidays and notable special days in Great Britain 

http://projectbritain.com/holidays.html 

 

Դիտման համար պարտադիր ֆիլմերի ցանկ՝ 

www.youtube.com     1.The UK Education System(For Non UK 

Students) 3:22       2.Starting High School 4:52    3.This is Britain-

School 5:53    4.Visit Oxford University  2:26      5.A Day in the Life: 

Oxford Student  9:10    6.Oxford vs. Cambridge  3:13    7.Studying at 

Oxford University  4:27    

8.The Top 10 Best Universities in the World 2018   2:00  

https://www.youtube.com/watch?v=jNgP6d9HraI    Brief History of 

the Royal Family 

https://www.youtube.com/watch?v=agGQgR981AY   The British 

Royal Family Explained 

https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/United_Kingdom
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/KingsQueensofBritain/
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/KingsQueensofBritain/
https://www.historic-uk.com/CultureUK/TraditionalBritishFoodDrink/
https://www.historic-uk.com/CultureUK/TraditionalBritishFoodDrink/
https://www.grin.com/document/98364
http://projectbritain.com/holidays.html
http://projectbritain.com/holidays.html
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jNgP6d9HraI
https://www.youtube.com/watch?v=agGQgR981AY


https://www.youtube.com/watch?v=wiDCwqpupj8  What Powers 

Does the Queen of Britain Actually Have? 

https://www.youtube.com/watch?v=Qs-9B3FRXCA  An 

introduction to Parliament (primary) 

https://www.youtube.com/watch?v=8LrZVn4u8qQ  The UK’s Many 

Political Parties Explained 

https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE&t=15s  Learn all 

about the British political system & elections 

British History & Culture-British food 2:26  / 2.This is Britain- Food 

- 5:28 /  3.How to Make Tea the British Way -Anglophenia Ep 31 - 

3:55/ 4.How to Make Breakfast Like a Brit- Anglophenia Ep 32-3:55 

/  5.The British Pubs-5:11 / 6.Is British Food Really That Bad- 3:32 /  

7.  9 British Dishes Everyone Should Try- Anglophenia Ep 2 -4:40 

 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-090 գրավոր խոսքի հմտություններ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Այս առարկան առանձնակի է կարևորված անգլերենի 

ընդհանուր իմացության զարգացման գործում: Առարկայի 

հիմնական նպատակն է հարստացնել  ուսանողների անգլերեն 

լեզվի գիտելիքները, կատարելագործել նրանց բանավոր և 

գրավոր խոսքի հմտոթյունները, ընդլայնել այն թեմաների 

շրջանակը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 լատիներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 

 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 

 գրել փոխադրություն 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

https://www.youtube.com/watch?v=wiDCwqpupj8
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-9B3FRXCA
https://www.youtube.com/watch?v=8LrZVn4u8qQ
https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE&t=15s


լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Present Simple/Present Continuous/State Verbs Past Simple/Past 

Continuous/Used to/Would 

Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous 

Adjectives/Adverbs/Degrees of Comparison/Types of Comparison 

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 
Պարտադիր- New Language Leader Pre-Intermediate 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-026 Ակադեմիական գրականագիտության 

հմտություններ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ  տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 44 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Առարկայի հիմնական նպատակն է հարստացնել  

ուսանողների անգլերեն լեզվի հմտությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 լատիներենի  բառակազմական և քերականական 

կառուցվածքների     մասին,  որոնք ուսումնասիրվում են 

այս փուլում: 

 խոսակցական և գրական խոսքում  բառապաշարի ու 

քերականության առանձնահատկությունները 

 լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր 

և գրավոր ձևերում 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
կարողանա. 

 ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը 



 գրել փոխադրություն 

 կատարել համապատասխան թարգմանություն օտար 

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը 

 կատարել երկխոսություններ հարցադրումների հիման 

վրա 
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 
տիրապետի. 

 Լեզվական խոր և համակողմանի գիտելիքների 

 Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous 

Adjectives/Adverbs/Degrees of Comparison/Types of Comparison 

 

 

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 
Պարտադիր- New Language Leader Pre-Intermediate 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-089- Սփյուռքահայ գրականություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատորաշխատանք  

Գործնականաշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ընթացիկքննություն, հանրագումարայինքննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն Է ուսանողներին ներկայացնել 

գրականության սեռային և ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
 Իմանալ գրականության ժանրերը, զարգացման 

հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի 

արտացոլումը գրականությանմ եջ: 

Հմտություն 
 Հասկանալ գրական ստեղծագործությունների 

գաղափարական առանձնահատկությունները: 

Կարողունակություն 



 Կարողանալ կատարել գրականա գիտական 

վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա   1.Գրականության սկզբնավորումն ո ւառաջին 

դրսևորումները:  

Թեմա 2.   17-րդ դարի եվրոպական գրականություն: 

Թեմա 3   18-րդ դարի եվրոպական գրականություն: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

 Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, 

բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի 

ստուգում, 

Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 

բանավոր) : 

Գրականություն 

Պարտադիր 
Ա.  Առաքելյան - գրականության պատմություն 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-090- Օտարալեզու հայ գրողներ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-ին տարի, 1ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատորաշխատանք  

Գործնականաշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ընթացիկքննություն, հանրագումարայինքննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն Է ուսանողներին ներկայացնել 

գրականության սեռային և ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
 Իմանալ գրականության ժանրերը, զարգացման 

հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի 

արտացոլումը գրականությանմ եջ: 

Հմտություն 
 Հասկանալ գրական ստեղծագործությունների 

գաղափարական առանձնահատկությունները: 

Կարողունակություն 
 Կարողանալ կատարել գրականա գիտական 

վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Գրականության սկզբնավորումը 

Գրականության դրսևորումները:  

 



Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

 Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, 

բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի 

ստուգում, 

Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 

բանավոր) : 

