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Իրավագիտության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է 

ուսուցում «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ: 

 

« ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ » ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ  

ԾՐԱԳՐԻ  

ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Իրավագիտություն  

042101.00.6 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Բակալավրի աստիճան 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

1999 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Հեռակա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ միջին 

մասնագիտական կրթության վկայական։ 

Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած «Հայաստանի 

Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ընդունելության  կարգի»: Դիմորդները հանձնում են հետևյալ 

քննությունները՝  

⮚ Հայ ժողովրդի պատմություն (գրավոր) - պարտադիր 

⮚ Հայոց լեզու և գրականություն(գրավոր) կամ օտար Éեզու (գրավոր) 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

● պատրաստել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության, ինչպես նաև 

մասնավոր ոլորտում աշխատելուն կողմնորոշված իրավագիտության ոլորտում 

տեսական և գործնական հիմնարար պատրաստվածություն ունեցող մասնագետներ, 

● ձևավորել իրավաբան-մասնագետներ, ովքեր ունակ են մեկնաբանել ՀՀ 

օրենսդրության նորմերը, իրականացնել իրավական խորհրդատվություն, 
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իրավական օգնության և ներկայացուցչության գործառույթներ, 

● պատրաստել իրավաբանական գրագրության գործնական կարողություններ ունեցող 

մասնագետներ, 

● պատրաստել իրավաբան-մասնագետներ, ովքեր կարող են կողմնորոշվել պետական 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների 

կառուցվածքում, իրավասության մեջ: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, վարչական դատավարության, մունիցիպալ, 

ֆինանսական,  քրեական, քրեակատարողական, քրեական դատավարության, 

քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, 

էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի տեսական 

հիմունքները, այդ թվում՝ ինստիտուտներն ու սկզբունքները, օրենսդրության 

մեկնաբանման և  կիրառման, արարքներին իրավական գնահատական տալու 

մոտեցումները և սկզբունքները,  

2. ներկայացնել Հայաստանի և այլ երկրների պետության և իրավունքի պատմության, 

ինչպես նաև մարդու իրավունքների հիմնախնդիրները, 

3. ներկայացնել  սահմանադրական, վարչական, վարչական դատավարության, 

մունիցիպալ, ֆինանսական,  քրեական, քրեակատարողական, քրեական 

դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային, էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի 

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները,  

4. քննարկել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող 

քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, ՀՀ օրենսդրության և 

ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,  

 5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, պետական 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների 

կառուցվածքը և իրավասությունները,  

6. բացատրել իրավական վեճերի լուծման, բանակցությունների վարման սկզբունքները, 

տեսությունները, մասնագիտական բարեվարքության կանոնները, կոռուպցիային 

հակազման մեխանիզմները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 1 մեկնաբանել սահմանադրական, վարչական, վարչական դատավարության, մունիցիպալ, 

ֆինանսական,  քրեական, քրեակատարողական, քրեական դատավարության, 

քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, աշխատանքային, էկոլոգիական, 

միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ 

փոփոխությունները, 

2.գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները, գնահատական տալ 
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քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և 

հանգամանքներին, պարզաբանել պայմանագրերը, 

3. վարել բանակցություններ, ներկայացնել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, 

պետության և համայնքի իրավունքներն ու օրինական շահերը, 

4.  կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, քննչական և դատավարական 

փաստաթղթեր, 

5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները, 

6. անել առաջարկներ  ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և տեղական 

կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների գործունեության  

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ,  

7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու 

օրենսդրությունները, 

8. գտնել և վերլուծել դատական և իրավական այլ ակտեր, տեղեկատվություն,  իրավական 

վիճակագրության և դատական պրակտիկայի նյութերը:  

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության 

ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

● Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական 

մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված 

պարտադիր բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն` 7-9 բալ, որոնք կարող են 

անցկացվել գրավոր կամ բանավոր ձևով: Մյուս բաղադրիչներից առնվազն 
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երկուսը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 

բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական 

մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված 

պարտադիր բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն՝6-8 բալ և եզրափակիչ 

քննություն՝ 7-9 բալ: Մյուս բաղադրիչներից առնվազն մեկը ընտրում է 

դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-6 բալ, ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 0-6 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ:  

● Առանց ընթացիկ քննությունով  ավարտվող դասընթացներ:  Յուրաքանչյուր 

ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար 

նախատեսված պարտադիր բաղադրիչն է  եզրափակիչ քննությունը՝ 7-9 բալ: 

Մյուս բաղադրիչներից առնվազն երկուսը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, 

դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, 

մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

●  Միայն եզրափակիչ ստուգարքով գնահատվում են ընդհանուր կրթական 

կառուցամասի դասընթացը:  

Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է ավարտական աշխատանքի 

պաշտպանության ձևով: 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են արդյունավետ աշխատանք կատարել պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական իշխանության, 

ինքնակառավարման մարմինների աշխատակազմերում, իրավապահ մարմիններում, 

օմբուդսմենի գրասենյակում,  իրավախորհրդատվական (փաստաբանական) 

գրասենյակներում, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, միջազգային 

կառույցներում ու կազմակերպություններում՝ զբաղեցնելով իրավաբանական բարձրագույն 

կրթություն պահանջող ցանկացած հաստիք: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի մագիստրատուրայում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

● համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ, 

● էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 

օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

● ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ, 

● Բոլոնիայի համալսարանի “Law ” բակալավրական  ծրագիր,  

● Կոպենհագենի համալսարանի “Law ” բակալավրական  ծրագիր,  

● Միդլէսսեքսի համալսարանի “Law ” բակալավրական  ծրագիր,  

● Լոնդոնի  համալսարանի  “Law ” բակալավրական  ծրագիր: 
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● Բոլոնիայի, կոպենհագենի,  Լոնդոնի, Միդլէսսեքսի,  Սանկտ Պետրբուրգի և 

Մոսկվայի պետական համալսարաններում նմանատիպ բակալավրական ծրագրին 

ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ 

նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի 

միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած 

ուսումնառության հնարավորություններից։ 

Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների 

տեղեկագրքում: 

 

18. Դասախոսին ներկայացվող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման/մանկավարժական 

● դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություն, 

● դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների կիրառման կարողություն: 
 

Հետազոտական 

● տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև 

համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

● հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն, 

● հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն: 
 

Հաղորդակցման 

● լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

● հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն, 

● օտար լեզվի իմացություն  

ՏՀՏ կիրառություն 

● բազային համակարգչային (MS Office  փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, 

Excel, Power-Point, moodle ) հմտություններ, 
 

Այլ կարողություններ 

● անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

● ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման  

կարողություն: 

 

2. Մասնագիտական կարողություններ 
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● օրենսդրությանը տիրապետելու կարողություն, 

● իրավունքի տեսության դրույթները մեկնաբանելու կարողություն, 

● ոլորտին առնչվող միջազգային փաստաթղթերի բովանդակությունն ու 

էությունը բացահայտելու կարողություն, 

● ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի և  եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքը մեկնաբանելու կարողություն, 

● օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում առկա բացերը, թերություններն ու 

առավելությունները բացահայտելու կարողություն: 

 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

● գիտական աստիճան և/կամ կոչում իրավագիտության ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական 

հրատարակությունների առկայություն, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և /կամ 

աշխատաժողովների։ 

 

Մանկավարժական փորձ 

● մասնագիտական դասընթացների 

դասավանդմանև/կամվերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) իրականացնելու 

առնվազն 3 տարվա փորձ, 

● վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, 

 

 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

● առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ իրավապահպան, 

փաստաբանական կամ դատական համակարգում` քննիչ, դատախազ, 

փաստաբան, դատավոր, իրավախորհրդատու։ 
 

Այլ պահանջներ 

● դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի 

առցանց նյութերի առկայություն, 

● ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների 

միջինը՝ առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։ 

 

 



___________________Իրավագիտություն______________ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
նշել ծրագրի անվանումը 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 բացատրել սահմանադրական, վարչական, վարչական 

դատավարության, մունիցիպալ, ֆինանսական,  քրեական, 

քրեակատարողական, քրեական դատավարության, 

քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային, էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի 

շարք այլ ճյուղերի տեսական հիմունքները, այդ թվում՝ 

ինստիտուտներն ու սկզբունքները, օրենսդրության 

մեկնաբանման և  կիրառման, արարքներին իրավական 

գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքները, 

Բ1 մեկնաբանել սահմանադրական, վարչական, վարչական 

դատավարության, մունիցիպալ, ֆինանսական,  քրեական, 

քրեակատարողական, քրեական դատավարության, 

քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային, էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի 

շարք այլ ճյուղերի օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ 

փոփոխությունները, 

Ա2 ներկայացնել Հայաստանի և այլ երկրների պետության և 

իրավունքի պատմության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների 

հիմնախնդիրները, 

Բ2 գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական 

գիտելիքները, գնահատական տալ քննչական և դատական 

պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և 

հանգամանքներին, պարզաբանել պայմանագրերը, 
Ա3 ներկայացնել  սահմանադրական, վարչական, վարչական 

դատավարության, մունիցիպալ, ֆինանսական,  քրեական, 

քրեակատարողական, քրեական դատավարության, 

քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային, էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի 

շարք այլ ճյուղերի իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը 

ներկայացվող պահանջները, 

Բ3 վարել բանակցություններ, ներկայացնել ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց, պետության և համայնքի 

իրավունքներն ու օրինական շահերը, 

Ա4 քննարկել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության 

ոլորտներում իրականացվող քաղաքականության առումով ՀՀ և 

այլ երկրների մոտեցումները, ՀՀ օրենսդրության և 

ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման 

հիմնական ուղղությունները, 

Բ4 կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, պայմանագրեր, 

քննչական և դատավարական փաստաթղթեր 

Ա5 ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների 

իրավական համակարգերը, պետական և տեղական 

Բ5 տարբերակել պետական մարմինների 

իրավասությունները, գործառույթները, 
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ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ 

մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները, 
Ա6 բացատրել իրավական վեճերի լուծման, բանակցությունների 

վարման սկզբունքները, տեսությունները, մասնագիտական 

բարեվարքության կանոնները, կոռուպցիային հակազման 

մեխանիզմները: 

Բ6 անել առաջարկներ  ՀՀ օրենսդրության 

կատարելագործման, պետական և տեղական 

կառավարման, իրավապահ և արդարադատության 

մարմինների գործունեության  արդյունավետությունը 

բարձրացնելու վերաբերյալ, 
  Բ7 լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական 

համակարգերն ու օրենսդրությունները, 
  Բ8 գտնել և վերլուծել դատական և իրավական այլ ակտեր, 

տեղեկատվություն,  իրավական վիճակագրության և դատական 

պրակտիկայի նյութերը: 
    

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային) 

Գ4 ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրությանը փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն 

Գ2 պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները   

Գ3 արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու 

առաջադրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, 

այնպես էլ խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս 
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Կրթական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

  

Ընդհանուր կրթամասի դասընթացներ 

Պարտադիր դասընթացներ 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 1 1401/Բ01               X  X X 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ -2 1401/ Բ02               X  X X 

Ռուսերեն-1 1703/ Բ01               X  X X 

Ռուսերեն-2 1703/Բ02               X  X X 

Անգլերեն -1 1602/Բ01                X  X X 

Անգլերեն -2 1602/Բ02                X  X X 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ01               X   X 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ02               X   X 

Քաղաքացիական պաշտպանություն  և 

արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 

առաջին բուժօգնություն 

0002/Բ01                 X  

 Մասնագիտական առուցամաս 

Պարտադիր դասընթացներ 

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 1901/Բ03 X   X  X      X    X  X 



34 

 

Կրթական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

 Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 

Արտասահմանյան երկրների պետության և 

իրավունքի պատմություն 

1901/Բ09  X   X   X     X  X X  X 

Հայաստանի պետության և իրավունքի 

պատմություն 

1901/Բ02  X  X X   X   X  X  X X  X 

 Պետության և իրավունքի տեսություն-2 1901/Բ04 X   X X       X X  X X  X 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

 

«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ) 
- 

1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. գործնական -5  

6. 1-ին, աշնանային 

կիսամյակ 

7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

∙ ներկայացնել լեզվի  առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, 

∙ ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

∙ նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում 

գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության 

ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

∙ դասախոսություն, 

∙ գործնական աշխատանք, 

∙ սլայդի ցուցադրում, 

∙ ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  
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1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:  

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 

3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

 
 

1.1106/Բ01 2.Հայոց պատմության 

հիմնահարցեր-1 

3.2 կրեդիտ 

4.2,5 ժամ 5. դաս.-5 

6.I կիսամյակ/աշնանային 7.Ստուգարք  

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ներկայացնել Հայոց պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև Կիլիկիայի 

հայկական  թագավորության անկումն ընկած ժամանակահատվածը,  

● ծանոթացնել հայոց հնագույն, հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային 

հիմնախնդիրներին, հայոց պետականության ժամանակափուլերին և հայ մշակույթի 

հիմնահարցերին:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել  Հայոց պատմության առանցքային հիմնախնդիրները, 

2. բացատրել հայոց պետականության ժամանակափուլերի 

առանձնահատկությունները, 

3. նկարագրել ազատագրական պայքարի հերոսական էջերը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. գնահատել Հայոց պատմության դերը համաշխարհային պատմության հոլովույթում, 

5. ինքնուրույն մտածել և անհրաժեշտ դատողություններ անել Հայոց պատմության 

տարբեր հարցերի վերաբերյալ, 

6. անաչառ գնահատական տալ Հայոց պատմության տարբեր հիմնահարցերին և 

ազգային-պետական գործիչների գործունեությանը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել, 

8. զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության 

ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 
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2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  
Հայոց պատմության նշված ժամանակահատվածի սկզբնաղբյուրները և 

ուսումնասիրությունները:  Հայկական լեռնաշխարհը՝ հայերի բնօրրան: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը: Վանի թագավորությունը: Երվանդականների թագավորությունները 

Ք.ա. 7-3 դդ.: Արտաշեսյանների Հայաստանը Ք.ա. 2-1 դդ.: Մեծ Հայքի Արշակունիների 

թագավորությունը 1-5-րդ դարի սկիզբ: Քրիստոնեության ընդունումը: Հայաստանը 5-7 դդ.: 

Արաբական նվաճումները և Հայաստանը: Բագրատունյաց Հայաստանը 9-11-րդ դդ.: Հայ 

ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը օտար նվաճողների դեմ 11-12-րդ դարերում.  

Զաքարյանների իշխանությունը: Կիլիկիան Հայաստանը 11-14-րդ դդ.: Հայկական մշակույթը 

հին և միջին դարերում: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Հայ ժողովրդի պատմություն, խմբ. Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Երևան, 1975: 

2. Հայ ժողովրդի պատմություն, խմբ. Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Երևան, 2006: 

3. Հայ ժողովրդի պատմության  քրեստոմատիա, հ. 1-ին, Երևան 2006: 

4. Հայ ժողովրդի պատմության  քրեստոմատիա, հ. 2-րդ, Երևան 2011: 

 
1.1703/Բ01 2.Ռուսերեն - 1 3.4 կրեդիտ 

4.5 ժամ 5.գործ.- 20 

6.1-ին կիսամյակ/աշնանային 7.ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● զարգացնել ուսանողի լեզվական գիտելիքները, 

● ապահովել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման ունակությունները՝ տարբեր 

լեզվական ոլորտներում հաղորդակցվելու համար։  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ծրագրով նախատեսված քերականական նյութը 

2. որոշել ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները 

3. բացատրել տվյալ մասնագիտության հիմնական տերմինները։  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կառուցել բանավոր և գրավոր խոսք 

5. վարել երկխոսություն 

6. վերարտադրել կարդացած և ունկնդրած նյութի բովանդակությունը 

7. թարգմանել մասնագիտական տեքստ ռուսերենից հայերեն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. ընթերցել ռուս դասականների ստեղծագործությունները բնագրով 

9. պատկերացում կազմել ռուսերեն և հայերեն լեզուների ընդհանրությունների ու 

տարբերությունների մասին։  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։ 

Յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր։ Դրական գնահատականներ 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների 

համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Ռուսերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, ձայնավորների և 

բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը։ 

Պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը։ 

Ձևաբանության հիմնական միավորները (բառ, ձևույթ), խոսքի մասերի դասակարգումը և 

նրանց քերականական կարգերը։ Գոյականի հոլովման համակարգը, հոլովների 

նշանակությունը և գործածությունը։ Շարահյուսական միավորները 

(բառակապակցություն, պարզ նախադասություն), նախադասության գլախավոր 

անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի (բայական և անվանական 

ստորոգյալ)։ Ուղղագրության հիմնական սկզբունքները։   

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. Ер., изд-во ЕГУ, 2004 

2. Хавронина С.А., Широченская А.И.  Русский язык в упражнениях. М., изд-во «Русский 

язык», 2005 

 

1.1602/Բ01.  2.Օտար լեզու -1 /անգլերեն/  3.4 կրեդիտ  

4.5 ժամ 5.գործ.-20 

6.I  կիսամյակ/աշնանային 7.Ստուգարք  

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և 
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սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են  անգլերեն լեզվի 

ընդունելության քննություն) 

● ուսուցանել նաև ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և 

բնագիտական ֆակուլտետներում որտեղ ուսանողները չեն հանձնել  անգլերեն լեզվից 

ընդունելության քննություն: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և բառային ֆոնդը, 

2. նկարագրել մասնագիտական անգլերենի  գրավոր և բանավոր  խոսքի հիմունքները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. կիրառել   անգլերենի քերականության հիմնական դրույթները և բառային ֆոնդը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության 

ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման վրա: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.. 

 

● Անգլերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: 

● Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 

տարբերակում և ուսուցում։ 

● Հիմնական տերմինների ուսուցում։ 

14.Հիմնական գրականության ցանկ.. 