Գրականություն 

Պարտադիր 
Ա.  Առաքելյան - գրականության պատմություն 

 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-095 Բանավոր խոսքի հմտություններ 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի,2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 58 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն Է ուսանողներին ներկայացնել 

գրականության սեռային և ժանրային 

առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
 Իմանալ գրականության ժանրերը, զարգացման 

հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի 

արտացոլումը գրականությանմ եջ: 

Հմտություն 
 Հասկանալ գրական ստեղծագործությունների 

գաղափարական առանձնահատկությունները: 

Կարողունակություն 
 Կարողանալ կատարել գրականա գիտական 

վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous 

Adjectives/Adverbs/Degrees of Comparison/Types of Comparison 

 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

 Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, 

բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի 

ստուգում, 

Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 

բանավոր) : 

Գրականություն 
Պարտադիր- New Language Leader Pre-Intermediate 

 

 



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Օլգ/բ – 093 Գործարար (բիզնես) անգլերեն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

3կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի,2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 18 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 58 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացինպատակնէգործարարությաննառնչվողթեմա

ներովզարգացնելանգլերենլեզվովարդյունավետհաղորդակցվելո

ւգրավորևբանավորկարողություններուհմտություններ,զարգաց

նելհաղորդակցությանհամարանհրաժեշտբանավորևգրավորխո

սքիունակությունները, ուղղախոսական–

ուղղագրականհմտությունները, 

տեքստիհետինքնուրույնաշխատելուևազատհաղորդակցվելուկ

արողությունները: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 թեմատիկ բառապաշարի և նրա գործառական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 խոհագրություն (էսսեներ) շարադրելու 

առանձնահատկությունների մասին, 

 անկաշկանդ արտահայտելու մտքերն առօրյա–

խոսակցական ոլորտում,  

 ճշգրիտ կիրառելու բառապաշարային և 

քերականական գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքում,  

 տիրապետելու տարբեր ոլորտներում ազատ 

բանակցելու հմտությանը, 

 զրույցը վարելու գործարար վարքականոնի 

նրբություններին համապատասխան։ 

Հմտություն 

տիրապետի 

գործարարանգլերենիտարբերոլորտներիբառապաշարին

, 

տիրապետիգործարությանոլորտումազատբանակցելու

հմտությանը,  

տիրապետիզրույցըվարելուգործարարվարքականոնինր

բություններին 
 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 
1 Introduction into Business English. Business Language and Etiquette 



2 Job Interview. .Writing CV, Resume․ Application Letter. Recruitment. 

 Telephone calls 

3 Office Regulations and Procedure. Presentations. Meetings 

4  Finance. Bank. Investing. Money  

5 Going on a Business Trip 

6 Negotiations 

7 Management. Marketing. International Trade. 

8 Choosing Meals, the ABC of Table Manners. Making 

Accommodations in Hotels. Some Rules of Pedestrian's and Driver's Behaviour 

 

9 Office Writing: Letters, Memoranda, Reports. 

 

 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) (20 

միավոր)  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 

- Ստուգողական հարցեր 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Մշակված նորմատիվների կատարում 

- Առարկայի իմացությունը 

2   Մասնակցությունը դասընթացին  10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

3Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական  

աշխատանքներին 20 +10 միավոր 

 Գնահատման մեթոդը` 

- Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Ներկայությունը 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` 

4 Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Տնային աշխատանքների կատարում 

- Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

- Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5 Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10   

կամ 10 միավոր  

 Գնահատման մեթոդը` 

- Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 



պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Անհատական աշխատանքի ներկայացում 

- Խմբային աշխատանքի ներկայացում 

- Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  

- Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 

ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

 

Michael McCarthy Jeanne 

McCarten David Clark 

 Rachel Clark 

Grammar for 

Business 

2009 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Օլգ/բ – 125 Արտասահմանյան գրականության պատմություն 1, 

Օլգ/բ – 126 Արտասահմանյան գրականության պատմություն 2, 

Օլգ/բ – 127 Արտասահմանյան գրականության պատմություն 3 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

  10  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը «Անգլերեն լեզու և գրականություն» դասընթացի նպատակն է 

ուսանողներին համակողմանիորեն ծանոթացնել գործնական 

անգլերենի կանոններին, թեմատիկ, օրախնդիր բազմաբնույթ 

նյութերի հետ, որպեսզի ուսումնառության ավարտին նրանք 

կարողանան ձեռք բերած գիտելիքները հնարավորինս 

օգտագործել իրենց առօրյա խոսքի մեջ։ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Ուսանողները պետք է ունենան որոշակի գիտելիքներ 

անգլերեն լեզվի դասավանդման արդի /ինտերակտիվ/ 

մեթոդների, սկզբունքների և տեխնոլոգիաների, 

գնահատման համակարգում իրականացված 

բարեփոխումների վերաբերյալ: 

Հմտություն 
 լեզվի դասավանդման այն հմտությունների  

ռազմավարությանը, որոնք համապատասխանում են 

ժամանակակից լեզուների դասավանդման 

համակարգի մակարդակին 

 դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած տեսական 

գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններին։ 

Կարողունակություն 
 կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ․ 

 ճիշտ կազմակերպել անգլերենի յուրացման և ուսուցման 



գործընթացը։ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Unit 1. Education and employment. 1.1.Issues in education. 

Learning by rote in the digital age./ speaking and 

vocabulary. 

Թեմա 2. Unit 1. 1.2. Success. Profiles of 3 successful women. 

/Continuous aspect./Suffixes (adjectives). 

Թեմա 3. Unit 1. 1.3.Job Hunting. Vadim’s CV/ Resume. / Vadim’s job 

interview./ The Perfect aspect./ Abbreviations.  

Թեմա 4. Unit 1. Meet the expert- Video- an interview with a careers 

consultant./ Video activities. 

Թեմա 5. Unit 1. 1.4. Scenario. Choosing and intern. / Key language. –

Stating requirements, saying what is essential and desirable. 

Թեմա 6. Unit 1. 1.5.Study and writing skills. / Self-awareness./ A 

covering letter. 

Թեմա 7. Test on the unit. 

Թեմա 8. Unit 2. Tourism and conservation. 2.1.Wish you were 

here?/ Holiday brochure extracts./ Travel collocations./ 

Multi-word verbs. 

Թեմա 9. Unit 2. 2.2.The Galapagos Islands./ The natural world./ 

Articles.  

Թեմա 10. Unit 2. 2.3.The Perfect beach./ Evaluating advantages and 

disadvantages./ Modal verbs. 

Թեմա 11. Unit 2. Meet the expert. Video- an interview with a travel 

publisher./ Video activities.. 

Թեմա 12. Unit 2.2.4.Scenario. Granville Island./ Key language – 

Stating your position, clarifying./ Useful phrases. 

Թեմա 13. Unit 2. 2.5.Study and writing skills./ Planning and 

organizing essays./ writing a problem-solution essay.  

Թեմա 14. Test on the unit. 

Թեմա 15. Unit 3.International relations. 3.1.National traits./ 

Adjectives of character./ Traits of the British nation.  

Թեմա 16. Unit 3. 3.2. International Collaboration./ subordinate 

clauses./ Vocabulary and speaking.  

Թեմա 17. Unit 3. Meet the expert. Video- an interview with an 

expert from the Disasters Emergency Committee./ Video 

activities. 

Թեմա 18. Unit 3. 3.3. Ambassadors. Extracts from interviews with 

ambassadors. / Vocabulary- International relations. / Modal 

perfect. 

Թեմա 19. Unit 3. 3.4.Scenario. The oil spill crisis./ Key language- 

Stating objectives, giving strong advice. / Devising an action 

plan.  

Թեմա 20. Unit 3. 3.5.Study and writing skills./ Active listening./ 

Writing skills – A speech. 

Թեմա 21. Test on the unit. 

Թեմա 22. Unit 4. Health and Care. 4.1.Health and happiness./ Health 

collocations./ Your health and happiness. 

Թեմա 23. Unit 4. 4.2.Health of a nation./ First-world results on a 

third-world budget. / Cohesion 1 (Linkers)/ Vocabulary- 

Healthcare.  

Թեմա 24. Unit 4. Meet the expert. Video- An interview with the 



director of the Stress Management Society./ Video activities. 

Թեմա 25. Unit 4. 4.3.Call of Duty. / Are nurses angels? -I don’t think 

so./ The language of emotion./ Future forms with “be”. 

Թեմա 26. Unit 4. 4.4. Scenario. Change your ways./ Key language- 

Justifying opinions./ Useful phrases. 

Թեմա 27. Unit 4. 4.5.Study and writing skills.- Analysing visual 

information. /Describing visual information. 

Թեմա 28. Test on the unit. 

Թեմա 29. Unit 5. Fashion and Consumerism. 5.1.Global 

consumerism./ Vocabulary / Consumer Collocations.  

Թեմա 30. Unit 5. 5.2.Design classes./ Birth of an Icon./ Future in the 

past./ Vocabulary- Compound adjectives formed with 

nouns. 

Թեմա 31. Unit 5. Meet the expert. Video-  An interview with 

fashion designers./ Video activities. 

Թեմա 32. Unit 5. 5.3.Catwalk controversies./ Radio programme 

about fashion and social responsibility./ Vocabulary- 

Suffixes (nouns 1)/ Emphatic structures. 

Թեմա 33. Unit 5. 5.4.Scenario.Retail Revamp./ Vocabulary- 

Discussing hypothetical ideas./ Developing recovery 

strategy.  

Թեմա 34. Unit 5. 5.5.Study and writing skills./ Reading complex 

texts effectively./ Writing skills- Summarising. 

Թեմա 35. Unit 6. Technology and Change. 6.1.Attitudes to 

technology./ Technology views./ Vocabulary-  

Describing technology. 

Թեմա 36. Unit 6. 6.2. Changing the world./ Opinion- Technology 

blog./ The Passive. 

Թեմա 37. Unit 6. 6.3.DNA testing. Should you worry about the state 

of your genes?/ Vocabulary-Collocations./ Complex noun 

phrases. 

Թեմա 38. Unit 6. 6.4.Scenario- A radio debate./ Key language- 

persuading, criticizing, accepting criticism./ Participating in 

a debate. 

Թեմա 39. Unit 6. 6.5.Study and writing skills.- Intercultural 

awareness./ Writing skills- Reporting a survey.  

Թեմա 40. Unit 6. Meet the expert. Video- An interview with a 

public event planner.  

Թեմա 41. Unit 7. People and Ideas.  

Թեմա 42. Unit 7.1. On the Other Hand.  

Թեմա 43. Unit 7.2 . Sharing Good Ideas.  

Թեմա 44. Unit 7.3.  Study and Writing Skills. 

Թեմա 45. Unit 8. Journalism and Media.  

Թեմա 46. Unit 8.1. Hot off the Press.  

Թեմա 47. Unit 8.2. Study and Writing Skills.  

Թեմա 48. Unit 8.3. Vocabulary and Speaking. 

Թեմա 49. Unit 9. Law and Society.  

Թեմա 50. Unit 9.1. Speaking. Juvenile Justice.  

Թեմա 51. Unit 9.2. Scenario. Lawmakers.  

Թեմա 52. Unit 9.3. Study and Writing Skills. 

Թեմա 53. Unit 10. Arts and Entertainment.  



Թեմա 54. Unit 10.1. The Power of Music.  

Թեմա 55. Unit 10.2. Digital Wonderland.  

Թեմա 56. Unit 10.3. Study and Writing Skills. 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում՝ 

11. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը 

- Ներկայություն 

12. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին 

- Բանավոր հարցման արդյունքների 

հաշվառում 

13. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Ռեֆերատների կատարում 

- Առցանց թեստային աշխատանքներ 

- PowerPoint պրեզենտացիաներ 

- Դիտարկվող նյութի մասնագիտական 

վերլուծության ներկայացման որակ, 

- Լեզվաբանական այլ բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

14. Գործնական հմտություններ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական 

գնահատական ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր -  

1. New Language Leader /Advanced/, Coursebook, My 

EnglishLab. /Pearson and the Staff/.  