1. Gumanova Y., Koroliova V., “Just English”, part I, Moscow 1997. 

2. Catherine Mayson “The Lawyer’s English Language CourseԲook”, 2007 

3. Rupert Haigh  “Legal English”, 2009 

 

1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 5 

6. 2-րդ, գարնանային 7. Ստուգարք 
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կիսամյակ 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

∙ ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, 

∙ ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

∙ նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

4. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

5. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

2. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

3. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

∙ դասախոսություն, 

∙ գործնական աշխատանք, 

∙ սլայդի ցուցադրում, 

∙ ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով: Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը 

տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը 

գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 
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3. խոսքային վարվեցողություն, 

4. գործառական ոճեր: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի 

մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, 

Երևան, 1990, 1991: 

 
 

1.1106/Բ02 2.Հայոց պատմության հիմնահարցեր 2 3.2 կրեդիտ 

4.2.5 ժամ 5.դաս.՝ 5 

6.II կիսամյակ/գարնանային 7.Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ներկայացնել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային 

հիմնահարցերը, պարզաբանել հայ նոր և նորագույն շրջանի ազգային 

ազատագրական պայքարի, Հայկական հարցի, Հայոց ցեղասպանության, հայոց 

նորագույն պետականության, Սփյուռքի, նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի 

հիմնախնդիրները: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի ազատագրական պայքարի 

կարևորագույն դրվագները, 

2. ներկայացնել Հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության և Սփյուռքի առանցքային 

հիմնախնդիրները, 

3. ներկայացնել 20-րդ դարում Հայոց նորագույն պետականության ձևավորման 

գործընթացների, 

4. նկարագրել նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի զարգացման 

օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները , 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. ավելի իրատեսորեն գնահատել նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային 

իրադարձությունները,տարբեր ազգային-քաղաքական, հասարակական ուժերի և 

պատմական նշանավոր գործիչների իրական դերակատարությունը Հայոց նոր և 

նորագույն շրջանի պատմության մեջ, 

6. ընկալել նոր և նորագույն շրջանի մշակույթի անխզելի կապը հայոց պատմության 

նույն շրջանի առանցքային իրադարձությունների հետ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել, 

8. զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 
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փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

▪  հանրագումարային քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց: Առաջին երկուսը՝ 7-ական միավոր, երրորդը՝ վեց:  

Միավորների քայլը՝ 0.5 է:     

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
  Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը, փուլերը: Հայ ազատագրական 

շարժումները XV դարի կեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: Ռուսական տիրապետության 

հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ 

ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին: 

Հայ ազգային կուսակցությունների հիմնադրումը: Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը 

XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին: Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի 

տարիներին. Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը: 1917 թ. Փետրվարյան և 

հոկտեմբերյան հեղափոխությունները և Հայաստանը: Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետությունը: Հայաստանի Խորհրդային հանրապետությունը (1920-1991 թթ.): 

Արցախյան շարժումը: Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991-2012 թթ.): Հայկական 

մշակույթը նոր և նորագույն շրջանում: Հայկական Սփյուռքը:  

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, խմբ. Հր Ռ. Սիմոնյանի, Երևան, 2000: 

2. Պարսամյան Վ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1967: 

3. Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, ուսումնական ձեռնարկ 

բուհերի համար, Երևան, <<Զանգակ-97>>, 2003: 

4. Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին, 

Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2007: 

  

 

1.1703/Բ02 2.Ռուսերեն- 2 3.4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ 5.գործ.-20 

6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային 7.ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի համակարգին,  

● զարգացնել նրա հաղորդակցական կարողությունները լեզվական տարբեր 

ոլորտներում,  

● ապահովել տիրապետումը մասնագիտական լեզվին։  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքը 

2. ներկայացնել տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը 
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3. բացատրել մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները։  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. վերարտադրել մասնագիտական տեքստի բովանդակությունը 

5. ինքնուրույն կազմել մասնագիտական բնույթի կապակցված տեքստ 

6. թարգմանել մասնագիտական տեքստեր հայերենից ռուսերեն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. Ինքնուրույն կատարել ռուսերենի և այլ ուսումնասիրված լեզուների համակարգերի 

զուգադրական վերլուծություն։  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Ստուգարքի անցկացման ձևը. 

Կիսամյակի ընթացքում նախատեսված է 2 գրավոր ստուգողական աշխատանք։ 

Յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր։ Դրական գնահատականներ 

ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած։  

Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների 

համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում։ 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Ռուսերենի դարձվածները և դարձվածների դասակարգումը։ Բառի ձևականական 

կազմը։ Հիմնական բառակազմական միջոցները։ Բայի քերականական կարգերը, բայի 

խնդրարությունը, դերբայ և դերբայական դարձված։  Միակազմ նախադասություն, 

միակազմ նախադասության դասակարգումը։ Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը, 

տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ 

շարահյուսական կառուցվածքները։  

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Русский язык. Под общ. ред. Л.М.Мкртчяна. Ер., изд-во ЕГУ, 2004 

2. Хавронина С.А., Широченская А.И.  Русский язык в упражнениях. М., изд-во «Русский 

язык», 2005 

 



44 

 

 

1. 0002/B01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին 

բուժօգնություն 

3. ECTS 4 

կրեդիտ 

4.      5 ժամ/շաբ. 5.        դաս. - 5, գործ. - 5 

6. 2-րդ՝ գարնանային 7.         ստուգարք 

  8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու 

հմտություններ, փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ 

հմտություններ և տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ 

ախտահարումների դեպքում առաջին   բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և 

դրան դիմակայելու ուղիները, 

2.    ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության 

կողմից իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության 

պաշտպանությանը, 

3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի 

տեսակն ու ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու 

հիմնահարցերին, 

5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման 

հնարավոր ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին: 

  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի 

վարքագիծ դրսևորելու  ուղղությամբ, 

2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և 

ախտահարումների դեպքերում, 

3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ 

պետության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի 
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համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. դասակարգել ԱԻ-ները ըստ ծագումնաբանության, լուսաբանել հնարավոր 

հետևանքները և դիմակայման ձևերը, 

2. գիտակցել և գնահատել ՀՀ-ում հնարավոր դրսևորվող բնածին, տեխնածին, 

մարդածին բնույթի ԱԻ-ների ռիսկը, 

3. գործնականում իրականացնել առաջին օգնության հմտություններ, որոնց 

նպատակն է՝ նվազեցնել մահացությունը աղետի վայրում և հաշմանդամության 

տոկոսը ու նպաստել հետագա բուժական գործողությունների 

արդյունավետությանը: 

4. համադրել և վերլուծել ԱԻ-ների հնարավոր  հետևանքների վրա ազդող 

կառավարելի գործոնները,  նպաստել այդ գործոնների կայունության 

բարձրացմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

4. Ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով  (2 հարց, 

ուսումնառության արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովում): 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի 

համալս. հրատ., 2006, 238 էջ: 

2.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը 

արտակարգ իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. 

հրատ., 2007, 224 էջ: 

3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների 
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ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 

2007, 44 էջ: 

4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական 

աշխատանք, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 

պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. 

հրատ., 2017 

 

 

1.1602/Բ02.   2.Օտար լեզու -2 /անգլերեն/  3.4 կրեդիտ 

4. 5 ժամ 5. գործ.-20 

6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային 7.Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է ՝ 

● ուսուցանել  մասնագիտական անգլերեն (Professional English)  հումանիտար և 

սոցիոլոգիական գիտությունների ֆակուլտետներում ինչպես նաև տեխնիկական և 

բնագիտական ֆակուլտետներում ըստ անցումային ժամանակաշրջանի 

առանձնահատկությունների և պահանջների: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով  մասնագիտական աղբյուրներ,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ               

2.վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող գրականությունը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության 

ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման վրա: 
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

● Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու 

ունակության զարգացում: 

● Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալում և 

վերարտադրում:      

● Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Gumanova Y., Koroliova V., “Just English”, part II, Moscow 2000 

2. Catherine Mayson “The Lawyer’s English Language CourseԲook”, 2007 

3. Frederick Quinn, “Human Rights”, 1999 

4. Sandra Myers “Democracy is a Discussion”, 1997 

 5. Applied Բusiness Law 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ) 

 

 
1.1901/Բ02. 2.Հայաստանի պետության և 

իրավունքի պատմություն 

3.5 կրեդիտ 

4.Շաբաթական 5 ժամ 5. դաս.-8, սեմ.-2 

6.I կիսամյակ/աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ուսանողին սովորեցնել Հայաստանում պետության և իրավունքի ծագման, 

զարգացման հատուկ և կոնկրետ օրինաչափությունները,  

● նպաստել մասնագետի ընդհանուր պատրաստավածությանը, նրա մոտ 

պատամաիրավան մոտեցման մշակմանը՝ որպես արդի հայոց պետության և 

իրավունքի գիտական ճանաչման նախադրյալ:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության առարկան և 

դասակարգել դրա հետազոտման գիտական մեթոդները, 

2. բացատրել Հայաստանում հասարակական, պետական կարգերի, իրավական 

համակարգի պատմական զարգացման փուլերը հին, միջին, նոր և նորագույն 

դարաշրջաններում,  

3. նկարագրել Հայաստանի հին, միջին, նոր և նորագույն դարաշրջանի իրավական 

աղբյուրների համակարգը, հիմնական իրավական ինստիտուտները՝ 

սեփականություն, պարտավորություններ, ամուսնաընտանեկան և ժառանգական 

իրավունք, հանցագործություն և պատիժ, դատավարություն, 

4. կանխատեսել արդի հայկական պետության զարգացման ուղղությունները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. համեմատել հասարակական կարգ, պետական կարգ, իրավական համակարգ 

կատեգորիաների առանձնահատկությունները Հայաստանում հին, միջին, նոր և 

նորագույն շրջանում, Հայաստանի հին, միջին դարերի, նոր և նորագույն շրջանի 

իրավական համակարգերի հիմնական առանձնահատկությունները, դրանց 

իրավական ձևերի ստորակարգությունը,   

6. վերլուծել Հայաստանի հին, միջին, նոր և նորագույն շրջանի հասարակական և 

պետական կարգերի հիմնական գծերը, առանձին շրջանների պետական 

մարմինների համակարգը,  

7. իրականացնել իրավունքի հիմնական հուշարձաններում օգտագործված եզրույթների 

և դրանց տեքստերի պարզաբանումը, 

8. դրսևորել պատմաիրավական, քննադատական, ստեղծագործական մոտեցում 

Հայաստանի պետաիրավական մշակույթի պատմության նկատմամբ, գնահատել այն 

արդի դիրքերից:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. ներկայացնել Հայաստանի և այլ երկրների պետության և իրավունքի պատմության, 

ինչպես նաև մարդու իրավունքների հիմնախնդիրները, 

Ա4. քննարկել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում 

իրականացվող քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, ՀՀ 
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օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները, 

Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ 

մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները, 
Բ2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները, գնահատական տալ 

քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և 

հանգամանքներին, պարզաբանել պայմանագրերը, 

Բ5. տարբերակել պետական մարմինների իրավասությունները, գործառույթները, 

Բ7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու 

օրենսդրությունները, 
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային) 

Գ2․ պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները 

 Գ4․ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության 

ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում: 

5. իրադրությունների քննարկում 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 

միավոր: Ստուգման ձևերն են.  

1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր  առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր  առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում` 4 միավոր առավելագույն արժեքով, 

մասնակցություն՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ  քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմությունը որպես գիտություն և դասընթաց: 

Հայկական ցեղային միությունները և հայ ժողովրդի կազմավորումը: Արարտյան 

թագավորության հասարակական-պետական կարգերը, իրավունքը: Հայկական պետական 

կազմավորումները Ք.ա. 6-4-րդ դդ: Արտաշեսյան և Արշակունյան թագավորությունների 

հասարակական-պետական կարգերը, իրավունքը: Հասարակական-պետական կարգերը և 

իրավունքը Հայաստանում 9-12-րդ  դարերում: Կիլիկյան Հայաստանի հասարակական-

պետական կարգերը, իրավունքը: Քաղաքական, հասարակական կարգերը և իրավունքը 

Հայաստանում 13-18-րդ դդ.: Հայաստանի քաղաքկան-իրավական կացությունը Թուրքիայի և 

Ռուսաստանի կազմում: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: Խորհրդային 

սոցիալիստական Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմությունը: Հայաստանի 

երրորդ հանրապետության հռչակումը և անկախ պետականության կայացման իրավկան 

գործընթացը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
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1. Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա., Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը, Եր., 

2014: 
2. Հայ ժողովրդի պատմություն. Հատ. 1-3, 7, Երևան, 1963-1983 թթ: 
3. Թովմասյան Ա.Ա., Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք, Երևան, 1962: 
4. Сукиасян А.Г., Общественно-политический строй и право Армении в эпоху раннего 

феодализма, Ереван, 1963. 
5. Сукиасян А.Г., История Киликийского армянского государства и права. Ереван, 1969.  

 

1.1901/Բ03. 2.Պետության և իրավունքի 

տեսություն -1 

3.6  կրեդիտ 

4.Շաբաթական 7.5 ժամ 5. դաս.-11, սեմ.-4 

6.I կիսամյակ/աշնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, 

զարգացման հիմնական և ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագիտության մեթոդաբանական հիմունքները,  

● ուսանողին նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները 

յուրացնելուն:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները, 

պետության կառուցակարգ և ապարատ հասկացությունները, թվարկել 

պետական մարմինների տեսակները, դասակարգել պետական ապարատի 

կազմակերպման սկզբունքները, 

2. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության գիտական մեթոդները, 

3. քննարկել պետության և իրավունքի առաջացման օրինաչափությունները, 

քաղաքական համակարգի բաղադարատարրերը և պետության տեղը և դերը 

դրանում, պետության և իրավունքի առաջացման օրինաչափությունները 

4. բացատրել պետության, պետական իշխանության հասկացությունները, դրանց 

հատկանիշները, 

5. դասակարգել պետության ձևերը, տիպերը, գործառույթները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

6. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնական 

կատեգորիաները, պետության կառուցակարգի և ապարատի 

կառուցվածքային բաղադրատարրերը,  

7. վերլուծել պետաիրավական երևույթները և հասկացությունները, 

8. գնահատել պետության պատմական տիպերի վերաբերյալ հայեցակարգերը:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, վարչական դատավարության, 

մունիցիպալ, ֆինանսական,  քրեական, քրեակատարողական, քրեական 

դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային, էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի 
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տեսական հիմունքները, այդ թվում՝ ինստիտուտներն ու սկզբունքները, 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքներին իրավական 

գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքները,  

Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում իրականացվող 

քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, ՀՀ օրենսդրության և 

ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,  

Ա6. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ 

մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները, 

Բ6. անել առաջարկներ  ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և 

տեղական կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների 

գործունեության  արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

Գ2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները,  
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում: 

5. իրադրությունների քննարկում 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 

3 միավոր:  

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում` 4 միավոր առավելագույն արժեքով, 

մասնակցություն՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ  քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Պետության և իրավունքի տեսությունը որպես գիտություն և դասընթաց: Պետության 

և իրավունքի տեսության մեթոդաբանությունը: Հասարակություն, պետություն, 

իրավունք. առաջացումը, հասկացությունը: Պետության հասկացությունը և էությունը, 

պետական իշխանություն: Պետության գործառույթները, ձևերը, տիպերը, 

կառուցակարգը, պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում, 

հայկական պետականությունը:  

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Ա.Գ. Վաղարշյան ''Պետության և իրավունքի տեսություն -1'', Դասախոսություններ, 

Երևան, 2016: 

2. Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997: 

3. Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:  
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4. Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 

2018. 

5. Теория государства и права. Курс лекции. Под ред. Н.И. Матузова и А.Б. Малько. М., 2015. 

 

1.1901/Բ09. 2.Արտասահմանյան երկրների 

պետության և իրավունքի 

պատմություն  

3.5 կրեդիտ 

4.Շաբաթական 5 ժամ 5. դաս.-8, սեմ.-2 

6.II կիսամյակ/գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատմամբ 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ուսանողին սովորեցնել համաշխարհային պետաիրավական մշակույթում մեծ 

ներդրում կատարած հնագույն, հին և միջին դարերի երկրների պետության և 

իրավունքի պատմությունը,  

● նպաստել իրավաբան մասնագետների ընդհանուր պատրաստվածությանը, նրանց 

մոտ պատամաիրավական մոտեցման մշակմանը: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերել արտասահամանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության 

առարկան այլ իրավաբանական գիտություններից, 

2. նկարագրել արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմության 

գիտական մեթոդները, 

3. քննարկել և նկարագրել հին և միջնադարյան աշխարհի պետությունների 

հասարակական և պետական կարգերը, իրավական համակարգերը, դրանց 

իրավական աղբյուրները,հին և միջնադարյան աշխարհի երկրների հիմնական 

իրավական ինստիտուտները՝ սեփականություն, պարտավորություններ, 

ամուսնաընտանեկան և ժառանգական իրավունք, հանցագործություն և պատիժ, 

դատավարություն, 

4. բացատրել արևելյան և հունահռոմեական, հին և միջնադարյան պետաիրավական 

համակարգերի հիմնական տարբերությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. մեկնաբանել հասարակական կարգ, պետական կարգ, իրավական համակարգ 

կատեգորիաները, 

6. համեմատել հին և միջնադարյան աշխարհի երկրների պետական կարգերի 

հիմնական գծերը, առանձին երկրների պետական մարմինների համակարգը,  

7. քննարկել հին և միջնադարյան աշխարհի իրավական համակարգերի հիմնական 

առանձնահատկությունները, դրանց իրավական ձևերի ստորակարգությունը,  

8. կիրառել հին և միջնադարյան աշխարհի երկրների իրավունքի հիմնական ձևերի 

տեքստերում օգտագործված եզրույթաբանությանը:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. ներկայացնել Հայաստանի և այլ երկրների պետության և իրավունքի պատմության, 

ինչպես նաև մարդու իրավունքների հիմնախնդիրները, 

Ա5․ ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ մարմինների 

կառուցվածքը և իրավասությունները, 
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Բ 2. գործնականում կիրառել իրավագիտության տեսական գիտելիքները, գնահատական 

տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, փաստերին և 

հանգամանքներին, պարզաբանել պայմանագրերը, 

Բ 7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու 

օրենսդրությունները, 
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում: 

5. իրադրությունների քննարկում 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են` յուրաքանչյուրը առավելագույնը 3 

միավոր:  

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում` 4 միավոր առավելագույն արժեքով, 

մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ  քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Արտասահամանյան երկրների պետության եւ իրավունքի պատմության առարկան, 

մեթոդաբանությունը, պարբերացումը: Պետության և իրավունքի ծագումը: Հին 

Եգիպտոսի, Հին Միջագետքի, Խեթական, Հին Հրեական, Հին Պարսկաստանի, Հին 

Հնդկաստանի, Հին Չինաստանի, Հին Հունաստանի եւ Հռոմի հասարակական և 

պետական կարգերը ու իրավունքը: Միջնադարյան պետության և իրավունքի 

առանձնահատկությունները: Ֆրանկների պետությունը և իրավունքը: Պետությունը և 

իրավունքը միջնադարյան Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում, 

Ռուսաստանում, Բյուզանդիայում: Արաբական խալիֆաթը և մուսուլմանական 

իրավունքը: Օսմանյան կայսրության, Իրանի, Ճապոնիայի պետությունը և 

իրավունքը: Նոր և նորագույն շրջանի պետաիրավական համակարգերը: Անգլիայի, 

Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի. ճապոնիայի, Չինաստանի 

պետությունը և իրավունքը նոր և նորագույն շրջանում: Խորհրդային պետության և 

իրավունքի պատմությունը: Պետության և իրավունքի զարգացման միտումներն 

արդի դարաշրջանում: 
14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Արշակյան Ա., Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, Եր., 

2003:  
2. Омельченко О.А., Всеобщая история государства и права. Т. 1, Т. 2, М., 2005:   
3. История государства и права зарубежных стран. Под ред. Н.А. Кращенинниковой и О.А. 