2. Cotton, Falvey, Kent,Lebeau, Rees “Language Leader, 

Advanced” 2015. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Օլգ/բ-094 Անգլերեն լեզվի պատմություն 

 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ  

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42  Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 



Ինքնուրույն 78  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է տեսականորեն լուսաբանել անգլերեն 

լեզվի քերականության, հնչյունաբանության պատմական 

փոփոխությունների պատճառները և դրանց արտացոլումը 

ժամանակակից անգլերեն լեզվում: Նաև լուսաբանել լեզվի 

հիմնական բառապաշարի հարստացման և փոփոխման 

պատճառներն ու աղբյուրները: Ուսանողի մոտ զարգացնել 

կարողություն օգտագործելու այս գիտելիքները մյուս 

մասնագիտական առարկաների ուսուցման տարբեր փուլերում: 

Ուսանողի մոտ զարգացնել համապատասխան գիտական 

մտածողություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունքները. 
Գիտելիք 

  անգլերեն լեզվի պատմության կառուցվածքի մասին,  

 անգլերեն լեզվի քերականական, հնչյունական և 

բառապաշարի փոփոխությունների արտացոլումը 

ժամանակակից լեզվի դրսևորման բանավոր և գրավոր 

ձևերում: 

Հմտություն 
 կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնի դրանց 

միջև 

 ցուցաբերել պատմա-համեմատական մեթոդին 

համապատասխան գիտական մտածողություն 

 վերլուծելո և համեմատելո տարբեր 

լեզվաբանների կողմից առաջադրված տեսակետներ 

Կարողունակություն 
 գրական անգլերեն լեզվի պատմության վերաբերյալ խոր 

և համակողմանի գիտելիքների, 

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 - The Indo-European family of languages and the Germanic 

branch. 

 Թեմա 2 - Chronological divisions in the English language.  

թեմա 3 - Historical background of  Old English. Pre-Germanic 

Britain. 
 Germanic settlement of Britain.  

թեմա 4 - The Anglo-Saxon script. 

Թեմա  5 Principle features of the OE phonetic system. 

Թեմա -6 - Grammatical Structure of  OE. 

Թեմա -7 - OE Conjugation. Grammatical categories of  OE verb. 

Թեմա -8 - Etymological character of the OE vocabulary.  

Թեմա -9 - Historical conditions of the development of English in the 

Middle English period. 

Թեմա -10 - Middle English vocabulary. Scandinavian and French 

borrowings and their influence on the ME vocabulary. 

Թեմա -11- The most important phonetic changes in Middle Eng. and 



New English. 

Թեմա - 12 - The Great Vowel Shift. 

Թեմա -13 - Grammatical structure of ME and NE. 

Թեմա -14 - Changes in the conjugation   in ME and NE periods. 

Թեմա -15 - Social and historical conditions of the establishment and 

development of the national Literary English 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

 Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր 

գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր 

 գրավոր քննության հարցատոմսերի միջոցով և 

պատասխանների գնահատում լսարանում: 

 Գնահատման չափանինշները՝ 

- Տեսական հարցերի ճիշտ պատասխանները և 

եզրահանգումները, 

 

Գրականություն 

Պարտադիր-   

1. E. M. Arzoumanyan, K.G. Sargsyan  A Text book on the 

Introduction to Germanic Philology and History of the 

English Language 2010  

2. T.A. Rastorgueva  'A History of English'   1983 

Լրացուցիչ- 

3. B. Ilyish  History of the English Language  1973 

4. Baugh A.  "A History of the English Language" 1970 

5. Thomas Pyles  "The Origins and Development of the English 

Language"  1964 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Օլգ/բ – 092 Անգլերեն լեզվի ոճագիտություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 44 Դասախոսություն 24 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Անգլերեն լեզվի ոճագիտություն» դասընթացի նպատակն է 

ուսանողներին համակողմանիորեն ծանոթացնել լեզվական 

արտահայտչամիջոցների և ոճական միջոցներին, որպեսզի 

նրանք կարողանան հաղորդակցային և գեղարվեստական 

տեքստերի մեջ տարբերակելու դրանք, ինչպես նաև 

կարողանան օգտագործել իրենց առօրյա խոսքի մեջ։ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կիմանա ոճագիտու-

թյան՝ իբրև լեզվաբանական ինքնուրույն գիտաճյուղին 

բնորոշ լեզվական լեզվական դրսևորման եղանականերն 



ու ձևերը, նրա արտահայտչական 

առանձնահատկությունները։  

Հմտություն 
 Այս առարկայի պատշաճ իմացությունը կնպաստի 

դասընթացի հիմնարար գիտելիքի յուրացմանն ու 

ամրապնդմանը, ինչպես նաև միջառարկայական 

կապերի ամրապնդմանը։ 
Կարողունակություն 

 Դասընթացի պատշաճ իմացությունը թույլ կտա 

ուսանողին ձեռք բերած գիտելիքը կիրառել իր 

մասնագիտական գործունեության մեջ։ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Introduction: General Notes on Style and Stylistics. 

Expressive Means (EM) and Stylistic  Devices (SD). 

Թեմա 2. Expressive Means (EM) and Stylistic  Devices (SD).  General 

Notes on  Functional Styles of language. 

Թեմա 3. Varieties of Language. A Brief Outline of the Development 

of the English Literary Language. 

Թեմա 4. Stylistic Classification of the English Vocabulary. Stylistic 

Classification of the English Vocabulary. 

Թեմա 5. Phonetic Expressive Means and  Stylistic  Devices. 

Թեմա 6. Lexical Expressive Means and  Stylistic  Devices (Metaphor, 

Metonymy, Irony, The Epithet, Oxymoron). 

Թեմա 7. Interaction of Primary and Derivative logical Meanings. 

Stylistic devices based on polysemantic effect. Zeugma and 

Pun. 

Թեմա 8. Interaction of Logical and Emotive Meanings. Interjections 

and Exclamatory Words. 

Թեմա 9. Interaction of logical and nominal meanings. Peculiar use of 

Set Expressions Proverbs and Sayings. 

Թեմա 10. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices. Supra-

phrasal units, The Paragraph, Stylistic Inversion, Detached 

Constructions, Chiasmus (Reversed Parallel Construction), 

Repetition, Particular use of colloquial constructions, 

Stylistic use of structural meaning. 

Թեմա 11. Functional Styles of the English Language. The Belles-

lettres style. Language of poetry (Emotive Prose). Language 

of the drama (Publicistic Style). 

Թեմա 12. The Linguostylistic Analysis of Texts. 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում՝ 

 Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը 

- Ներկայություն 

 Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին 



- Բանավոր հարցման արդյունքների 

հաշվառում 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Ռեֆերատների կատարում 

- Առցանց թեստային աշխատանքներ 

- PowerPoint պրեզենտացիաներ 

- Դիտարկվող նյութի մասնագիտական 

վերլուծության ներկայացման որակ, 

- Լեզվաբանական այլ բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

 Գործնական հմտություններ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական 

գնահատական ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր -  

3. Lectures in Stylistics – Compiled by Nina A. Jaghinyan.  

4. Galperin I. R. ,,Stylistics”, Moscow. 

5. Arnold I. V. ,,Stylistics”, Leningrad , 

6. Vinogradov V. V. ,,Stylistics”, Moscow, 

7. Th. A. Sebeok  - ,,Style in Language”, Cambridge, 

8. Verdonk P. “Stylistics”, Oxford 

 

Լրացուցիչ – 

1. Galperin I. R. ,,The Text”, 

2. Turner G. W, ,,Stylistics”, London. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Օլգ/բ 064 ՏՏեեսսաակկաանն  հհննչչյյոոււննաաբբաաննոոււթթյյոոււնն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը 

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 42 Դասախոսություն 28 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 22 

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը        Հնչյունաբանությունը շատ կարևոր է անգլերենի ընդհանուր 

իմացության ապահովման գործընթացում:Առարկայի հիմնական 

նպատակն էուսանողների մոտ ձևավորել արտասանական 

ունակություններ,ունկնդրելու, բանավոր վերարտադրելու և 

զանազան վերլուծությունների ենթարկելու հմտություններ, 

որոնք ավելի են դյուրին դարձնում անգլերեն լեզվի 

տիրապետումը: 



    ̔Անգլերենի հնչյունաբանություն՚ առարկայի ուսումնասիրման 

խնդիրն է վեր հանել անգլերեն լեզվի հնչյունական և 

առոգանական առանձնահատկությունները, դրա հետ մեկտեղ, 

ուսանողների մոտ զարգացնել բանավոր խոսքը: Ուսանողը պետք 

է կարողանա հստակ արտասանել անգլերեն լեզվի հնչյունները, 

հատուկ առոգանությամբ վերարտադրել ցանկացած ոճի տեքստ, 

ինչպես նաև, ազատ հաղորդակցվել անգլերեն լեզվով: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողը կիմանա ոճագիտու-

թյան՝ իբրև լեզվաբանական ինքնուրույն գիտաճյուղին 

բնորոշ լեզվական լեզվական դրսևորման եղանականերն 

ու ձևերը, նրա արտահայտչական 

առանձնահատկությունները։  

Հմտություն 
 Այս առարկայի պատշաճ իմացությունը կնպաստի 

դասընթացի հիմնարար գիտելիքի յուրացմանն ու 

ամրապնդմանը, ինչպես նաև միջառարկայական կապերի 

ամրապնդմանը։ 
Կարողունակություն 

 Դասընթացի պատշաճ իմացությունը թույլ կտա 

ուսանողին ձեռք բերած գիտելիքը կիրառել իր 

մասնագիտական գործունեության մեջ։ 

Դասընթացիբովանդակությո

ւնը 

1 1. PHONETICS AS A BRANCH OF LINGUISTICS 

1.1. THE SUBJECT-MATTER OFPHONETICS 

1.2. BRANCHES AND DIVISIONS OF PHONETICS  

1.3. METHODS OF PHONETIC INVESTIGATION  

1.4. PHONETICS AND OTHER DISCIPLINES 

1.5. PRACTICAL APPLICATION AND THEORETICAL 

SIGNIFICANCE OF PHONETICS  
 

2 2. SOUNDS OF SPEECH AS ACOUSTIC  

AND ARTICULATORY UNITS 

 

2.1. ACOUSTIC ASPECT OF SPEECH SOUNDS   

2.2. ARTICULATORY ASPECT OF SPEECH SOUNDS   

2.3. THE MAIN CRITERIA OF THE ARTICULATORY 

AND ACOUSTIC CLASSIFICATION OF SPEECH 

SOUNDS  

 

 
 

3 3. THE FUNCTIONAL ASPECT OF SPEECH SOUNDS  

3.1. PHONOLOGY. METHODS OF PHONOLOGICAL  

INVESTIGATION  

3.2. DIFFERENT CONCEPTIONS OF THE PHONEME.  

ASPECTS AND FUNCTIONS OF THE PHONEME  

3.3. PHONEMES AND ALLOPHONES. TYPES  

OF ALLOPHONES  

3.4. PATTERNS OF PHONEME DISTRIBUTION. 

TYPES  

OF PHONOLOGICAL OPPOSITIONS  
 

4  

4. MODIFICATIONS OF PHONEMES IN CONNECTED   



SPEECH  

4.1. THE MECHANISM OF ARTICULATORY 

TRANSITION OF PHONEMES IN CONNECTED 

SPEECH  

 