Жидкова. М., Ч. 1 -1996, Ч. 2 – 1998 և հետագա հրատ.:  
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4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Древние и средние века. 

Сост. В.А. Томсинов. М., 1996 և հետագա հրատ.:  
5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое и новейшее время. 

Сост. Н.а. Крашенинникова. М., 1996 և հետագա հրատ.: 

 

1.1901/Բ04. 2.Պետության և իրավունքի 

տեսություն -2. 

3.6 կրեդիտ 

4.Շաբաթական 5 ժամ 5. դաս.-8, սեմ.-2 

6.II կիսամյակ/գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

● ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, 

զարգացման հիմնական և ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագիտության մեթոդաբանական հիմունքները,  

● ուսանողին նախապատրաստել մնացած իրավական դասընթացները 

յուրացնելուն, ձևավորել մասնագիտական արհեստավարժություն, 

իրավական մշակույթ:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

Գիտելիք և իմացություն, որը թույլ կտա 

▪  բացատրել իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները, 

▪  բնութագրել իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները,  

▪  նկարագրել իրավունքի հատկանիշները, տալ իրավունքի բնորոշումը, 

▪  նկարագրել իրավունքի արդի ձևերը, 

▪  ներկայացնել իրավունքի վերաբերյալ հիմնական հայեցակարգերը,  

▪  բացատրել իրավական կարգավորման կառուցակարգը, դրա 

բաղադարատարրերը,  

▪  ներկայացնել  իրավաստեղծագործությունը, դրա տեխնիկայի և նորմատիվ 

իրավական ակտերի համակարգման կանոնները,  

▪  դասակարգել իրավական տեքստերի մեկնաբանման կանոնները և հնարքները. 

▪  տարբերել իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծը,  

▪  բացատրել իրավաբանական պատասխանատվությունը և դրա տեսակները: 

Ունակ կլինի. 

✔ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

▪  տարբերակել իրավունքի տեսության հիմնական կատեգորիաները, 

▪  մեկնաբանել իրավական կարգավորման սկզբունքները, 

▪  քննարկել իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, արդի աշխարհի 

իրավական համակարգերը, 

▪  իրականացնել իրավական տեքստերի պարզաբանում և բացատրում օգտագործելով 

մեկնաբանողական տեխնիկան և տեխնոլոգիան,  

▪  ճիշտ ընտրել իրավական դրույթների իմաստի բացահայտման համապատասխան 

եղանակները, իրավական դրույթների մեկնաբանման համար անհրաժեշտ և 



55 

 

պատշաճ միջոցներ՝ նորմատիվ նյութ, գիտապրակտիկ գրականություն, 

համակարգչային տեխնիկա,  

▪  ճիշտ որոշել իրավունքի կենսագործման անմիջական ձևի տեսակը, կենսագործման 

համար անհրաժեշտ գործողությունների բնույթը,  

▪  տարբերակել իրավակիրառման փուլերը,  

▪  կատարել դրանցից ամեն մեկին բնորոշ գործողությունները և քայլերը, ճիշտ որոշել 

իրավաբանական գործի լուծման նպատակները և խնդիրները,  

▪  պատրաստել նորմատիվ ակտերի հասարակ նախագծեր,  

▪  իրականացնել նորմատիվ ակտերի նախագծեր փորձաքննություն,  

▪  գնահատել իրավաբանական պատասխանատվության հասկացությունը, հիմքերը, 

սկզբունքերը,  

▪  արժևորել իրավական և սոցիալական պետության հայեցակարգերը,  

▪  համեմատել իրավական օրինականության սկզբունքները,  

▪  կիրառել մասնագիտական արհեստավարժության ընդհանուր հիմունքները, 

իրավագիտական լեզուն և եզրույթաբանությունը: 

✔ (ընդհանրական կարողություններ) 

▪  , ինքնուրույն ուսումնասիրել մասնագիտական գրականությունը,  

▪  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, 

հաշվետվություններ),  

▪  վերլուծել փաստեր, կատարել  հետևություններ, ստեղծագործաբար կիրառել ու 

զարգացնել ունեցած գիտելիքները,  

▪  արտահայտել մտքերն իրավաբանորեն ճիշտ, տրամաբանորեն հետևողական և 

հասկանալի,  

▪  բանավիճել և պաշտպանել իր տեսակետը սահմանված կանոնակարգի և 

էթիկայի կանոների պահպանմամբ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. բացատրել սահմանադրական, վարչական, վարչական դատավարության, 

մունիցիպալ, ֆինանսական,  քրեական, քրեակատարողական, քրեական 

դատավարության, քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

աշխատանքային, էկոլոգիական, միջազգային և իրավունքի մի շարք այլ ճյուղերի 

տեսական հիմունքները, այդ թվում՝ ինստիտուտներն ու սկզբունքները, 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքներին իրավական 

գնահատական տալու մոտեցումները և սկզբունքները,  

Ա4. որոշել օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության ոլորտներում 

իրականացվող քաղաքականության առումով ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, ՀՀ 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները,  

Ա5. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերը, 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավապահ 

մարմինների կառուցվածքը և իրավասությունները, 
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Բ6. անել առաջարկներ  ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, պետական և 

տեղական կառավարման, իրավապահ և արդարադատության մարմինների 

գործունեության  արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

Բ7. լուսաբանել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների իրավական համակարգերն ու 

օրենսդրությունները,  

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 
Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները.. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում: 

5. իրադրությունների քննարկում 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 

առավելագույնը 3 միավոր: Ստուգման ձևերն են.  

1-ին ընթացիկ քննություն. Գրավոր  առաջադրանք: Միավորների քայլը 0,5 է:  

2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում` 4 միավոր առավելագույն արժեքով, 

մասնակցություն՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ  քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Իրավունքի հասկացությունը, սկզբունքները և գործառույթները, իրավական 

հայեցակարգերը, ձևերը, նորմերը: Իրավաստեղծագործություն, իրավաբանական 

տեխնիկա: Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, իրավական 

ընտանիքներ: Իրավագիտակցություն և իրավական մշակույթ: Իրավական 

հարաբերություններ: Իրավական ազդեցության և կարգավորման կառուցակարգը: 

Իրավունքի կենսագործումը, բացերը և դրանց լրացումը, իրավունքի նորմերի 

մեկնաբանումը: Իրավաչափ վարքագիծ և իրավախախտում, իրավական 

պատասխանատվություն: Իրավական օրինականություն և իրավակարգ: 

Քաղաքացիական հասարակություն, պետություն և իրավունք: Արդի պետության 

բնութագրերը: Անհատի իրավական կարգավիճակը: Պետությունը, իրավունքը և 

ժողովրդավարությունը: Աշխարհաքաղաքական գործոնները և պետությունը: 

Պետությունը և էթնոսը: 

1. Ա.Գ. Վաղարշյան Պետության և իրավունքի տեսություն-2, Դասախոսություններ, 

Երևան, 2016: 

2. Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997: 
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3. Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001:  

4. Теория государства и права. Учебник. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. 

М., 2018. 

5. Теория государства и права. Курс лекции. Под ред. Н.И. Матузова и А.Б. Малько. М., 

2015. 
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III ԲԱԺԻՆ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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Իրավագիտության ֆակուլտետը հեռակա ուսուցմամբ 2022-2023 ուս. 

տարվանից մագիստրոսի  կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում 

հետևյալ ծրագրերով. 
 

1. «Քրեական արդարադատություն և փաստաբանություն» 

2. «Դատական իրավունք և փաստաբանություն» 

 

1. «ՔՐԵԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Քրեական արդարադատություն և 

փաստաբանություն 

042101.14.8 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է - 

4. Շնորհվող որակավորումը Իրավագիտության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2020-2021 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Հեռակա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները 

Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից 

2022 թ.-ի մայիսի 26-ի թիվ 9/2 որոշմամբ հաստատված Երևանի պետական համալսարանի 

առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2022/2023 ուսումնական տարվա ընդունելության 

կանոնակարգի համաձայն։ 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

1. ուսանողին տրամադրել խորը, համակարգված և համակողմանի գիտելիքներ քրեական, 

քրեական դատավարության, քրեակատարողական ոլորտների օրենսդրության, 

ինստիտուցիոնալ համակարգի, դատական պրակտիկայի, այլ երկրների 

օրենսդրությունների և իրավական համակարգերի վերաբերյալ։ 

2. Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները քրեական 

արդարադատության ոլորտի օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան վերլուծելու և 

մեկնաբանելու, քրեաիրավական, քրեակատարողական և քրեադատավարական 

ոլորտներում ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ 

իրականացնելու, բարդ գործնական խնդիրներ լուծելու, ոլորտին առնչվող փաստաթղթեր 

կազմելու նպատակով։ 
 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական և 

քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական դատավարության և 
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քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ թվում՝  սկզբունքները, 

ինստիտուտները, նորմերը, 

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության 

մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և քրեադատավարական 

գնահատման մոտեցումները և հիմնարար սկզբունքները, 

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, իրավական ակտերի 

նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների 

մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինի կտրվածքով, ՀՀ քրեական, 

քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ 

համակարգի  կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,  

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

իրականացման, փաստաբանական գործունեության գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և 

էթիկայի նորմերը։ 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության 

դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված փոփոխությունները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով նաև օտարալեզու 

տեղեկատվությունը, 

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները, 

Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող իրավիճակներին, 

Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական փաստաթղթեր, 

Բ5. կազմակերպել և արդյունավետ իրականացնել պաշտպանություն և ներկայացուցչություն, 

Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեադատավարական ու 

քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները, 

Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները, 

Բ8. գործնականում  իրականացնել կրիմինալիստիկական փորձաքննություններ: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն, 

համակողմանի և համակարգված փաստարկներով հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում, այդ 

թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս,  

Գ5. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, 

բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, 

գաղափարներ, 

Գ6. ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց ներկայացուցիչների 

հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 
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11. Ծրագրի ուսումնական պլանը  

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը  

● Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի 

շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 

բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն` 7-9 բալ, որոնք կարող են անցկացվել գրավոր կամ 

բանավոր ձևով: Մյուս բաղադրիչներից առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող 

դասախոսը, դրանք են՝ ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, 

մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի 

շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 

բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն՝6-8 բալ և եզրափակիչ քննություն՝ 7-9 բալ: Մյուս 

բաղադրիչներից առնվազն մեկը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են՝ ընթացիկ 

ստուգում՝ 0-6 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-6 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ:  

● Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման  դասընթացներ:  Յուրաքանչյուր 

ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված 

պարտադիր բաղադրիչն է  եզրափակիչ քննությունը՝ 7-9 բալ: Մյուս բաղադրիչներից 

առնվազն երկուսն ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 

բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Միայն եզրափակիչ ստուգարքով գնահատվում են ընդհանուր դասընթացները:  

● Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության 

պաշտպանության արդյունքում: 

 

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Շրջանավարտները կարող են փաստաբանական գործունեություն իրականացնել, աշխատել 

դատարաններում, պետական կառավարման համակարգի մարմիններում, իրավապահ 

մարմիններում, միջազգային կառույցներում և կազմակերպություններում, գիտահետազոտական 

կենտրոններում, հասարակական կազմակերպություններում։  Շրջանավարտները կարող են 

զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները.   

● դատական համակարգում (դատավոր, դատավորի օգնական, դատական 

դեպարտամենտում՝ փորձագետներ, մասնագետներ), 

● դատախազությունում (դատախազ, կրիմինալիստ դատախազ, մասնագետ), 

● հետաքննության մարմիններում (հետաքննիչ), 

● նախաքննության մարմիններում (քննիչ, կրիմինալիստ), 

● քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցներ, 

● փաստաբանական գրասենյակներ (փաստաբանի օգնական, փաստաբան, 

իրավախորհրդատու և այլն), 

● մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցներ,  

● արդարադատության նախարարության աշխատակիցներ, 

● միջազգային կառույցներում (ծրագրի համակարգող-իրավաբան, օրենսդրության 
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վերլուծաբան և այլն), 

● կրթական և իրավական հետազոտական ինստիտուտներում (իրավաբան-հետազոտող, 

իրավաբան-վերլուծաբան և այլն)։ 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

15. Ուսումնառության  օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան) 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

● համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,  

● էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

● ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ,  

● Սթենֆորդի, Քենթի, Նոթինգեմի, Սասեքսի համալսարաններում  Քրեական իրավունք և 

դատավարություն մագիստրոսական ծրագրին ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ նկարագրությունը և 

այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի միջին բնութագրական 

ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած ուսումնառության 

հնարավորություններից։ 

 

18. Դասախոսական  կազմին ներկայացվող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման/մանկավարժական 

● դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություն, 

● դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական 

● տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

● հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն, 

● հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն: 

Հաղորդակցման 

● լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

● հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն, 

● օտար լեզվի իմացություն  

ՏՀՏ կիրառություն 

● բազային համակարգչային (MS Office  փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point, moodle ) հմտություններ, 

Այլ կարողություններ 

● անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

● ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման  կարողություն: 

2. Մասնագիտական կարողություններ 
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● քրեական արդարադատությունը կարագավորող օրենսդրությանը տիրապետելու 

կարողություն, 

● քրեական իրավունքի կամ քրեական դատավարության տեսության դրույթները 

մեկնաբանելու կարողություն, 

● ոլորտին առնչվող միջազգային փաստաթղթերի բովանդակությունն ու էությունը 

բացահայտելու կարողություն, 

● ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի և  եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքը մեկնաբանելու կարողություն, 

● օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում առկա բացերը, թերություններն ու 

առավելությունները բացահայտելու կարողություն: 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

● գիտական աստիճան և/կամ կոչում իրավագիտության ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ 

տվյալ մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և /կամ 

աշխատաժողովների։ 

 

Մանկավարժական փորձ 

● մասնագիտական դասընթացների դասավանդմանև/կամվերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ, 

● վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, 

 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

● առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ իրավապահպան, փաստաբանական կամ 

դատական համակարգում` քննիչ, դատախազ, փաստաբան, դատավոր, 

իրավախորհրդատու։ 

 

Այլ պահանջներ 

● դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց 

նյութերի առկայություն, 

● ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 

4,0 (գործող դասախոսների համար)։ 
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Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների 

քրեաիրավական, քրեակատարողական և 

քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, 

քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ թվում՝  

սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը 

Բ1 մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և 

քրեակատարողական օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ 

օրենսդրական նոր կատարված փոփոխությունները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով նաև 

օտարալեզու տեղեկատվությունը 

Ա2 բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և 

քրեակատարողական օրենսդրության մեկնաբանման և  

կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումները և 

հիմնարար սկզբունքները, 

Բ2 կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտի տեսական գիտելիքները 

Ա3 մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և 

քրեակատարողական իրավունքի ոլորտներում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող 

պահանջները 

Բ3 գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող 

իրավիճակներին 

Ա4 քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման 

ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ 

ազգային անվտանգության դոկտրինի կտրվածքով, ՀՀ 

քրեական, քրեական դատավարության և 

քրեակատարողական օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ 

համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները 

Բ4 կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական 

փաստաթղթեր 

Ա5 ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և 

քրեակատարողական իրավունքի իրականացման, 

փաստաբանական գործունեության գործընթացում 

անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը։ 

Բ5 կազմակերպել և արդյունավետ իրականացնել պաշտպանություն և 

ներկայացուցչություն 
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  Բ6 համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու 

օրենսդրությունները 

  Բ7 կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները 

  Բ8 գործնականում  իրականացնել կրիմինալիստիկական 

փորձաքննություններ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային) 

Գ4 արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական 

մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում, այդ թվում՝ 

բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս  

 

Գ2 քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող 

տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն, համակողմանի և 

համակարգված փաստարկներով հիմնավորելով իր 

տեսակետները 

Գ5 ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, 

ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ 

Գ3 պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները Գ6 ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները  

  Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6 

  Ընդհանուր դասընթացներ  

Օտար լեզու-1 1602/Մ01      +        + +  + + + 

ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում 2301/Մ01              + +  + +  

Հետազոտության պլանավորում և 

մեթոդներ 

1901/Մ15 
+     +       

 
+ +  + + 

 

+ 

  Մասնագիտական դասընթացներ  

Իրավունքի  տեսության արդի 

հիմնախնդիրները  

1901/Մ17 + 
    

+ 
      

 
 + +  + 

 

Փաստաբանական գործունեությունը 

քրեական դատավարությունում 

1902/Մ13  
+   + 

+ 
+ +     

 
     

 

Անչափահասների 

արդարադատություն 

1904/Մ13 + 
  + + 

+ 
+ +   +  

 
+     

+ 

  Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս  

Նախաքննության հիմնահարցերը 

քրեական դատավարությունում 

1902/Մ02   
+  +  

  
+ +   

 
     

 

Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության եվրոպական 

չափանիշները ՀՀ քրեական 

դատավարությունում 

1902/Մ04 

 +  + 

  

+ 

 

  

 

+ 

   

 

 

 

 

Համեմատական քրեական իրավունք 1904/Մ04 + +  +  + +    + +        
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Քրեական գործերով նախադեպային 

իրավունքի կիրառման 

հիմնախնդիրները  

1902/Մ11   

+ 

 

+ 

 

 

  

 +  + 

  

 

 

 

   

Պատիժ նշանակելու 

հիմնախնդիրները 

1904/Մ26  
+  +  

+ 
+ +   

 
+ 

   
   

 

  Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ  

Իրավաբանի մասնագիտական 

հմտություններ (քր.)  