4.2. ASSIMILATION. TYPES OF ASSIMILATION   

4.3. ELISION AND REDUCTION   

4.4. SOUND ALTERNATIONS  
 

5 5. SYLLABLE  

5.1. THE PHENOMENON OF THE SYLLABLE  

5.2. SYLLABLE FORMATION  

5.3. SYLLABLE DIVISION  

5.4. FUNCTIONAL ASPECT 

OF THE SYLLABLE  

 

5.5. GRAPHIC 

CHARACTERISTICS OF THE 

SYLLABLE  

 

  

6 6. WORD STRESS  

6.1. THE NATURE OF WORD 

STRESS  

 

6.2. TYPES OF WORD STRESS   

6.3. DEGREES OF WORD STRESS   

6.4. PLACEMENT OF WORD 

STRESS  

 

6.5. TENDENCIES IN THE 

PLACEMENT OF WORD STRESS  

 

6.6. FUNCTIONS OF WORD STRESS 
 

7 7. INTONATION   

7.1. DEFINITION OF 

INTONATION  

 

7.2. COMPONENTS OF INTONATION  
 

8 7.3. THE STRUCTURE OF 

INTONATION PATTERN  

 

7.4. SENTENCE STRESS AND RHYTHM  
 

9 7.5. FUNCTIONS OF 

INTONATION  

 

7.6. STYLISTIC USE OF INTONATION  
 

10 8. VARIETIES OF ENGLISH PRONUNCIATION 

8.1. NATIONAL VARIANTS OF ENGLISH 

PRONUNCIATION 

11 8.2. REGIONAL TYPES OF PRONUNCIATION  

IN GREAT BRITAIN 

12 8.3. REGIONAL TYPES OF PRONUNCIATION IN THE 

USA  

 

13 8.4. THE MAIN POINTS OF 

DIFFERENCE BETWEEN  

RP AND GA  

 

8.5. STYLES OF PRONUNCIATION  
 

14 Final Test 
 

Գնահատման մեթոդները և Գնահտման մեթոդները և չափանիշները 



չափանիշները  

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում՝ 

 Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Հաճախումների հաշվառում 

 Գնահատման չափանիշը 

- Ներկայություն 

 Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Մասնակցությունը լսարանային 

քննարկումներին 

- Բանավոր հարցման արդյունքների 

հաշվառում 

 Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Ռեֆերատների կատարում 

- Առցանց թեստային աշխատանքներ 

- PowerPoint պրեզենտացիաներ 

- Դիտարկվող նյութի մասնագիտական 

վերլուծության ներկայացման որակ, 

- Լեզվաբանական այլ բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

 Գործնական հմտություններ (ընդհանուր 

գնահատականի 10% -ը կամ 10 միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը՝ 

- Միավորը տրվում է ուսանողին 

գործնական հանձնարարություններից 

դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

1. Հանրագումարային քննություն (ընդհանուր 

գնահատականի 20% -ը կամ 20 միավոր) 

 Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը՝ 

 Բանավոր քննության հարցատոմսերի միջոցով 

և պատասխանների գնահատում լսարանում: 

 Գնահատման չափանինշները՝ 

- Տեսական հարցերի ճիշտ 

պատասխանները և եզրահանգումները, 

- Տեսական գիտելիքների ճիշտ կիրառումը 

գրավոր և բանավոր խոսքում: 

 
 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

 

1 M.A. Sokolova, «English Phonetics. A theoretical course 

2002 



2 Peter Roach «English Phonetics and phonology, Cambridge,  

1995 

3 Peter Roach, «Phonetics, Oxford 

2009 

4 O. Akhmanova, L`udmilaMinaeva «An outline of English 

Phonetics 

1973 

5 J.O.Catford «A practical introduction to phonetics, Oxford,  

1988 

Լրացուցիչ- 

 

1 H.G.Widdowson «Linguistics, Oxford 2009 

2 V. Vassilyev «English Phonetics, Moscow 1980 

3  O`Connor, «Phonetics, Great Britain 1973 
 

 



Այլ բաղադրիչներ 

 

Բաղադրիչի անվանումը Կուրսային աշխատանքներ 

Հատկացվող կրեդիտը  6  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ, 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 

 

1. Կուրսային աշխատանքի ձևակերպում ( 0 – 50 միավոր) 
1.1. Կուրսային աշխատանքի կատարման ինքնուրույնությունը, 

Ուսանողի կատարած դատողությունների, 

եզրակացությունների հիմնավորումը և փաստարկումը  

1.2. Աշխատանքի թեմային վերաբերող տեսական և գործնական 

նյութերի օգտագործման և մշակման մակարդակը 

1.3. Ուսանողի կողմից գրականության և այլ փաստական 

նյութերի կիրառությունը և կիրառման հմտությունը  

1.4. Կուրսային աշխատանքի բովանդակության 

համապատասխանությունը թեմային  

1.5. Կուրսային աշխատանքի համապատասխանությունը  

ձևակերպման չափանիշներին 

 

2. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանություն ( 0 – 50 միավոր) 
 

 

 

Բաղադրիչի անվանումը Արտադրական պրակտիկա 

Հատկացվող կրեդիտը  4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

նպատակը 1.1. Ուսանողներին ծանոթացնել թանգարանային և 

արխիվային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ 

առանձնահատկություններին 

1.2. Ուսանողներին պատկերացում տալ  թանգարանային 

ֆոնդերի վերաբերյալ 

1.3. Ուսանողներին ծանոթացնել թանգարանային նմուշների 

ձեռքբերման, հաշվառման, պահպանման և ցուցադրման 

կարգին 

1.4. Ուսանողներին ծանոթացնել արխիվային 

փաստաթղթերի համալրմանը,  հաշվառմանը, 

պահպանությանը և դրանց օգտագործման կարգին: 

 



վերջնարդյունքները Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. Կունենա հարուստ գիտելիքներ արխիվային  ֆոնդերի, 

թանգարանների գիտաֆոնդային, գիտահետազոտական, 

հաշվառման, ցուցադրության կազմակերպման 

վերաբերյալ, 

2. Կունենա պատկերացում արխիվային նյութերի և 

թանգարանային առարկաների պահպանության, 

վերականգնման աշխատանքների մասին 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման բաղադրիչները Հատկացվող միավորը 