1902/Մ12   
+  + 

  
+ + 

 
  

     
 

 

+ 

Քրեակատարողական ընթացակարգի 

կատարելագործման հիմնախնդիրներ 

1904/Մ17 + 
+ + +  + + + +    

   
   

 

Դատական վերանայման 

հիմնախնդիրները քրեական 

դատավարությունում  

1902/Մ06    

 +    +  + +  

  

     

 

Կոռուպցիայի կանխարգելման 

հիմնախնդիրները   

1904/Մ20 + 
+ + +  + +     

  
     

 

Դատական փորձաքննության 

հիմնահարցերը  

1902/Մ07    
 +  + 

 
 

    
+ +    

 
 

 

  Հետազոտական կառուցամաս  

Գիտական սեմինար ------------  +  + +  +             

Մասնագիտական պրակտիկա ------------      + + + + +   +       

Մագիստրոսական ատենախոսություն ------------   +         +  + +  +   
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 

 

«ՔՐԵԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու 3. 6 կրեդիտ 

4. 7 ժամ/ շաբ. 5.գործ. - 10 

6. 1-ին կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

● Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցման 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

● խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

● ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

● զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և 

ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով 

շարադրանքը, 

7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և 

տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն, համակողմանի և համակարգված փաստարկներով հիմնավորելով իր 

տեսակետները,   

Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս,  

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

Գ6. Ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբայինաշխատանք, 

3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք, 

5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց. 

1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, 

քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները: 

2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը 

օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.     John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

          The University of Michigan Press, USA,2003 

2.   John M Swales and Christine B.Feak  “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 

3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The University 

of Michigan  Press   2006  

4.Alison Riley,   English for Law”. Macmillan 1997.  
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1. 2301/Մ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները իրավական 

հետազոտություններում 

 3. 3 կրեդիտ 

4. շաբաթական 3.3  ժամ 5. գործ.- 5 

6. 1-ին կիսամյակ   7.ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու 

հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

● աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

● մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը 

● աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ 

● կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ 

● նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա 

● ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ 

● ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային 

էֆեկտներ 

● մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները   

Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները 

տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով: 

3. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր  

առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր 

առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է 

հավաքել առնվազն 13 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Իրավական տեղեկատվական համակարգերի և համացանցային ռեսուրսներից 

օգտվելու հմտություններ: 

Բաժին 2. Խմբագրիչներ. դրանց կիրառումը իրավական գրագրությունում և 

էլեկտրոնային կառավարման մեջ: 

Բաժին 3. Ծանոթություն տվյալների հենքերի ստեղծմանը և կառավարմանը, դրանց 
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կիրառումը էլեկտրոնային արդարադատության համակարգում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Office 365 All-in-One For Dummies, 2022, eBook. 

2. Matt Smith, Microsoft Office 2010: Ultimate Tips and Tricks, 2014.eBook. 

3. Michel R. Groh, Microsofr Access 2010, Wiley Pub. Inc., 2010. 

4. Mark Collins, Pro Access 2010 Development. Apress press., 2014. 

5. Step by Step. Microsoft Office Access 2010. eBook. Steve Lambert, M. Daw Lambert III and 

Joan Preppernau. 2011. 

 

1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3.3 ժամ  5. գործ.- 5 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. ձևավորել իմացություն գիտության, գիտական հետազոտության, գիտական 

գործունեության իրավական կարգավորման մասին, 

2. սովորեցնել գիտական հետազոտության կազմակերպման և անցկացման 

հիմնադրույթները, 

3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների, 

աղբյուրների ու պրակտիկ ինֆորմացիայի հետ աշխատանքի, գիտական 

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
1. նկարագրել գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության 

իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը, 

2. բացատրել գիտական հետազոտության մեթոդները, դրանց տեսակները, 

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները 

3. քննարկել գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության 

պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, 

4. նկարագրել գիտական աշխատանքի ձևավորման, լեզվի և ոճի 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված  աղբյուրները  

և մշակել  խորհրդատվություն իրավական  ինստիտուտի կատարելագործման համար, 

6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք՝ օգտվելով  գիտատեղեկատվական աղբյուրներից և 

միջոցներից, 

7. կատարել գիտական անհրաժեշտ  մեթոդների  ընտրություն` ելնելով թեմայի 

հետազոտություն առարկայից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական 

հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

9. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 
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բացահայտման և լուծման համար: 

1.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական 

դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ 

թվում՝  սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը, 

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված 

փոփոխությունները, անհրաժեշտության դեպքում՝ ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն, համակողմանի և համակարգված փաստարկներով հիմնավորելով իր 

տեսակետները,   

Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս,  

Գ5. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և 

ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

Գ6. ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով՝ գրավոր հետազոտական 

աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա. ուսանողներին առաջադրվում 

են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա պետք է կարողանա հետազոտել և 

լուծել: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական 

աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական 

հետազոտության էությունը, անցկացման էտապները: Գիտական հետազոտության  

մեթոդները  և մեթոդաբանությունը: Գիտական հետազոտության թեմայի ընտրությունը 

և հիմնավորումը: Գիտական տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը: 
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 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Вайнитейн М. З. Основы  научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К, 

2010. 

3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009. 

4.  Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009. 

5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж, 

2011. 

 

1.1904/Մ13 2. Անչափահասների 

արդարադատություն 

3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ 5. դաս.-5  

6. 1-ին կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել անչափահասների 

արդարադատության համակարգին, դրա առանձնահատկություններին, 

անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկություններին, նրանց նկատմամբ 

կիրառվող պատժի համակարգին և վերասոցիալականացման միջոցներին:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

▪ Ներկայացնել անչափահասների քրեական պատասխանատվության և պատժի 

առանձնահատկությունները, մեխանիզմները, 

▪ քննարկել անչափահասների շեղվող վարքագծի դրսևորման դեպքում 

ոստիկանության, իրավապահ, դատական մարմինների գործունեության 

առանձնահատկությունները, 

▪  լուսաբանել անչափահասների հանցավորության վրա ընտանիքի, ԶԼՄ-ների, 

ռեֆերենտային խմբերի, դպրոցի ազդեցությունները: 

✔ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 
▪ Վերլուծել տարբեր երկրներում անչափահասների կողմից կատարված հանցավոր 

արարքների քրեականացման չափանիշները,  

▪ գնահատել անչափահասների արդարադատության համակարգի նշանակությունը 

անչափահասների հանցավորության կանխարգելման առումով, 

▪ վերլուծել այն գործոնները, որոնք դետերմինացնում են անչափահասների 

հանցավոր վարքագիծը, 

▪ համեմատել տարբեր երկրներում անչափահասների կողմից կատարվող 

հանցավոր իրավախախտումների հանդեպ պետական քաղաքականության 

առանձնահատկությունները և հասարակության անդամների դիրքորոշումը, 

▪ առաջարկներ մշակել անչափահասների հանցավորության կանխարգելման 

առումով: 

✔ (ընդհանրական կարողություններ) 
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

2. վերլուծել փաստեր՝  կատարելով հետևություններ, 

3. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները: 

10.     Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1.Ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական 

դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ 
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թվում՝  սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը, 

Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ 

երկրների մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինի 

կտրվածքով, ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները,  

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի իրականացման, փաստաբանական գործունեության գործընթացում 

անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը, 

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված 

փոփոխությունները, անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները 

Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող 

իրավիճակներին, 

Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ5. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և 

ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

Գ6. ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.Դասախոսություններ, 

2. բանավեճեր, քննարկումներ, 

3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն 

4. ռեֆերատներ, պրեզենտացիաներ  

5. խմբային աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Անչափահասների հանցավորություն. դրա ընկալումն ու իրական պատկերը: Քրեական 

պատասխանատվության տարիքը: Անչափահասների հանցավորությունն ու ընտանիքը, 

դպրոցը, ռեֆերենտային խմբերը, ԶԼՄ-ները, միկրոմիջավայրը: Անչափահասների շեղվող 

վարքագծի հանցավորությունն ու պատժելիությունը, գործնականում կիրառվող 

մեխանիզմներ: Անչափահասների արդարադատություն. ոստիկանություն,  իրավապահ 

այլ մարմիններ, դատարան, քրեակատարողական ծառայություն, պրոբացիոն 

ծառայություն: Անչափահասների նկատմամբ կիրառվող վերականգնողական բնույթի 

միջոցներ: Անչափահասների արդարադատության զարգացման հեռանկարները: 
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14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Elizabeth Scott, Laurence Steinberg. Rethinking Juvenile Justice. Harvard University Press, 
2008, 

2. Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы. М., 2010. 
3. Пронин А.А. Ювенальное право, «Феникс»2011. 
4. Комарницкий А.В. Основы ювенального права. М., 2011. 
5. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով: 

 

 

1. 1902/Մ13  Փաստաբանական գործունեությունը 

քրեական դատավարությունում 

3. 6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 7 ժամ  5. դաս.՝ 10 

6. 2-րդ  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է պատրաստել իրավաբանական կադրեր, որոնք որպես 

փաստաբան-պաշտպան, փաստաբան-ներկայացուցիչ քրեական գործերով կարող են  

ցույց տալ իրավաբանական օգնություն։  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի 

Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

▪ որակյալ իրավաբանական օգնություն ստանալու անձի իրավունքները 

▪ քրեական գործերով պաշտպանություն և ներկայացուցչություն իրականացնելու 

պահը, պայմանները և կարգը, 

▪ փաստաբան-պաշտպանի, փաստաբան-ներկայացուցչի իրավունքները քրեական 

գործերով իրավական օգնություն ցույց տալիս, 

▪ փաստաբանի իրավունքները վկայի ներկայացուցչություն իրականացնելիս, 

Ունակ կլինի. 
✔ բուն մասնագիտական կարողություններ. 

▪ քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալիս՝ գրավոր և բանավոր 
խոսքը կառուցել փաստարկված և պարզ, 

▪ քրեական գործով վարույթի ընթացքում ճիշտ որակել իրավաբանական 
նշանակություն ունեցող փաստերը, 
 

✔ ընդհանրական կարողություններ. 
▪ քրեական գործի քննության ընթացքում բարեխղճորեն կատարել իր 

պարտականությունները, 

▪ կազմել իրավաբանական բնույթի փաստաթղթեր,  

▪ վերլուծել օրենսդրությունը, դատական նախադեպերը և դատական պրակտիկան, 

▪ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, 
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն ու հիմնարար սկզբունքները, 

Ա5. ներկայացնել քրեական և քրեական դատավարության իրավունքի իրականացման 

գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը, 

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված 
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փոփոխությունները, անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ3.  գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող 

իրավիճակներին: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, դատական ճառերի պատրաստում, 

դիրքորոշումների ձևավորում, 

3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է գրավոր 

առաջադրանքի ձրով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Փաստաբանական գործունեությունը որպես իրավապաշտպան գործունեություն։ 

Փաստաբանական գործունեության սկզբունքները։ Փաստաբանական էթիկա։ 

Փաստաբանի իրավական վիճակը։ Փաստաբանական տակտիկայի հիմնահարցերը։ 

Փաստաբանի մասնակցությունը մինչդատական վարույթում։ Փաստաբանի 

մասնակցությունը դատավարական հարկադրանքի միջոցներ կիրառելիս։ Փաստաբանի 

մասնակցությունը առաջին ատյանի դատարանում։ Փաստաբանի ճառ։ Փաստաբանի 

մասնակցությունը վերաքննիչ ատյանում։ Փաստաբանի մասնակցությունը վճռաբեկ 

դատարանում։ Փաստաբանի մասնակցությունը դատական ակտերի կատարման փուլում:  

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն։ Հատուկ մաս, Երևան 
2019։ 
2. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для бакалавриата и специалитета / под 
ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд.,— М. : Издательство Юрайт, 2019. 
3.Штукатурова Д.И. Адвокатура и адвокатская деятельность // СПС КонсультантПлюс. 2017.  
4. Карабчевский, Н. П. Судебные речи в 2 ч. / Н. П. Карабчевский, Г. М. Резник. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019։ 
5. Адвокатура : учебник и практикум для СПО / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
6. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ: 

  

1. 1901/Մ17 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները 3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3.3 ժամ  5. դաս.- 5 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, զարգացման 

հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,  

2. իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցակարգերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների շրջանակը, 

2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական 
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հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և իրավունքի 

միասնությունը, 

3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները, 

4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության 

համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,  

5. բացատրել իրավական պատասխանատվության տեսագործնական հիմնախնդիրները, 

6. բացատրել օրինականություն և իրավական օրինականություն հասկացությունների 

հարաբերակցությունը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. կատարել արդի պետաիրավական իրականության ավելի խորը, բազմակողմանի 

վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական մոտեցումները,  

8. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ 

տարակարծիք մոտեցումները,   

9. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն, 

10.  համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները, 

11.  հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել ինքնուրույն 

հետևություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
12.  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական 

հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

13.  դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական 

դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ 

թվում՝  սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը, 

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված 

փոփոխությունները, անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորել մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն, համակողմանի և համակարգված փաստարկներով հիմնավորելով իր 

տեսակետները,   

Գ3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

Գ5. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և 

ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված ներկայացնել, 

բացատրել, ինչպես նաև ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր,  
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5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է բանավոր /կամ 

գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության զարգացումը 

և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման հիմնախանդիրները: 

Հասարակության, իրավունքի և պետականության միասնությունը: Իրավունքի 

զարգացման ուղղությունները: Պետության և իրավունքի հարաբերակցությունը: 

Իրավունքի էությունը, հասկացությունը, նշանակությունը: Իրավահասկացության 

հայեցակարգերը: Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության 

համակարգ: Ժամանակակից հասարակության պետաիրավական զարգացման 

հիմնախնդիրները: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., 

Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013. 

2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.  

3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. 

4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007. 

5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001. 

 

1. 1902/Մ02 2. Նախաքննության 

հիմնահարցերը քրեական  

դատավարությունում 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3.3 ժամ  5. դաս.- 5 

6. 1-ին կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մինչդատական վարույթի 

առանձնահատկություններին, հանցագործությունների բացահայտման, անձի 

իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման տեսական և 

գործնական հիմնախնդիրներին։ 

ա/ Դասընթացի  ավարտին  ուսանողն  ունակ կլինի. 

Գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել մինչդատական վարույթի իրավական հիմքերը և խնդիրները,  

2. ներկայացնել մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սկզբունքերի 

իրացման առանձնահատկությունները, 

3. նկարագրել մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սուբյեկտների 

իրավական վիճակը, նրանց կողմից իրականացվող գործառույթները, 

4. բացատրել մինչդատական վարույթում դատական երաշխիքների հիմնական 

ուղղությունները  

5. նկարագրել քննիչի աշխատանքի գիտական կազմակերպման հիմունքները, 

բ/ բուն մասնագիտական կարողություններ 

6. վերլուծել մինչդատական վարույթում քրեական դատավարության սկզբունքների 

կիրառման առանձնահատկությունները, 

7. կիրառել մինչդատական վարույթի հանրային մասնակիցների լիազորությունները 

սահմանող նորմերը, 

8. գործնականում կիրառել քրեական հետապնդման ժամկետի կասեցման, քրեական 
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վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման դադարեցման վերաբերյալ նորմերը, 

9. առաջարկություններ ներկայացնել մինչդատական վարույթում դատական 

երաշխիքների օրենսդրության կատարելագործմանը, 

10. կազմել համապատասխան  դատավարական  փաստաթղթեր: 

գ/ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
11. իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք,  

12. ստեղծագործաբար  կիրառել  ու  զարգացնել  ունեցած  գիտելիքները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի իրականացման, փաստաբանական գործունեության գործընթացում 

անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը, 

Բ4. կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական 

փաստաթղթեր, 

Բ5. կազմակերպել և արդյունավետ իրականացնել պաշտպանություն և 

ներկայացուցչություն: 

11.Կի  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք,  

2. ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ, 

3. դերային խաղեր, 

4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,  

5.փաստաթղթերի կազմում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

 

13.Համառոտ բովանդակությունը 

Մինչդատական վարույթի իրավական հիմքերը և խնդիրները: Մինչդատական վարույթի  

սկզբունքները: Հետաքննության հասկացությունը և խնդիրները: Նախաքննություն 

կատարելու ընդհանուր պայմանները: Մինչդատական վարույթում հանրային և 

մասնավոր մասնակիցների իրավական վիճակը: Ապացուցողական գործողություններ: 

Գաղտնի քննչական գործողություններ։ Քրեական հետապնդման  կասեցումը և 

նախաքննության ավարտումը: Նախաքննության առանձնահատկությունները բժշկական 

բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ գործերով: Մինչդատական 

վարույթի նկատմամբ դատական երաշխիքները: Օպերատիվ-հետախուզական 

գործողության տեղը և դերը քրեական դատավարությունում: Քննիչի աշխատանքի 

գիտական կազմակերպումը: 
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14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, Երևան, 2021թ․ 

2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, 

Երևան 2019 

3. Պետրոսյան Կ.Խ. Նախաքննության գիտական կազմակերպման հիմնահարցերը, 

Երևան, 2001 

4. Դիլբանդյան Ս.Ա. Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության 

ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

մինչդատական վարույթում, Երևան, 2011, 

5. Հայաստանի Հանրապեւտության քրեական դատավարություն, Երևան, 2019թ․ 

6. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով: 

11. 

  

 

1. 1902/Մ04 2. Մարդու իրավունքների պաշտպանության 

եվրոպական չափանիշները ՀՀ քրեական 

դատավարությունում 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3,3 ժամ  5. դաս.-5 

6. 2-ին կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ՝ուսանողին ծանոթացնել Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին և  ՀՀ քրեական դատավարությունում 

դրանց կիրառության առանձնահատկություններին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

ա. Գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները,  

2. պարզաբանել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

պրակտիկան,  

3. մեկնաբանել ՀՀ քրեական դատավարությունում դրանց կիրառության 

առանձնահատկությունները: 

բ. բուն մասնագիտական կարողություններ  
1. վերլուծել Եվրոպական կոնվենցիայի, ինչպես նաև Եվրոպական դատարանի դատական 

ակտերի դերը ՀՀ իրավական համակարգում, ընդհանրապես, և ՀՀ քրեական 

դատավարությունում՝ մասնավորապես, 

2. բացահայտել Եվրոպական դատարանի իրավական չափանիշների համակարգը, 

Եվրոպական դատարանի կողմից օգտագործվող ինքնավար իրավական 

հասկացությունները և դրանց նշանակությունը, 

3. գնահատել ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության համապատասխանությունը 

մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին 

գ. ընդհանրական կարողություններ 

1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումներն և հիմնարար սկզբունքները, 
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Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների 

մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինի կտրվածքով, ՀՀ 

քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության և 

ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,   

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները, 

Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք, 

2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ, 

3. դերային խաղեր, 

4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 

եվրոպական կոնվենցիան  ՀՀ քրեական դատավարության համակարգում: Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը և դրա նախադեպերը որպես ՀՀ քրեական 

դատավարության իրավունքի աղբյուր: Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունքի եվրոպական չափանիշները: Արդար դատաքննության իրավունքի եվրոպական 

չափանիշները: Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի եվրոպական 

չափանիշները: Իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի 

եվրոպական չափանիշները: Քրեական գործերով գանգատարկման, դատական սխալի 

դեպքում փոխհատուցման և կրկին անգամ չդատվելու ու չպատժվելու իրավունքների 

եվրոպական չափանիշները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 

եվրոպական կոնվենցիա (04.11.1950թ.) 

2. Գ․Ղազինայն, Ս․Դիլբանդյան, Հ․ Ղուկասյան, Ա․ Հարությունյան, Դ․ Մելքոնյան, Ա․ 

Թաթոյան Մարդու իրավուքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական 

դատավարությունում, Երևան, 2010թ։ 

3. Ուղեցույց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 

վերաբերյալ: Թարմացված տարբերակը 2020 թվականի օգոստոսի 31-ի դրությամբ: 

4. Ուղեցույց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 

վերաբերյալ: Թարմացված տարբերակը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: 

5. Արդար դատաքննության իրավունք: Ուղեցույց Մարդու իրավունքների եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ: Թարմացված տարբերակը 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ: 

6. Ուղեցույց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 

վերաբերյալ: Թարմացված տարբերակը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի 

դրությամբ: 
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Սերգեյ Առաքելյան, Ջուլիա Կոզմա. Կյանքի իրավունքին, խոշտանգումների և վատ 

վերաբերմունքի այլ ձևերի արգելքին առնչվող գործերի քննությունը, Երևան, 2017թ.: 

 

 

1.1904/Մ04 2. Համեմատական քրեական իրավունք 3. 6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 7 ժամ  5. դաս. –10 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողներին ծանոթացնել արտասահմանյան մի շարք երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Արևմտյան 

և ԱրևելյանԵվրոպայի, մուսուլմանական իրավունքի ավանդույթներ ունեցող երկրների 

քրեաիրավական համակարգերին,  

2. համեմատական վերլուծության միջոցով անդրադառնալ տարբեր երկրներում 

քրեաիրավական առանձին ինստիտուտների առավել մեծ հետաքրքրություն 

ներկայացնող հիմնախնդիրներին, պատժի համակարգերի կառուցման, պատժի 

կիրառման, առանձին հանցագործությունների համար քրեական 

պատասխանատվության սահմանման առանձնահատկություններին, 

3. ուսանողներին գիտելիքներ տալ միջազգային կոնվենցիաներին ՀՀ քրեական 

օրենսդրության համապատասխանության վերաբերյալ: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը  ունակ կլինի 

ա. գիտելիք և իմացություն 

▪  նկարագրել քրեաիրավական համակարգերը, դրանց դասակարգումը, 

▪  ներկայացնել քրեաիրավական առանձին ինստիտուտների ՀՀ-ում  և 

արտասահմանյան մի շարք երկրներում դրսևորած առանձնահատկությունները,  

▪  պարզաբանել միջազգային կոնվենցիաների և ՀՀ օրենսդրության 

հարաբերակցության առանձնահատկությունները,  

▪  լուսաբանել արտասահմանյան  մի շարք երկրներում արարքների 

քրեականացման և դրանց պատժելիության հարցերը, 

բ.(բուն մասնագիտական կարողություններ) 

▪   ընդհանուր գծերով մեկնաբանել տարբեր երկրների քրեական օրենսդրության 

դրույթները, 

▪  մեկնաբանել միջազգային կոնվենցիաներում նախատեսված և ՀՀ քրեական 

օրենսդրության մեջ արտացոլում ստացած դրույթները, 

▪  համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեաիրավական 

համակարգերն ու ինստիտուտները,  

▪  բացահայտել առանձին ինստիտուտների նախատեսման ժամանակ ՀՀ 

քրեաիրավական օրենսդրության մեջ առկա բացերը, 

▪  գնահատել  միջազգային կոնվենցիաներում տեղ գտած դրույթների՝ ՀՀ 

օրենսդրության մեջ արտացոլելու կարևորությունը, 

▪  գնահատել պատժի առանձին տեսակների կիրառման հիմունքները, 

▪  կատարել առաջարկություններ՝ ՀՀ քրեաիրավական օրենսդրության 

կատարելագործման առումով: 

գ.(ընդհանրական կարողություններ) 

▪  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

▪  վերլուծել փաստեր, կատարել  հետևություններ, 

▪  ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները: 

 10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական 

դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ 

թվում՝  սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը, 

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումները և հիմնարար սկզբունքները, 

Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ 

երկրների մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինի 

կտրվածքով, ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները,  

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված 

փոփոխությունները, անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները 

Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները, 

Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք, 

2. գրականության միջոցով ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքներ, 

3. դերային խաղեր, 

4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է գրավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Համեմատական քրեական իրավունքի հասկացությունը: Քրեական օրենքի կիրառման 

սկզբունքները: Միջազգային կոնվենցիաները և ՀՀ քրեական օրենսդրությունը, դրանց 

փոխհարաբերակցությունը: Կոնվենցիոնալ նորմերի ուղղակի կիրառում, արարքների 

քրեականացում և պատժելիության սահմանում: Հանցագործությունը և դրա 

դասակարգումը` ՀՀ-ում և արտասահմանյան մի շարք երկրներում: Հանցագործության 

սուբյեկտի հիմնախնդիրը: Հանցագործության կատարման փուլերի, հանցակցության 

առանձնահատկությունները տարբեր իրավական համակարգերում: Արարքի 

հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ: Պատժի նպատակները և տեսակները ՀՀ-

ում և արտասահմանյան մի շարք երկրներում: Պատիժ նշանակելու և պատժից 

ազատելու, հարկադրանքի միջոցների առանձնահատկությունները տարբեր 

քրեաիրավական համակարգերում և միջազգային կոնվենցիոնալ դրույթներում: Անձի 

կյանքի դեմ ուղղված հանցագործություններ: Անձի առողջության դեմ ուղղված 
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հանցագործություններ: Անձի սեռական ազատության դեմ ուղղված 

հանցագործություններ: Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ: 

Կոռուպցիոն հանցագործություններ:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով: 
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք` 05.05.2021: 

3. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. 
4. WayneLaFave. Modern CriminalLaw. 2001. 

5. COE Human rights handbooks. 

 

 

1.1902/Մ11 2. Քրեական գործերով նախադեպային 

իրավունքի կիրառման 

հիմնախնդիները 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3,3 ժամ  5. դաս. -5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

քրեական գործերով որոշումներին, դրանցում առկա նախադեպային դիրքորոշումներին: 

Ծանոթացումից բացի, դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողների սովորեցնել 

վերլուծել և կիրառել քրեական արդարադատության բարձրագույն դատական ատյանի 

որոշումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

✔ (մասնագիտական գիտելիք և իմացություն) 

▪  նկարագրել քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի` որպես իրավունքի 

աղբյուրի առանձնահատկությունները իրավահամեմատական, մասնավորապես 

անգլոսաքսոնական և ռոմանագերմանական իրավական համակարգերի 

համեմատական վերլուծության համատեքստերում, 

▪  բացատրել քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի կիրառման 

օրենսդրական և գործնական հիմնախնդիները 

▪  ներկայացնել քրեական գործերով նախադեպային իրավունքի կիրառման 

մեթադաբանական խնդիրները  

✔ (գործնական մասնագիտական կարողություններ) 

▪  կազմել բողոքներ` հիմնված նախադեպային իրավունքի կիրառման 

մեթոդաբանության վրա,  

▪  համեմատել  անգլոսաքսոնական և ռոմանագերմանական իրավական 

համակարգերում նախադեպային իավունքի կիրառման 

առանձնահատկությունները, 

▪   վեր հանել ներպետական օենսդրություն նախադեպային իրավունքի կիրառման 

արդյունավետ մոդելը 

▪  բացահայտել նախադեպային իրավունքի էությունը և դրա նշանակությունը 

քրեական դատավարության զարգացման համար,  

▪  քննադատական վերլուծության ենթարկել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական 

գործերով որոշումների կայացման ընթացակարգը  և որոշումների 

բովանդակությունը 

▪  վերլուծել նախադեպային իրավունքի տեղն ու դերը քրեական 

արդարադատության ոլորտում  

(ընդհանրական կարողություններ) 
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▪  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

▪  վերլուծել փաստեր, կատարել  հետևություններ, 

▪  ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները, 

▪  պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր, հիմնավորել իր տեսակետները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական 

դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ 

թվում՝  սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը, 

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Բ4.  կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական 

փաստաթղթեր, 

Բ6. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեադատավարական ու քրեակատարողական համակարգերն ու 

օրենսդրությունները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում էգրավոր 

հանձնարարականների միջոցով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դատական նախադեպի հասկացությունը, ծագումը, զարգացումը և 

առանձնահատկությունները, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կարգավիճակի 

առանձնահատկությունները, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից կիրառվող 

իրավամեկնաբանական հնարքները, Անձի ազատության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը, Անձի հիմնարար իրավունքներ, 

Մեղադրանքի և արդարդատական քննության վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

նախադեպային իրավունքը, Մինչդատական վարույթի նկատմամբ հետագադատական 

վերահսկողության ինստիտուտի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային 

իրավունքը, Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցի ինստիտուտի 

վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Դ., Քրեական դատավարության տեսություն և պրակտիկայի հարցեր, 
Երևան 2003: 
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2. Դատական նախադեպըª որպես իրավունքի աղբյուր (հոդվածների ժողովածու), Երևան 
2005:  

3. Դատավորի ձեռնարկ, գիտագործնական վերլուծություն, Երևան 2010: 
4. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական 

մեկնաբանություններ, Երևան 2011: 
5. Мкртумян А. Судебный прецедент в гражданском праве России и Армении,                                   

Ер. 2011: 
6. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածուներ,  

7. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն։ Հատուկ մաս, Երևան, 
2019թ։ 

8. Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով 

որոշումների ընտրանի, Հ․ 10, Երևան, 2019թ։ 

 

 

 

1. 1904/Մ26 2. Պատիժ նշանակելու 

հիմնախնդիրները 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. -15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել պատիժ նշանակելու 

քրեաիրավական հիմքերին Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանյան 

երկրներում, ինչպես նաև առանձին կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելու 

առանձնահատկություններին։   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

 տարբերակել ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում պատիժ նշանակելու ինստիտուտի 

առանձնահատկությունները, 

բացահայտել ՀՀ-ում պատիժ նշանակելու հիմնական կարգավորումները, ինչպես նաև 

առանձին կատեգորիայի անձանց նկատմամբ պատիժ նշանակելուն առնչվող 

հիմնախնդիրները, 

արժևորել պատիժ նշանակելու քրեաիրավական առանձին դրույթների կապակցությամբ ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի կայացրած նախադեպային որոշումները,  

վեր հանել պատիժ նշանակելու իրավակիրառական պրակտիկայի առավելությունները և 

թերությունները, 

համեմատական վերլուծություն կատարել ՀՀ գործող և նոր քրեական օրենսգրքերում 

պատիժ նշանակելուն վերաբերող կարգավորումների տարբերությունը և դրանց նպատակը, 

առաջարկություններ անել ՀՀ օրենսդրության կտարելագործման ուղղությամբ:     

 

✔ (գիտելիք և իմացություն) 
 

▪  վերարտադրել պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքներն ու կանոնները 

▪  ներկայացնել հանցագործությունների առանձին տեսակների որակման կանոնները: 

✔  (գործնական մասնագիտական կարողություններ) 

▪  բացահայտել պատիժ նշանակելու ընթացքում թույլ տրվող սխալներն ու դրանց 

պատճառները, 

▪  քննարկել պատիժ նշանակելու կապակցությամբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային 

որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, 
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▪  ընտրել պատիժ նշանակելու հարցը կարգավորող անհրաժեշտ նորմերը, 

▪  վերլուծել իրավակիրառ պրակտիկան, 

▪  առաջարկներ ներկայացնել` ուղղված քրեական օրենսդրության կատարելագործմանը: 

 (ընդհանրական կարողություններ) 

▪  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

▪  վերլուծել փաստեր, կատարել հետևություններ։ստ      

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումները և հիմնարար սկզբունքները, 

Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների 

մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինի կտրվածքով, ՀՀ 

քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության և 

ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական ուղղությունները,  

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված փոփոխությունները, 

անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով նաև 

օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները 

Բ3. գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող 

իրավիճակներին, 

Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. որոշ հարցերի վերաբերյալ դատական պրակտիկայում առկա մոտեցումների 

ուսումնասիրություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված է 2 ընթացիկ քննություն: 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է 

առավելագույնը 4 միավոր, 2-րդ ընթացիկ քննությունը՝ առավելագույնը 5 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանքը առավելագույնը 8 միավոր, մասնակցությունը 3 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Պատժի հասկացությունը, համակարգը և նպատակները, պատիժ նշանակելու ընդհանուր 

սկզբունքները, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող  և ծանրացնող 

հանգամանքները, օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելը, պատժի 

ժամկետները հաշվարկելը և պատիժը հաշվակցելը, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը, 

չավարտված հանցագործության համար պատիժ նշանակելու սկզբունքները և 

կանոնները,հանցագործության նախապատրաստության համար պատիժ նշանակելու 

առանձնահատկությունները, հանցափորձի համար պատիժ նշանակելու 

առանձնահատկությունները, չավարտված հանցագործության համար պատիժ նշանակելիս 

հանցավորի գործողությունների բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության 



88 

աստիճանը, հանցավոր մտադրության իրականացման աստիճանը և այն հանգամանքները 

հաշվի առնելը, որոնց հետևանքով հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել, պատիժ 

նշանակելը հանցանքների համակցությամբ,  պատիժ նշանակելը դատավճիռների 

համակցությամբ, պատիժ նշանակելը հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում, պատիժ 

նշանակելը անչափահաս հանցագործի նկատմամբ, պատիժ նշանակելը կին հանցագործի 

նկատմամբ, պատիժ նշանակելը հանցանքը հանցակցությամբ կատարած անձի նկատմամբ, 

պատիժ նշանակելը հանցանքը խմբի կազմում կատարած անձի նկատմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011: 

2. Ա.Գաբուզյան Անչափահասների նկատմամբ պատիժ նշանակելու մի քանի 

հիմնախնդիրների մասին // Պետություն և իրավունք, 2008, No 3 (41): 

3. Անչափահասների հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում/ Ա.Ռ.մարգարյան; ԵՊՀ – Եր.:-Հայրապետ հրատ., 2017: 

4. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումներ/www.datalex.am: 

5. Судебная В.М.Лебедев, В.А.Давыдов, И.Н.Иванова.-7-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрист, 2019. 

6. Уголовное право России: Частн Общая и Особенная, учебник: под редакцией 

А.В.Брилиантова.- 3-е изд., Издательство Просшект, 2016. 

 

 

1. 1902/Մ12 2. Իրավաբանի մասնագիտական 

հմտություններ (քր.) 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.-15 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել իրավաբանի գործնական 

հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են դատավարական փաստաթղթեր կազմելու, քրեական 

գործով վարույթի տարբեր փուլերում, պաշտպանի, քննիչի, դատախազի, դատարանի 

գործառույթների արդյունավետ իրականացման համար: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի 

Գիտելիք և իմացություն 

▪  պատկերացում կազմել փաստաբանի, քննիչի, դատախազի  մասնագիտական 

հմտությունների վերաբերյալ,  

▪  ներկայացնել փաստաբանական էթիկայի, դատախազական էթիկայի և դատավորի 

էթիկայի առանձնահատկությունները, 

▪  լուսաբանել քննիչի, դատախազի, փաստաբանի աշխատանքի կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, 

Բուն մասնագիտական կարողություններ 

▪  կիրառել փաստաբանի, քննիչի, դատախազի և դատավորի մասնագիտական 

հմտությունները, 

▪  կազմել դատավարական փաստաթղթեր, 

▪  կատարել հղումներ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վերաբերելի որոշումներին և ՄԻԵԴ 

վերաբերելի վճիռներին և որոշումներին: 

Ընդհանրական կարողություններ 

▪ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից  

1. ինտերնետ ռեսուրսներ, 

2. էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, 
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3. վերլուծել փաստեր, կատարել  հետևություններ, 

▪ ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  իրավական ակտերի 

նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը: 

Բ3.  գնահատական տալ քննչական և դատական պրակտիկայում հանդիպող 

իրավիճակներին, 

Բ4.  կազմել իրավական ակտերի նախագծեր և դատավարական փաստաթղթեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Մասնակցություն  0-ից 3 միավոր 

Ընթացիկ ստուգումներ – 0-ից 8 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն – գրավոր՝9 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավաբանի գործնական հմտությունների ընդհանուր բնութագիրը, պաշտպանը քրեական 

դատավարությունում, պաշտպանական տակտիկայի ընտրություն, քրեական գործով 

վարույթի ընթացքում կազմվող փաստաթղթերի ընդհանուր դատավարական նկարագիրը, 

քրեական գործի հարուցման մասին որոշում, որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին 

որոշում, քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշում, դատավարական այլ 

փաստաթղթեր կազմելու տեխնիկա, գործն ըստ էության լուծող դատավարական 

փաստաթղթերի կազմման առանձնահատկությունները և դրանց բողոքարկումը: 
14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Профессиональные навыки юриста: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. В. Немытина [и др.] ; под ред. М. В. Немытиной. —М. : 

Издательство Юрайт, 2016. Профессиональная этика и служебный этикет для 

юриста : учебное пособие для специалистов : для студентов юридических вузов 

и факультетов / [В.М. Артемов и др.] ; отв. ред. Ю.А. Чернавин ; Московский гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2019. 