 1. Հաճախելիություն 0-10 

 2. Առարկայական իմացություն 0-20 

 3. Կազմակերպչական 

աշխատանքների 

վերլուծություն 

▪ Թանգարանային և արխիվային 

գործի կազմակերպում 

▪ Գիտաֆոնդային և 

գիտահետազոտական 

հաշվառման կազմակերպում  

▪ Մշտական և ժամանակավոր 

ցուցադրության 

կազմակերպում  

 

0-5 

 

0-5 

 

0-5 

 

 

 4. Մասնագիտական աշխատանք 

▪ Նախօրինակների, 

ցուցանմուշների և 

փաստաթղթերի վերականգնում 

▪ Թանգարանային և արխիվային 

նյութերի գիտական 

նկարագրում և որոշում 

▪ թանգարանային և արխիվային 

նյութերի դասակարգում  

▪ Թանգարանային և արխիվային 

նյութերի պահպանում  

 

 

0-5 

 

0-5 

 

0-5 

 

0-5 

 

 5. Ստեղծագործական աշխատանք 

▪ Ցուցադրության 

կազմակերպման մոդելի 

մշակում 

▪ Մասնագիտական 

գործունեության բնագավառում 

նորագույն տեխնոլոգիաների 

կիրառում 

▪ տեսական գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու 

ունակություն 

 

0-5 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

0-5 

 

 Պաշտպանություն 0-20 

 Ընդհանուր միավորը 100 

 



 

Բաղադրիչի անվանումը Ավարտական որակավորման քննություն 

Հատկացվող կրեդիտը  7 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

Ստուգման ձևը Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 

 

1. Ստացված արդյունքների, գիտական, կառուցողական, 

հետազոտական որոշումների արդիականությունն ու 

նորարարությունը 

2. Ուսանողի ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքը  

3.Հետազոտության մեթոդների օգտագործման 

ինքնուրույնությունը  

4.Ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի և 

տեխնոլոգիաների օգտագործում 

5. Շարադրման ճշգրտությունը, հերթականությունը և 

հիմնավորվածությունը 

6. Մասնագիտական հմտություններին և տեխնոլոգիաներին 

տիրապետելու մակարդակը 

7. Աշխատանքի կոմպլեքսայնության աստիճանը 

Աշխատանքի մեջ  ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ 

առարկաների կիրառումը  

8. Ինտերնետի տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործումը 

9. Հրատարակումների առկայությունը, կոնֆերանսներին 

մասնակցությունը, պարգևները  

10. ԱՈԱ-ի ձևակերպման որակը (գրագիտության ընդհանուր 

մակարդակը, շարադրման ոճը, լուսաբանումների որակը, 

աշխատանքի չափանիշներին համապատասխան լինելը) 

11. Գրաֆիկական (պատկերազարդ) նյութի ներկայացման 

ծավալը և որակը, նրա համապատասխանությունն ԱՈԱ-ի 

տեքստին, թողարկող ամբիոնի չափանիշներին և 

պահանջներին 

1. Աշխատանքի պաշտպանություն 

 

 

 