2. Профессиональные навыки юриста. Практикум, Учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям / [Е.Н. Доброхотова и др.] ; под общ. ред. Е.Н. Доброхотовой. - 

Москва : Юрайт, 2017.  

3. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

деятельность" / [И.И. Аминов и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015.  

4. Добродей А. И., Захилько К. С. Практические навыки в профессиональной 
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деятельности юриста, Минск, 2018. 
5. Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր, 

Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003, 

6. Հարցազրույց և խորհրդատվություն գործնական հմտությունների մշակման դերային 

խաղերի անցկացման մեթոդական խորհուրդներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 

Երևան 2003, 

7. Իրավաբանական գործի վերլուծության և գործով դիրքորոշման մշակման գործնական 

հմտությունների ուսուցման մեթոդական խորհուրդներ, Ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ, Երևան 2005.  

 

1. 1904/Մ17 2. Քրեակատարողական 

ընթացակարգի 

կատարելագործման 

հիմնախնդիրներ 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-15 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

● ուսանողին ծանոթացնել տարբեր երկրների քրեակատարողական վարույթների, 

քրեակատարողական ոլորտում տեղի ունեցող համաշխարհային փոփոխությունների, 

ներմուծվող նորությունների հետ, ինչպես նաև այն հիմնախնդիրների, որոնք ծագում են 

քրեակատարողական ոլորտի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների ընթացքում, 

● ուսանողին ծանոթացնել ինչպես ազատազրկման վայրերում դատապարտյալների և 

քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից կատարվող, այնպես էլ 

ազատազրկման հետ չկապված պատժատեսակի դատապարտված անձանց կողմից 

կատարվող հանցագործությունների կրիմինապենոլոգիական բնութագրին, այդ 

հանցագործությունների ներքին պատճառներին և արտաքին պայմաններին, 

հանցագործություն կատարած դատապատյալ-անձին, այդ հանցագործությունների 

կանխարգելման միջոցառումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել  տարբեր երկրների քրեակատարողական վարույթները և համակարգերը 

2.  բացատրել համաշխարհային պրակտիկայում քրեակատարողական ոլորտում 

կատարվող փոփոխությունները և լուսաբանել դրանց հետևանքները  

3. Ճանաչել քրեակատարողական ոլորտ ներմուծվող նորությունները  /օրինակ՝ 

մասնավոր քրեակատարողական հիմնարկներ/ 

4. սահմանել ինչպես ազատազրկման վայրերում պատիժ կրող դատապարտյալների և 

քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից կատարված, այնպես էլ 

ազատազրկման հետ չկապված պատժատեսակների դատապարտված անձանց կողմից 

կատարված հանցագործությունների կրիմինապենոլոգիական բնութագիրը  

5. որոշել ազատազրկան վայրերում կատարվող հանցագործությունների ներքին 

պատճառները և արտաքին պայմանները  

6. բացատրել պատժի կրման ընթացքում հանցագործություն կատարած 

դատապարտյալի հանցավոր վարքագծի առանձնահատկությունները 

7. մատնանշել ազատազրկման վայրերում հանցավորության դեմ պայքարի 

մեխանիզմները և միջոցները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

8. վերլուծել  տարբեր երկրների քրեակատարողական համակարգերը 
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9. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեակատարողական 

համակարգերը  

10. կատարել առաջարկություններ քրեակատարողական համակարգում 

բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ 

11. մեկնաբանել  այն հիմնախնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ 

քրեակատարողական ընթացակարգերի կատարելագործման ընթացքում 

12. աջակցել այդ հիմնախնդիրների լուծմանը` երկրի օրենսդրությանը 

համապատասխան 

13. գնահատել այն բոլոր պատճառները և պայմանները, որոնք կարող են նպաստել 

դատապարտյալի կողմից ինչպես ազատազրկման վայրում այնպես էլ ազատազրկման 

վայրից դուրս հանցանք /քրեորեն պատժելի արարք/ կատարելուն 

14. վեր հանել այն բոլոր պատճառներն ու պայմաններն, որոնք կարող են նպաստել 

քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակցի կողմից ազատազրկման վայրերում հանցանք 

/քրեորեն պատժելի արարք/ կատարելուն  

15. գնահատել դատապարտյալի հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները և բացահայտել հանցավոր վարքագծի մոտիվացիոն 

առանձնահատկությունները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
16. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

17. դրսևորել  վերլուծական,  ստեղծագործական,  նորարական 

մոտեցում՝մասնագիտացման  ոլորտի  խնդիրների,  ինչպես  նաև  հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար 

18. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

19. դրսևորել  վերլուծական,  ստեղծագործական,  նորարական 

մոտեցում՝մասնագիտացման  ոլորտի  խնդիրների,  ինչպես  նաև  հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեակատարողական 

և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական դատավարության և 

քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները,  

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումները և հիմնարար սկզբունքները, 

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  իրավական ակտերի 

նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների 

մոտեցումները, ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները,  

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները,  

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները, 
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Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, քրեադատավարական 

ու քրեակատարողական համակարգերն ու օրենսդրությունները, 

Բ4. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական այցեր ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներ, 

2. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք, 

3. կոնկրետ իրավիճակների և դեպքերի վերլուծություն, 

4. գրականության միջոցով և կատարված գործնական այցերի հիման  վրա ուսանողների 

ինքնուրույն աշխատանքեր: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  
Եզրափակիչ քննությունը կգնահատվի 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Անցկացվում է 

ընթացիկ ստուգում առավելագույնը 8 միավոր արժեքով՝ բանավոր հարցման միջոցով: 

Մասնակցությունը դասընթացին գնահատվելու է առավելագունը 3 միավոր արժեքով: 

Եզրափակիչ քննությունը կգնահատվի առավելագույնը 9 միավոր արժեքով: Վերջինս 

կանցկացվի բանավոր՝ հարցատոմսի հիման վրա:  

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քրեակատարողական ընթացակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրներ առարկայի 

հասկացությունը և խնդիրները: Քրեակատարողական համակարգի հասկացությունն 

արտասահմանյան մի շարք երկրներում, կամավորականության ինստիտուտի 

հասկացությունը և խնդիրները, ազատազրկան հետ կապված պատժատեսակների 

իրականացման առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում: Ազատազրկման հետ 

չկապված պատժատեսակների իրականացման առանձնահատկությունները տարբեր 

երկրներում, դատապարտյալների հիմնական իրավունքներն ու պարտականություններն 

արտասահմանյան մի շարք երկրներում: Դատապարտյալների ուղղման և ուղղման պլանի 

հասկացությունը, վերասոցալականացման հասկացությունը և խնդիրները: 

Անչափահասների, կանանց, ինչպես նաև հղի և մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող կանանց 

կողմից ազատազրկում պատժատեսակի կրման առանձնահատկությունները տարբեր 

երկրներում, քրեակատարողական հիմնարկների մասնավորեցման հասկացությունը: 

«Պենիտենցիար» հանցավորության հասկացությունը, պատճառները, կանխարգելումը, 

պատժի կրման ընթացքում հանցավոր վարքագծի դրսևորման մոտիվացիայի ձևավորումը: 

Պատժի կրման ընթացքում հանցավոր վարքագծի դրսևորման պատճառները և պայմանները,  

արգելված իրերը քրեակատարողական հիմնարկներում, բռնի, շահադիտական-բռնի, 

շահադիտական հանցավորության դետերմինանտները քրեակատարողական 

հիմնարկներում, քրեակատարողական հիմնարկներում հանցավորության կանխարգելման 

միջոցառումները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Քլաուս Լաուբենթալ, Քրեակատարողական վարույթ, Բեռլին, 2011 

2. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные 
стандарты, отечественная практика конца XIX-начала ХХI века.  Под ред. Зубкова А.И., 2006 

3. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право, Учебник для юридических вузов. М., 
2009 

4. Старков О.В.: Криминопенология. Учебное пособие, Москва,  2004 г. 
5. Хачикян А.М.: К вопросу о понятиях "криминопенология" и "пенитенциарная преступность", 
Орел, 2008 г. 
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1.1902/Մ06 2.Դատական վերանայման հիմնախնդիրները 

քրեական դատավարությունում 

3. 3կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժ  5. դաս.–5 

6.3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողների համակողմանի պատկերացում տալ դատական 

վերանայման քրեադատավարական համակարգի` որպես ամբողջական իրավական 

կառուցակարգ, ինչպես նաև դրա առանձին տարրերի (վերաքննություն, վճռաբեկություն, 

բացառիկ վերանայում) մասին: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

- (գիտելիք և իմացություն) 

▪  ներկայացնել համապատասխան օրենսդրությունը, ՀՀ Սահմանադրական 

դատարանի, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի, Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի համապատասխան նախադեպային իրավունքը 

▪  բացահայտել դատական վերանայման համակարգի ինստիտուցիոնալ առումով 

կատարելագործման հիմնական ուղղությունները՝  պատմաիրավական, 

իրավահամեմատական, իրավամշակութային, իրավակիրառական և 

իրավապաշտպանական համատեքստերում, 

▪  նկարագրել վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի մշակման հիմնական 

պահանջները 

- (գործնական մասնագիտական կարողություններ) 

▪  կազմել դատական վերանայման բողոքներ, 

▪  կազմել վերաքննիչ, վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերի նախագծեր,  

▪  համեմատել  դատական վերանայման ոլորտում ՀՀ և արտասահմանյան 

օրենսդրությունը, դրա հիման վրա դատական վերանայման առավել 

արդյունավետ մոդելներ,  

▪  գործնականում կիրառել դատական բողոքարկման և վերանայման օրենսդրական 

կառուցակարգերը 

- (ընդհանրական կարողություններ) 
1. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները 

2. իրականացնել ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և հետազոտական 

աշխատանք 

3. իրականացնել թիմային աշխատանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները, 

Բ4.  կազմել իրավական ակտերի նախագծեր, քննչական և դատավարական 

փաստաթղթեր, 

Բ5. կազմակերպել և արդյունավետ իրականացնել պաշտպանություն և 

ներկայացուցչություն: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 
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3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6.      զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Միավորների քայլը 0,5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դատական վերանայման իրավական ինստիտուտի էությունը, ծագումը և զարգացումը: 

Դատական վերանայման տեսություն: Վերաքննությունը: Վճռաբեկությունը: Դատական 

վերանայման հատուկ ձևերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Դատավորի ձեռնարկ. Եր., 2010 

2. Ռ.Մելիքյան, Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում. Եր., 2007 

3. Տ.Սուջյան, Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ 
քրեական դատավարությունում, թեկնածուական ատենախոսություն, Երևան, 2016թ. 

4. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ. 
Երևան, 2011թ. 

5. Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական 
դատավարական որոշումների վերանայման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական 
դատավարությունում, մենագրություն, Երևան, 2018թ. 

6. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Երևան, 2019թ 

 

1. 1902/Մ07 2. Դատական 

փորձաքննության 

հիմնահարցերը 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. Դաս.-7.5,  գործ.-7,5 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հատուկ գիտելիքների 

հասկացությանը, շրջանակին, դրանց կիրառման ձևերին, ինչպես նաև 

կրիմինալիստիկական և մյուս տեսակի փորձաքննությունների ժամանակակից 

հնարավորություններին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ  կլինի . 

ա. Գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել դատական փորձաքննությունների ընդհանուր կանոնները, հիմքերը և 

պայմանները, 

2. ներկայացնել առանձին տեսակի փորձաքննությունների հնարավորություններն 

ու առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. բացահայտել դատական փորձաքննությունների կատարման ընթացքում թույլ 

տրվող սխալներն ու բացթողումները, 

4. քննարկել փորձագիտական հնարավորությունների արդի վիճակը ՀՀ-ում, 

իրավական բացթողումներն ու ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային 

որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, 
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5. ընտրել փորձագետի կարգավիճակի և փորձագիտական հետազոտության 

արդյունքների արդյունավետ փոխհարաբերակցության որոշակի եղանակը՝ 

ապացույցների ստուգման և գնահատման համատեքստում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
    6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

    7. վերլուծել գործի առանձին փաստեր, կատարել հետևություններ, 

    8. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Ա5. ներկայացնել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ իրավական և էթիկայի նորմերը: 

Բ7. կիրառել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները, 

Բ8. գործնականում  իրականացնել կրիմինալիստիկական փորձաքննություններ: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք, 

2. գրականության և պրակտիկ նյութերի միջոցով ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքներ, 

3. դերային խաղեր, 

4. իրավիճակների վերլուծություն: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 9 միավոր առավելագույն արժեքով հետազոտական 

աշխատանքի պաշտպանության արդյունքում: Մասնակցություն՝  0-ից 3 միավոր, 

Ինքնուրույն աշխատանք՝ – 0-ից 8 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հատուկ գիտելիքների կիրառումը հանցագործությունների քննության ընթացքում: 

Դատական փորձաքննությունների տեսական և գիտական հիմքերը, փորձագիտական 

հետազոտման մեթոդիկան: Դատական փորձաքննություն կատարող սուբյեկտները և 

փորձագիտական հիմնարկների համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում: 

Դատական փորձաքննությունների նախապատրաստությունը և կատարումը: Դատական 

փորձաքննությունների դասակարգումը: Փորձագիտական հետազոտման առանձին 

օբյեկտները և լուծվող հարցերը: Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության 

ընթացքում նշանակվող փորձաքննությունները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Зинин А. М., Майлис Н. П., Судебная экспертиза, учебник, М., 2002г. 

2. Օհանյան Լ. Պ. Կրիմինալիստիկա: Տեխնիկա: Երևան, 2004: 

3. Ենգիբարյան Վ. Գ.Դատական փորձաքննությունների արդի հիմնախնդիրները: 

Մենագրություն: Երևան, 2007: 

4. Ենգիբարյան Վ. Գ. Առանձին տեսակի հանցագործությունների քննության 

մեթոդիկա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2009: 

5. Ենգիբարյան Վ. Գ. , Դավթյան Լ. Դ., ՉախոյանԱ. Ս. Դատական փորձագիտության 

տեսություն (ծագումնաբանությունը, արդի վիճակը և կատարելագործման 
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հեռանկարները), Երևան, Անտարես, 2012: 

6. Ենգիբարյան Վ. Գ., Հանցագործությունների քննության մեթոդիկա: 

Կրիմինալիստիկական մեթոդիկա: Երևան, 2017, 608 էջ: 

7.  Ենգիբարյան Վ. Գ. Առանձին քննչական գործողությունների կատարման 

տակտիկա:Կրիմինալիստիկական տակտիկա: Գիտագործնական ձեռնարկ: 

Երևան, 2018, 730 էջ: 

 

1. 1904/M20 2. Կոռուպցիայի կանխարգելման 

քրեաիրավական հիմնախնդիրները   

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. Դաս.-15 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել. 

. կոռուպցիայի կանխարգելման արդի քրեաիրավական հիմնախնդիրներին,  

. կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային իրավական փասըաթղթերին և ներպետական    

օրենսդրությանը,  

 . վերջիններիս կիրառման ընթացքում առկա խոչընդոտներին և հաղթահարման 

ուղիներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի . 

   ա.  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

✔ Ճանաչել կոռուպցիայի կանխարգելմանն ուղղված միջազգային իրավական և 

ներպետական փաստաթղթերը, 

✔ ներկայացնել կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում միջազգային զարգացումները, 

✔ նկարագրել կոռուպցիայի  կանխարգելմանն ուղղված մեխանիզմները, 

✔ սահմանել կոռուպցիոն հանցագործությունները և դրանց հատկանիշները, 

✔ բացատրել շահերի բախման հասկացությունը և դրա հաղթահարման եղանակները:  

 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 

✔ Վերլուծել տարբեր երկրներում կոռուպցիոն արարքների քրեականացման 

չափանիշները,  

✔ վերլուծել այն գործոնները, որոնք դետերմինացնում են կոռուպցիոն հանցավոր 

վարքագիծը, 

✔ համեմատել տարբեր երկրներում կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակը և 

հատկանիշները, 

✔ առաջարկներ մշակել կոռուպցիոն վարքագծի կանխարգելման առումով, 

✔ կիրառել կոռուպցիայի կանխարգելման մեխանիզմները:  

 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 

✔ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

✔ վերլուծել փաստեր, կատարել  հետևություններ, 

✔ ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. ներկայացնել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեաիրավական, 

քրեակատարողական և քրեադատավարական համակարգերը, քրեական, քրեական 

դատավարության և քրեակատարողական իրավունքների տեսական հիմունքները, այդ 
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թվում՝  սկզբունքները, ինստիտուտները, նորմերը, 

Ա2. բացատրել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության մեկնաբանման և  կիրառման, արարքների քրեաիրավական և 

քրեադատավարական գնահատման մոտեցումները և հիմնարար սկզբունքները, 

Ա3. մատնանշել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

իրավունքի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները,  

իրավական ակտերի նախագծերի կազմմանը ներկայացվող պահանջները, 

Ա4. քննարկել քրեական քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ 

երկրների մոտեցումները, այդ թվում՝ ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինի 

կտրվածքով, ՀՀ քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները,  

Բ1. մեկնաբանել քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական 

օրենսդրության դրույթները, այդ թվում՝ օրենսդրական նոր կատարված 

փոփոխությունները, անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. կիրառել քրեաիրավական, քրեադատավարական և քրեակատարողական իրավունքի 

ոլորտի տեսական գիտելիքները 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. բանավեճեր, քննարկումներ, խմբային աշխատանք, 

2. գրականության և պրակտիկ նյութերի միջոցով ուսանողների ինքնուրույն     

աշխատանքներ, 

3. ռեֆերատներ, 

4. իրավիճակների վերլուծություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը գնահատվում է 20 միավոր առավելագույն արժեքով:   

20 միավորը ձևավորվում է ըստ գնահատման հետևյալ բաղադրիչների՝ 

1.ընթացիկ ստուգում՝ առավելագույնը 4 միավոր,  

2. ինքնուրույն աշխատանք՝ առավելագույնը 5 միավոր,  

3. մասնակցություն՝ 0-2 միավոր  

4. եզրափակիչ քննություն՝ առավելագույնը 9 միավոր։ Վերջինս անցկացվում է բանավոր, 

հարցատոմսի միջոցով, որը պարունակում 3 տեսական հարց։ 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Կոռուպցիայի ընդհանուր բնութագիրը, դրա դեմ պայքարի ուղղությունները, 

կոռուպցիայի դեմ պայքարի ներպետական օրենսդրությունը, Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

միջազգային կառույցները (GRECO, OECD,), դրանց  ՀՀ անդամակցությունը և ստանձնած 

պարտավորությունները, կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային կառույցների                                  

իրավակարգավորումները, նշանակությունը և ազդեցությունը ՀՀ                                   

հակակոռուպցիոն օրենսդրությասն զարգացմասն վրա, կոռուպցիոն 

հանցագործությունների ընդհանուր բնութագիրը, կոռուպցիոն հանցագործությունների 

դասակարգումը, ՀՀ քրեական օրենդրությամբ կոռուպցիոն բնույթի նոր 

հանցագործությունների նախատեսումը և այլ զարգացումները, կոռուպցիոն բնուjթի 

հանցակազմերի առկա խնդիրները, ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքով սահմանված 

կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկի վերլուծություն, նորույթը նոր օրենսգրքում։ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 

2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 2022 

3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին ՀՀ օրենք, 2017 

4. Ազդարարման համակարգի մասին ՀՀ օրենք, 2017 

5. Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին ՀՀ օրենք, 2020 

6. Կոռուպցիայի մասին քաղաքացիական իրավունքի ԵԽ կոնվենցիա, 1999 

7. Կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի ԵԽ կոնվենցիա, 1999 

8. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա, 2003 

9. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա 

իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու 

մասին ՀՀ Կառավարության որոշում N 1332-Ն, 03.10.2019 
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2.«ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը մասնագիտության 

թվանիշը 

Դատական իրավունք և փաստաբանություն 

042101.12.7 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է - 

4. Շնորհվող որակավորումը Իրավագիտության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2020-2021 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից 

2022 թ.-ի մայիսի 26-ի թիվ 9/2 որոշմամբ հաստատված Երևանի պետական համալսարանի 

առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2022/2023 ուսումնական տարվա ընդունելության 

կանոնակարգի համաձայն։ 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակն է. 

1. ուսանողին տրամադրել խորը, համակարգված և համակողմանի գիտելիքներ մասնավոր 

իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի վերաբերյալ, 

2. ուսանողին սովորեցնել վերլուծել և մեկնաբանել քաղաքացիական և 

քաղաքացիադատավարական օրենսդրության դրույթները, դրանց կիրառման պրակտիկան, 

3. զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները 

մասնավոր իրավունքի ոլորտում հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով: 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1. ներկայացնել ընդհանրական և ոլորտային իրավական կարգավորման ազդեցության 

գնահատման բովանդակությունը և նշանակությունը իրավունքի արդյունավետության և 

իրավունքի համապատասխանության կոնցեպցիաների համատեքստում, 

Ա2. բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները, 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության աղբյուրները, 

դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, անհրաժեշտության դեպքում՝ 

ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի 

փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Ա4. նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության առանձին 

ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, 

պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, մարդաբանական հիմունքները, պետաիրավական 
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երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները, 

Ա5. բացատրել ՀՀ-ում դատական ակտերի Եվրոպական դատարանի նախադեպերի և ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումների առանձնահատկությունների և քննարկել 

նշված որոշումների իրավական կարգավորման հիմունքները, 

Ա6. քննարկել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևերով վարույթների 

առանձնահատկությունները, դրանց դատավարական կարգը: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. մեկնաբանելմասնավոր-իրավական հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող, ինչպես 

նաև ընթացակարգային օրենսդրության դրույթները, անհրաժեշտության դեպքում 

ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի 

փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և գործնական 

իրավիճակներին,  

Բ3. կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Բ4. կիրառել մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դրանցից բխող վեճերի լուծման 

ընթացակարգերի իրավական կարգավորման ոլորտում հետազոտությունների 

իրականացման մեթոդները: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում, 

այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, կայացնելու 

իրավիճակից բխող գործնական որոշումներ,  

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած գիտելիքները, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված 

կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին 

առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորել իր 

տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

● Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի 

շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 
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բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն` 7-9 բալ, որոնք կարող են անցկացվել գրավոր կամ 

բանավոր ձևով: Մյուս բաղադրիչներից առնվազն երկուսը ընտրում է դասավանդող 

դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, 

մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի 

շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 

բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն՝6-8 բալ և եզրափակիչ քննություն՝ 7-9 բալ: Մյուս 

բաղադրիչներից առնվազն մեկը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ 

ստուգում՝ 0-6 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-6 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ:  

● Առանց ընթացիկ քննությունով  ավարտվող դասընթացներ:  Յուրաքանչյուր ուսումնական 

մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 

բաղադրիչն է  եզրափակիչ քննությունը՝ 7-9 բալ: Մյուս բաղադրիչներից առնվազն երկուսը 

ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, ինքնուրույն 

աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Միայն եզրափակիչ ստուգարքով գնահատվում են ընդհանուր դասընթացները:  

● Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության 

պաշտպանության արդյունքում։ 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են արդյունավետ աշխատանք կատարել պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դատական իշխանության ինքնակառավարման 

մարմինների աշխատակազմերում, իրավախորհրդատվական (փաստաբանական) 

գրասենյակներում, առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, ֆինանսական 

համակարգի հաշտարարի գրասենյակում, մշտապես գործող առևտրային արբիտրաժներում, 

միջազգային կառույցներում ու կազմակերպություններում մշտապես գործող առևտրային 

արբիտրաժներում՝ զբաղեցնելով իրավաբանական բարձրագույն կրթություն պահանջող 

ցանկացած հաստիք: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

● համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ, 

● էլեկտրոնային ռեսուրսներ (տպագիր, տեսա (վիդեո) ռեսուրսներ): 

 

16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

● ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ, 

● Համբուրգի, Մանհայմի, Հայդելբերգի, Ուտրեխտի, Սանկտ Պետրբուրգի և Մոսկվայի 

պետական համալսարաններում նմանատիպ մագիստրոսական ծրագրին կայացվող 

պահանջները և ուղենիշերը: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ նկարագրությունը և 

այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի միջինբնութագրական 

ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած ուսումնառության 

հնարավորություններից։ 
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18. Դասախոսական  կազմին ներկայացվող պահանջներ 

4. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման/մանկավարժական 

● դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմել հմտություն, 

● դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական 

● տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվել հմտություն, 

● հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն, 

● հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն: 

Հաղորդակցման 

● լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

● հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն, 

● օտար լեզվի իմացություն  

ՏՀՏ կիրառություն 

● բազային համակարգչային (MS Office  փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point, Access, moodle ) հմտություններ, 

Այլ կարողություններ 

● անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

● ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման  կարողություն: 

5. Մասնագիտական կարողություններ 

● Քաղաքացիական և քաղաքացիադատավարական իրավահարաբերությունները 

կարգավորող օրենսդրությանը տիրապետելու կարողություն, 

● քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության տեսության դրույթները 

մեկնաբանելկարողություն, 

● ոլորտին առնչվող միջազգային փաստաթղթերի բովանդակությունն ու էությունը 

բացահայտելու կարողություն, 

● ՀՀ սահմանադրական դատարանի, Վճռաբեկ դատարանի և  եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքը մեկնաբանելկարողություն, 

● օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում առկա բացերը, թերություններն ու 

առավելությունները բացահայտելու կարողություն: 

6. Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

● գիտական աստիճան և/կամ կոչում իրավագիտության ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ 

տվյալ մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում, կամ 

իրավակիրառ պրակտիկայում  բավարար, դատախազի, փաստաբանի մասնագիտական 

փորձ. 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և /կամ 

աշխատաժողովների։ 
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Մանկավարժական փորձ 

● մասնագիտական դասընթացների դասավանդմանև/կամվերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ, 

● վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

● առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ փաստաբանական կամ դատական 

համակարգում` փաստաբան, դատավոր, իրավախորհրդատու և այլն։ 

Այլ պահանջներ 

● դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց 

նյութերի առկայություն, 

● ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 

4,0 (գործող դասախոսների համար)։ 
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«ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»  ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն Բ. Գործնականմասնագիտականկարողություններ 

Ա1  ներկայացնել ընդհանրական և ոլորտային իրավական 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

բովանդակությունը և նշանակությունը իրավունքի 

արդյունավետության և իրավունքի համապատասխանության 

կոնցեպցիաների համատեքստում, 

Բ1  մեկնաբանել մասնավոր-իրավական հարաբերությունների ոլորտը 

կարգավորող, ինչպես նաև  ընթացակարգային օրենսդրության 

դրույթները, անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, 

վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի 

փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու 

տեղեկատվությունը, 

Ա2  բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և 

արտադատական ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, 

առանձին փուլերը և ինստիտուտները, 

Բ2  գնահատական տալ և լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական 

խնդիրներին և գործնական իրավիճակներին,  

Ա3  նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային 

օրենսդրության աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և  

կիրառման հիմնարար սկզբունքները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի 

փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու 

տեղեկատվությունը, 

Բ3  կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և 

դատավարական իրավահարաբերությունները միջնորդավորող 

փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր, 

Ա4  նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև 

իրավունքների պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի 

ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր 

օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական, 

փիլիսոփայական, մարդաբանական հիմունքները, 

պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական 

մոտեցումները, 

Բ4   կիրառել մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դրանցից 

բխող վեճերի լուծման ընթացակարգերի իրավական կարգավորման 

ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, 

Ա5 բացատրել ՀՀ-ում դատական ակտերի Եվրոպական 

դատարանի նախադեպերի և ՀՀ Սահմանադրական 
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դատարանի որոշումների առանձնահատկությունների և 

քննարկել նշված որոշումների իրավական կարգավորման 

հիմունքները, 

Ա6 քննարկել քաղաքացիական գործերի քննության 

տարբերակված ձևերով վարույթների 

առանձնահատկությունները, դրանց դատավարական կարգը, 

  

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ 

օտարալեզու աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ4  ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

քաղաքականության համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել 

ու կատարելագործելունեցած գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ 

ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, 

գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ 

թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ2  պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները,    

Գ3  արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված 

խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես 

անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում, այդ 

թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն 

ծավալելիս, կայացնելու իրավիճակից բխող գործնական 

որոշումներ,  
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Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

  

  Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

 Ընդհանուր դասընթացներ   

Օտար լեզու 1602/Մ01                +  + + + 

ՏՀՏ-ն մասնագիտական 

խնդիրներում 

2301/Մ01 
               +  + +  

Հետազոտության պլանավորում 

և մեթոդներ 

1901/Մ15 
     +      +      + + + 

 Մասնագիտական դասընթացներ   

Իրավունքի տեսության արդի 

հիմնախնդիրները 

1903-

1907/Մ01 
     +      +     +  + + 

Քաղաքացիական գործերի 

քննության տարբերակված 

ձևերը 

1907/Մ02 

       +  + +     + +  +  

Միջազգային առևտրական 

իրավունք 

1903/Մ25 
  +         +   +      

 Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս   

Փաստաբանական 

գործունեություն և 

դեոնթոլոգիա 

1907/Մ13 

         +      + + +   

Կորպորատիվ իրավունք 1903/Մ30  + +                +  

Մտավոր սեփականության 

իրավունք 

1903/Մ10 
 +  +       +          

Կատարողական վարույթը ՀՀ-

ում 

1907/Մ17 
 +       + + +        +  

Քաղաքացիական իրավունքի և 

դատավարության արդի 

հիմնախնդիրները 

1903, 

1907/Մ11   +       + +     + +    

 Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ   
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Ապօրինի ծագում ունեցող 

գույքի բռնագանձման վարույթը 

ՀՀ-ում 

1907/Մ22 

 +     +   +      +   +  

Վեճերի լուծման 

արտադատական կարգը 

1907/Մ22 
  +       + +       +   

Միջազգային քաղաքացիական 

դատավարություն 

1907/Մ24 
      +   + +     +   +  

Դատական ակտերի, 

Եվրոպական դատարանի 

նախադեպերի և ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի 

որոշումների իրավական 

գործողությունների 

ազդեցությունը ՀՀ իրավական 

համակարգում 

1907/Մ19 

    +     +         +  

Վարչական դատավարության 

արդի խնդիրներ 

1907/Մ27 
  +       + +     +     

 Հետազոտական կառուցամաս   

Գիտական սեմինար ------------                     

Մասնագիտական պրակտիկա ------------                     

Մագիստրոսական 

ատենախոսություն 

------------ 
                  

  



108 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍԱՐԱՆ 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 3. 6 կրեդիտ 

4.  4 ժամ/ շաբ. 5. գործ.-30 մուտք 

6. 1-ին կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

● Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

● Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

● ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

● զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկել և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և 

ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով 

շարադրանքը, 

7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և 

տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծել և 

ներկայացնել նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական 
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համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1.  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ3.  արդյունավետորեն պլանավորելժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն 

ծավալելիս, կայացնելու իրավիճակից բխող գործնական որոշումներ, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

քաղաքականության համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու 

կատարելագործելունեցած գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական 

հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, 

բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ5.  ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբայինաշխատանք, 

3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք, 

5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց. 

5. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

6. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

7. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

8. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

5. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, 

քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները: 

6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը 

օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, 

զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

8. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, 

ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, 

վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.     John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

          The University of Michigan Press, USA,2003 

2.   John M Swales and Christine B.Feak  “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 
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3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, MarshaHurtley, J.D. The University of 

Michigan  Press   2006  

4.Alison Riley,   English for Law”. Macmillan 1997.  

 

1. 2301/Մ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները իրավական 

հետազոտություններում 

 3. 3 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 5. գործ.- 15 

6. 1-ին կիսամյակ   7.ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու 

հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

● աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

● մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը 

● աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ 

● կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ 

● նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա 

● ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ 

● ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային 

էֆեկտներ 

● մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. քննադատական մոտեցում դրսևորելու մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները   

Գ4. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ5. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

4. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

5. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները 

տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով: 

6. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր  

առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր 

առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է 

հավաքել առնվազն 13 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Իրավական տեղեկատվական համակարգերի և համացանցային ռեսուրսներից 
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օգտվելու հմտություններ: 

Բաժին 2. Խմբագրիչներ. դրանց կիրառումը իրավական գրագրությունում և 

էլեկտրոնային կառավարման մեջ: 

Բաժին 3. Ծանոթություն տվյալների հենքերի ստեղծմանը և կառավարմանը, դրանց 

կիրառումը էլեկտրոնային արդարադատության համակարգում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Office 365 All-in-One For Dummies, 2022, eBook. 

7. Matt Smith, Microsoft Office 2010: Ultimate Tips and Tricks, 2014.eBook. 

8. Michel R. Groh, Microsofr Access 2010, Wiley Pub. Inc., 2010. 

9. Mark Collins, Pro Access 2010 Development. Apress press., 2014. 

10. Step by Step. Microsoft Office Access 2010. eBook. Steve Lambert, M. Daw Lambert III and 

Joan Preppernau. 2011. 

 

1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 7,5, գործ.- 7,5 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է`  

1. ձևավորել իմացություն գիտության, գիտական հետազոտության, գիտական 

գործունեության իրավական կարգավորման մասին, 

2. սովորեցնել գիտական հետազոտության կազմակերպման և անցկացման 

հիմնադրույթները, 

3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների, 

աղբյուրների ու պրակտիկ ինֆորմացիայի հետ աշխատանքի, գիտական 

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության 

իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը, 

2. բացատրել գիտական հետազոտության մեթոդները, դրանց տեսակները, 

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները 

3. քննարկել գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության 

պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, 

4. նկարագրել գիտական աշխատանքի ձևավորման, լեզվի և ոճի 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված  աղբյուրները  

և մշակել  խորհրդատվություն իրավական  ինստիտուտի կատարելագործման համար, 

6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և միջոցների 

հետ, 

7. կատարել գիտական անհրաժեշտ  մեթոդների  ընտրություն` ելնելով թեմայի 

հետազոտություն առարկայից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 
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էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական 

հոդվածներ, հաշվետվություններ), 

9. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական 

mոտեցում՝մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողn ունակ կլինի` 

Ա6. նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության 

առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, մարդաբանական 

հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական 

մոտեցումները, 

Բ4. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման 

պրակտիկան, ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական 

դիրքերից, դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում, 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն 

ծավալելիս, կայացնել իրավիճակից բխող գործնական որոշումներ,  

Գ4. Ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքակա-

նության համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ 

ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում, 

Գ5. ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց ներկայա-

ցուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր,  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով՝ գրավոր հետազոտական 

աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա. ուսանողներին առաջադրվում 

են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա պետք է կարողանա հետազոտել և 

լուծել: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական 

աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական հետա-

զոտության էությունը, անցկացման էտապները: Գիտական հետազոտության  

մեթոդները  և մեթոդաբանությունը: Գիտական հետազոտության թեմայի ընտրությունը 

և հիմնավորումը: Գիտական տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Вайнитейн М. З. Основы  научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К, 

2010. 

3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009. 

4.  Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009. 

5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж, 

2011. 

 

1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 15 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, զարգացման 

հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,  

2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցակարգերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների շրջանակը, 

2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական հիմնախնդիրները 

և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և իրավունքի միասնությունը, 

3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները, 

4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ 

հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,  

5. բացատրել իրավական պատասխանատվության տեսագորխնական հիմնախնդիրները: 

6. բացատրել օրինականություն և իրավական օրինականություն հասկացությունների 

հարաբերակցությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կատարել արդի պետաիրավական իրականության ավելի խորը, բազմակողմանի 

վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական մոտեցումները,  

2. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ 

տարակարծիք մոտեցումները,   

3. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն 

4.  համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները, 

5. հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել ինքնուրույն 

հետևություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական 

հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման 
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ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և 

լուծման համար: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

Ա6. նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության 

առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, մարդաբանական հիմունքները, 

պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները, 

Բ4. քննադատաբար վերլուծել ոլորտային օրենսդրությունը և դրա կիրառման պրակտիկան, 

ինչպես նաև պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական դիրքերից, դրանց 

դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում, 

Գ2. պահպանելմասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ 

ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում, 

Գ5. ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց ներկայացուցիչների 

հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ, 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր, 

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է բանավոր /կամ 

գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման հիման վրա:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության զարգացումը և 

հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման հիմնախանդիրները: Հասա-

րակության, իրավունքի և պետականության միասնությունը: Իրավունքի զարգացման 

ուղղությունները: Պետության և իրավունքի հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, 

հասկացությունը, նշանակությունը: Իրավահասկացության հայեցակարգերը: Իրավունքի 

համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ: Ժամանակակից 

հասարակության պետաիրավական զարգացման հիմնախնդիրները: 

 14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., 

Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013. 

2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.  

3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. 

4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007. 
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5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001. 

 

1. 1903/Մ08 2. Կորպորատիվ իրավունք 3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3,3 ժամ  5. դաս. – 5  

6. I կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորպորատիվ 

իրավահարաբերությունների առանձնահատկություններին, կորպորատիվ տիպի 

իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգին, 

կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառությանը, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքներին և 

պարտականություններին, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց կառավարման 

առանձնահատկություններին, կորպորատիվ վեճերի լուծման հետ կապված խնդիրներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝    

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝ 
1. ներկայացնել կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց, հսկող և հսկվող 

կորպորացիաների առանձնահատկությունները, 

2. նկարագրել կորպորացիայի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգը, 

կորպորացիայի մասնակցի իրավունքները ու պարտականությունները, 

3. նկարագրել կորպորատիվ վեճերի առանձին տեսակները և դրանց լուծման հիմնական 

ձևերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. գործնականում իրականացնել կորպորատիվ տիպի առևտրային իրավաբանական 

անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարմանն ուղղված առանձին 

գործողություններ, 

5. վերլուծել կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման, կանոնադրական 

կապիտալի ավելացման և նվազեցման գործընթացների իրավական սպասարկման 

ոլորտում առկա խնդիրները և գտնել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ուղիները, 

6. բացահայտել կորպորատիվ կառավարման այս կամ այն մոդելի կիրառման հնարավոր 

իրավական ռիսկերը,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները, 

8.  գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները, 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության աղբյուրները, 

դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և 

համակակողմանի փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու 

տեղեկատվությունը, 

 Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործել ունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակող-

մանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների քայլը 

0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը գնահատվուն է առավելագույնը  3 

միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Գործարարական գործունեությանը 

մասնակցող կազմակերությունների տեսակները: Կորպորատիվ տիպի իրավաբանական 

անձանց ստեղծումը, վերակազմակերպումը և դադարումը: Կորպորատիվ կառավարումը և 

վերահսկողությունը: Կորպորացիայի մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների և 

պարտականությունների իրավական կարգավորումը: Փոխկապակցվածություն ունեցող 

տնտեսական ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Տնտեսական 

ընկերություններում պատասխանատվության իրավական կարգավորումը: Կորպորատիվ 

տիպի իրավաբանական անձնաց կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական 

կարգավորման առանձնահատկությունները: Կորպորատիվ հարաբերությունների 

մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Վ.Դ. Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի հիմնահարցերը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2013թ.: 

2. Ավետիսյան Վ.Դ. Բաժնետիրական իրավունք, Եր. 2005: 

3. Բարսեղյան  Տ. Կ. Գործարարական իրավունք: ԵՊՀ. հրատ., 2009: 

4. Корпоративное право, под ред. И.С. Шиткина, М., 2007. 

5. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. 

 

1. 1903/Մ25 2. Միջազգային առևտրական 

իրավունք 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3,3 ժամ  5. դաս. - 5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին ներկայացնել միջազգային 

առևտրական իրավունքի առաջացման և զարգացման նախադրյալները,  

միջազգային առևտրական հարաբերությունների ունիֆիկացիոն իրավական 

կարգավորման պատմական և ժամանակակից ասպեկտները և ապագա 

զարգացումները, ծանոթացնելմիջազգային առևտրական հարաբերությունների 

կոլիզիոն-իրավական և նյութաիրավական կարգավորման համադրումներին, 

միջազգային առևտրական հարաբերությունների ունիվերսալ և 

տարածաշրջանային ունիֆիկացիոն իրավական կարգավորման 

գործընթացներին, միջազգային առուվաճառքի շրջանառության ունիվերսալ 
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իրավական կարգավորումներին, այդ ոլորտում օտարերկրյա և արբիտրաժային 

դատական պրակտիկային, միջազգային առևտրական սովորույթներին, 

միջազգային առևտրական շրջանառության հետ սերտորեն առնչվող մյուս 

ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային վարկային, միջազգային 

բեռնափոխադրման իրավական կարգավորումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
1. ներկայացնել ժամանակակից միջազգային առևտրական հարաբերությունների 

ունիֆիկացիոն իրավական կարգավորման բնույթը, զարգացման հիմնական 

միտումները, 

2. լուսաբանել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության իրավական 

կարգավորման սկզբունքները և հիմնական ասպեկտները, 

3. բացատրել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության հետ սերտորեն 

կապված մյուս ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային 

վարկայաին, միջազգային փոխադրումների առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. տեղայնացնել առաջավոր օտարերկրյա և միջազգային իրավական փորձը. 

5. վերլուծել միջազգային և ներպետական առևտրական հարաբերությունների 

ոլորտում առկա խնդիրները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական 

աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր), 

7. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

8. ներկայացնել զեկույցներ, հետազոտությունների արդյունքներ և հիմնավորել իր 

տեսակետները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության 

աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, 

անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի փաստարկներով 

մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 
Բ4. կիրառել մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դրանցից բխող վեճերի 

լուծման ընթացակարգերի իրավական կարգավորման ոլորտում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը գնահատվուն է առավելագույնը  3 

միավոր: 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման 

մեթոդո-լոգիական հիմնախնդիրները: Նյութական նորմերի մասնավոր-

իրավական ունիֆիկացիան: Միջազգային առևտրական պայմանագրային  

իրավունքի սկզբունքները: Միջազգային առևտրային տերմիններ (INCOTERMS): 

Միջազգային հաշվարկային սովորույթներ: ՄԻջազգային վարկային 

հարաբերություններ: Միջազգային փոխադրումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Հայկյանց Ա.Մ. Միջազգային մասնավոր իրավունք, Դասագիրք, Եր., ԵՊՀ հրատ., 

2013, - 540 էջ: 

2. Հայկյանց Ա.Մ. Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական 

կարգավորումը, Գիտագործնական ձեռնարկ, Եր., 2011, - 340 էջ: 

3. Richard Stone. The Modern Law of Contract, Eight Edition, 2009, Great Britain, - 675 

էջ 

4. Тынель, Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск: 

Амалфея. 1999, - 704 էջ 
 

 

 

1.1903/Մ10 2. Մտավոր սեփականության 

իրավունք 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3,3 ժամ 5. դաս. – 5 

6. 2-րդ  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է հետապնդում ուսանողներին ներկայացնել  մտավոր 

սեփականության առանձին ինստիտուտների` հեղինակային իրավունքի, 

արտոնագրային իրավունքի, քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների և 

ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների անհատականացման միջոցների, 

ինչպես նաև սելեկցիոն նվաճումների և ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների 

իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. 
1. ներկայացնել մտավոր սեփականության իրավատերերի իրավունքները և դրանց 

պաշտպանության կարգը, 

2. ներկայացնել մտավոր սեփականության առանձին ինստիտուտների իրավական 

կարգավորման առանձնահատկությունները, 

բ. 
3. կազմել հեղինակային և լիցենզիոն պայմանագրեր, 

4.  մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտների պաշտպանության համար 
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կազմել` վարչական բողոքներ  և բողոքների պատասխաններ, հայցադիմումներ և  

հայցադիմումի պատասխաններ, 

5. արտոնագրային իրավունքի օբյեկտների պետական գրանցման համար կազմել 

հայտեր, 

գ. 
6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

7. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների  լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

8. ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքներ, հիմնավորել իր տեսակետները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրերի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները, 

Ա4. նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության 

առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագի-տության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, մարդաբանական 

հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական 

մոտեցումները, 

Բ2. գնահատական տալ և լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին,  

Բ3. կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը գնահատվուն է առավելագույնը  3 

միավոր: 

 

13.Համառոտ բովանդակությունը  

Մտավոր սեփականության հասկացությունը և իրավական կարգավորման համակարգը, 

Հեղինակային իրավունքի էությունը և օբյեկտները, Հեղինակային իրավունքի 

սուբյեկտները և հեղինակային իրավունքներ, Հեղինակային պայմանագիր, Հարակից 

իրավունքների պահպանությունը, Հեղինակային և հարակից իրավունքների 

պաշտպանությունը,Արտոնագրային իրավունքի օբյեկտները, Արտոնագրային 

իրավահարաբերությունների մասնակիցների կարգավիճակը, Արտոնագրային 

իրավունքների ձևակերպումը, Հեղինակների և արտոնագրատերերի իրավունքների 

իրականացման և պաշտպանության կարգը, Քաղաքացիական շրջանառության 

մասնակիցների ապրանքների և ծառայությունների անհատականացման միջոցների 
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իրավական պահպանությունը, Մտավոր սեփականության իրավունքի ոչ ավանդական 

օբյեկտների իրավական պահպանությունը 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս, ԵՊՀ, 

2011թ.,: 

2. Բարսեղյան Տ.Կ., Հովհաննիսյան Ա.Ա., Մտավոր սեփականության իրավունք, Եր., 

ԵՊՀ հրատ., 2012: 

3. Гражданское право. Учебник в 4-х томах. Изд. 3-е. Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1, М., 

2005. 

4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2001. 

 

1. 1907/Մ13 2. Փաստաբանական 

գործունեություն և դեոնթոլոգիա 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3,3 ժամ 5. դաս. – 5 

6. 1-ին կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ  գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել փաստաբանական գործունեության 

(որպես բիզնես գործունեություն) առանձնահատկություններին և ընդունված մոդելներին, 

փաստաբանի կարգավիճակին, փաստաբանի վարքագծի կանոններին, փաստաբանական 

գործունեության համար անհրաժեշտ հմտություններին և հաճախորդների հետ 

հարաբերությունների ձևավորման առանձնահատկություններին։  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

     ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

▪ Ներկայացնել փաստաբանի կարգավիճակի և փաստաբանի վարքագծի 

կանոնների հիմնական սկզբունքները։  

▪ Ներկայացնել փաստաբանի կողմից իր հաճախորդների հետ հարաբերությունների 

ձևավորման և ծառայությունների մատուցման առանձնահատկությունները։ 

բ. Բուն մասնագիտական կարողություններ 

1. Վերլուծել փաստաբանի վարքագծի կանոնների խախտման դեպքերը և տալ 

գնահատական խախտման առկայության կամ բացակայության մասին, 

2. Արդյունավետ կերպով կառուցել գործնական հարաբերություններ՝ ինչպես 

սեփական թիմի անդամների, այնպես էլ՝ հաճախորդների և հնարավոր 

հաճախորդների հետ, 

3. Մասնագիտական գործունեությունն իրականացնելիս օգտվել փաստաբանի 

կարգավիճակը կարգավորող իրավական ակտերով փաստաբանին տրվող 

գործիքներից և հնարավորություններից։ 

գ. Ընդհանրական կարողություններ 

4. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

5. վերլուծել փաստերը՝ կատարելով հետևություններ, 

6. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ2. գնահատական տալ և լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին,  

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 
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Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

կայացնել իրավիճակից բխող գործնական որոշումներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.Դասախոսություններ, 

2. բանավեճեր, քննարկումներ, 

3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, 

4. պրեզենտացիաներ,  

5. խմբային աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է բանավոր: 

Քննական տոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը գնահատվում է 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Փաստաբանի կարգավիճակը և դրա առանձնահատկությունները։ Փաստաբանին 

անհրաժեշտ ունակությունները և հմտությունները։ Կորպորատիվ մշակույթ, թիմեր, 

արժեհամակարգ։ Գնագոյացում։ Հաճախորդներ։ Սպասարկում։ Մարքեթինգ։ 

Փաստաբանական գործունեության կազմակերպման հիմնական եղանակները և դրանց 

առանձնահատկությունները։ Փաստաբանի վարքագծի կանոնները, փաստաբանի 

կարգապահական պատասխանատվությունը։ Հանրային պաշտպանի վարքագծի և 

գործունեության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

6. «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենք, 
7. «Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրք» (հաստատված է ՀՀ Փաստաբանների 
պալատի ընդհանուր ժողովի 19 հոկտեմբերի 2019թ. թիվ 1-Լ որոշմամբ), 
8. Д. Майстер, Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги, изд. Манн, 
Иванов и Фербер - 2012, 
9. Навыки современного юриста : soft skills, повышающие эффективность и качество жизни 
Под ред. А. Сорокиной и Д. Грица. – Москва : М-Логос, 2021: 

 

1. 1907/Մ02 2. Քաղաքացիական գործերի 

քննության տարբերակված 

ձևերը ՀՀ-ում 

3. 6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 7 ժամ  5. դաս. – 10 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

1. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքացիական գործերի 

քննության տարբերակված ձևերին, տարբերակված ձևերով գործերի քննության 

առանձին տեսակներին, դրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկություններին,  

դրանցից օգտվել ժամանակակից հնարքներին և հմտություներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևով քննվող 

վարույթների ընդհանուր բնութագիրը, էությունը և տեսակները, 

2. նկարագրել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևով քննվող 

վարույթներից յուրաքանչյուրի դատավարական կարգը և առանձնահատկությունները 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. ներկայացնել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևերի կիրառման 

հնարավորությունները, 

2. վեր հանել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևերով 

վարույթների կիրառման առանձնահատկությունները, 

3. քննարկել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևերով 

օրենսդրությամբ նախատեսված վարույթների կիրառման վերաբերյալ օրենսդրական 

կարգավորումները, 

գ. ընդհանրական կարողություններ  
1. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) քրեական 

գործի նյութերից, 

2. վերլուծել փաստեր, համադրել դրանք և կայացնել իրավիճակից բխող գործնական 

որոշումներ, 

3. ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործել ունեցած գիտելիքները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա8. քննարկել քաղաքացիական գործերի քննության տարբերակված ձևերով վարույթների 

առանձնահատկությունները, դրանց դատավարական կարգը, 

Բ2. գնահատական տալ և լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին, 

Բ3.  կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները,  

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ 

ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբայինաշխատանք, 

3. ինքնուրույնաշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

5. իրադրություններիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների քայլը 

0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է գրավոր 

հանձնարարության միջոցով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հատուկ հայցային վարույթներ, դրանցով կարգավորվող առանձին վարույթի տեսակները, 

հատուկ վարույթներ, դրանց հասկացությունը և այդ վարույթի շրջանակներում քննվող 
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գործերի առանձնահատկությունները, ոչ հայցային այլ վարույթների հասկացությունը և 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

● Մեղրյան Ս. ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն 2: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017 

● Հովհաննիսյան Վ.Վ. Արբիտրաժային որոշումների (վճիռների) ճանաչումը և կատարումը 

Հայաստանի Հանրապետությունում: Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ, 2009: 

● Հովհաննիսյան Վ.Վ. Իրավունքի պաշտպանության արբիտրաժային ձևը: 

Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ, 2008: 

 

1. 1903/1907/Մ01 2. Քաղաքացիական իրավունքի և 

դատավարության արդի 

հիմնախնդիրները 

3. 6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 7 ժամ   5. դաս. – 10 

6. 2-ին  կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  ծանոթացնել ՀՀ-ում քաղաքացիական և 

քաղաքացիադատավարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման 

բնագավառում առկա հիմնական խնդիրներին, այլ երկրներում և անդրազգային 

մակարդակում դրանց տրված լուծումներին, ՀՀ օրենսդրություն ներմուծված նոր 

իրավական ինստիտուտներին, քաղաքացիական և քաղաքացիադատավարական 

օրենսդրության կատարելագործման հիմնական ուղղություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրություն ներմուծված իրավական 

ինստիտուտների արդյունավետությունն ապահովող հիմնական ուղղությունները, 

2. ներկայացնել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները և իրավունքների 

պաշտպանության արդյունավետությանը խոչընդոտող հանգամանքները, 

3. ներկայացնել քաղաքացիադատավարական օրենսդրության՝ իրավունքի 

պաշտպանության արդյունավետությունն ապահովող ինստիտուտների 

կատարելագործման հիմնական ուղղությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. տեղայնացնել քաղաքացիական և քաղաքացիադատավարական հարաբերությունների 

իրավական կարգավորման հարցում օտարերկրյա լավագույն փորձն ու անդրազգային 

կարգավորումների պահանջները, 

2. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները, 

2. պատրաստել զեկուցումներ, 

3. վարել գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության 

աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, 

համակարգված և համակակողմանի փաստարկներով մեկնաբանելով նաև 

օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 
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գործնական իրավիճակներին