	ԲԱԺԻՆ  1.
	ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ       ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
	1. Ընդհանուր դրույթներ
	1.1. Ինտեգրումը Բոլոնիայի գործընթացին ենթադրում է տարբերակված աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական) բարձրագույն կրթական համակարգ` նրա յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն, դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաս...
	1.2. Սույն ուղեցույցի դույթները հիմնված են «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մ...
	2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները
	● ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորա...
	● կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
	● կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո: Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գ...
	● ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
	● կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
	● կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է գնահատականներով:
	● Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատրաստվածության մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատաս...
	● Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) նպատակ ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ուսանողի ստեղծագործական մտածողության զարգացումը, ինքնուրույն աշխատանքի հմտո...
	● Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը`
	● Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և քննությունների անցկացման ժամկետները որոշվում են ըստ ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի:
	● Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշների հաշվառման աշխատանքները կատարվում են համապատասխան դեկանատների կողմից:
	● Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ բաղադրիչներով`
	6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը․
	● Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը:
	● Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային քննություն) հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն (ըստ աշխատանքային պլանի): Ընթացիկ քննությունը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավո...
	● Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերըª հարցաշար, թեսթ, ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում կամ ստեղծագործական աշխատանք:
	● Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի տեսքով:
	● Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին` հաջորդ ուսումնական տարվա համար:
	● Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով ամփոփվող ստուգարքով:
	● Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, փոքրածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նման կարգի այլ հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր-բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբի...
	● Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է համապատասխան ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները կատարում են տվյալ դասընթացը վարող դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:
	● Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի.
	● Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գ1:
	● Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում ուսանողը վաստակում է 5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, իսկ 15 միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու համար (հավելված 1):
	● Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են համաձայն հետևյալ հաշվարկի.
	● Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում:
	● Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք տոկոսի (հավելված 1):
	● Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) ավագը այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) հսկողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում...
	● Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և (կամ) ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մա...
	● Տվյալ ամսվա ընթացքում վավերացված բժշկական փաստաթղթի հիման վրա հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ ամբիոնը կազմակերպում է չկատարած լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և գործնական (սեմինար) աշխատանքների խորհ...
	● Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների մասնակցությանը համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:
	● Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
	● Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական տնային առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների նախապատրաստումը և այլն:
	● Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:
	● Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը) նշանակված ժամանակահատվածում կատարված է և ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել, ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20 միավոր):
	● Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների (8-20) միջինի դեպքում տեղեկագրում համապատասխանաբար նշվում է գնահատականը: 8-ից ցածր արդյունքի դեպքում տեղեկագրում գրվում է զրո: Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ դրական գնահատված ինքնուրույն աշխատան...
	● Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) գնահատականները նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում:
	● Գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների անցկացմանն ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվությունից (Գ3), որը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր:
	● Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը գնահատվում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում:
	● Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:
	● Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում տեղեկագրում համապատասխանաբար նշվում է գնահատականը, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի դեպքում տեղեկագրում գրվում է զրո : Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ դրական գնահատված գործնական և/կամ սեմինար ու լաբ...
	● Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) գնահատված քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ միջինի բարձրացված արդյունքից (Գ4):
	● Ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը հաշվի է առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատված են դրական:
	● Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:
	● Բանավոր քննության թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատականներով հանձնել են տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված մասերի համապատասխան գնահատականի բարձրացում (հանրագումար...
	● Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը 20 միավորով: Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է:
	● Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները գրանցվում են քննությունների տեղեկագրում:
	● Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից (Գ5), որը գնահատվում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 11-20 միավորներով և ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները...
	● 10-ից բարձր   գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:
	● Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում ուսանողի ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է առավելագույնը 20 միավոր:
	● Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատվում են 8-20 միավորներով (քննության միավորին համարժեք), եթե ուսանողը հանձնել է քննությունը, գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են դրական, ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական առաջ...
	● Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը (գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
	● Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) (Գստ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
	● դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 20 միավոր (տես 17.1. կետը).
	● ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 17.2 կետը).
	● գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցությունից և ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 17.3 կետը).
	● ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի ստուգման, ձեռքբերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման նպատակով անցկացվող 2-4 ընթացիկ ստուգումների դրական գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4):
	● Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 20 բալանոց համակարգով: Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում:
	● Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են տեսական և գործնական գիտելիքների դրական գնահատման դեպ...
	● Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
	● Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ և (կամ) անհատական պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:
	● Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է «ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ»-ով:
	● Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց սանդղակով` ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված չափանիշների: Ուսումնական կամ արտադրական     պրակտիկաների     կազմակերպումը,     գնահատումը     կարգավորվում     է «Բակալավրի կրթական ծր...
	● Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման մասին» կարգի (հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N 119...
	6.3. Կիրարկման ընթացակարգը
	● Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տ...
	● Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, ներկայացվում ուսումնամեթոդական վարչություն և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից:
	● Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը:
	● Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի:
	● Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա դասերից:
	● Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված ժամանականահատվածներում: Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից` դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին (ուսանո...
	● Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից հետո` անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում` առարկան դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան դասավանդող այլ դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատա...
	● Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո գրանցվում են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես բոլորի):
	● Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի հարց(եր)ի գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, որը համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:
	● Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է տեղեկագրին:
	● Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, քննությանը) դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի գրավոր կարգադրությամբ` ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի կամ հանձնաժողով):
	● Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի կազմակերպվում և մատյանում գրանցվում է «Չներկայացած»: Ուսանողը այն վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում:
	6.4. Ստուգարքների ամփոփումը
	● Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում:
	● Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա ընթացքում իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական-սեմինար պարապմունքները:
	● Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի միավոր, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:
	● 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է «Չստուգված»:
	6.5. Քննությունների անցկացումը
	● Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում` ըստ հաստատված ժամանակցույցի:
	● Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնամեթոդական վարչություն և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը սկսվելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ:
	● Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք հաստատվում են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
	● Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի միջոցով:
	● Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին ապահովել խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեթոդական և տեղեկատու ձեռնարկներով:
	● Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և հարցատոմսերն
	● Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին ուսանողի անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ համաձայն չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է դեկանին, որն էլ համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության...
	● Տվյալ առարկայից դրական գնահատական (58 և ավելի միավորներ) ունեցող ուսանողը կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր գնահատականը, կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման:
	● Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:
	● Դեկանը ստուգման օրը դասախոսին տրամադրում է ուսումնամեթոդական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի կողմից կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները.
	● «Քննության չի թույլատրված» (թանաքով)՝ այն ուսանողների անվան դիմաց, որոնք քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) մասնակցելու թույլտվություն չունեն,
	● բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ ստուգարքի) գնահատականի նիշը և «Փոխանցվում է» գրառումը (թանաքով), եթե ուսանողը տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից տեղափոխություն, ուսանողական իրավունքի վերականգնում և ա...
	● Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին ներկայացնել ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է ուսանողի ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի պատասխանից հետո` բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո գր...
	● Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության ավարտից անմիջապես հետո:
	● Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ ենթախմբի համար:
	6.6. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
	● Համալսարանում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է հավելված 2-ում:
	● Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար միավոր կամ գնահատվել «Չստուգված», կրեդիտներ չեն հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում նշում չի կատարվում:
	● Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված չափանիշների.
	- 8-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական,
	- 1-7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման գրքույկում):
	● Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում ուսանողի անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված աղբյուրից օգտվելու դեպքում) (տե′ս «Ակադեմիական ազնվության կարգ»-ը) այդ ուսանողի քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվու...
	● Դրական գնահատված դասընթացի քննության (ստուգման) կրկնում (վերահանձնում) չի թույլատրվում:
	● Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելի` քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում Համալսարանի ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում:
	● Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն անհարգելի պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած (գտնվում է 0-
	● Ակադեմիական պարտքերը հանձնում են պարտքերի մարման շրջանում, որը հաստատվում է ժամանակացույցով: Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված ուսանողների, իրավո...
	● Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար դեկանը պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է ժամանակացույց:
	● Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում է ակադեմիական տեղեկագ...
	● Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մնում են ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից:
	● Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալնե...
	▪ ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը,
	▪ գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը,
	▪ վարկանիշային միավորները (ՎՄ),
	▪ միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):
	● Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների գումարն է:
	● Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք գնահատված են.
	● Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
	● Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01  ճշտությամբ).
	● Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը:
	● Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում Համալսարանը պարտավոր է, համաձայն գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:
	● Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները (30 կրեդիտ` մեկ կիսամյակի համար):
	● 30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող կարգի համաձայն:

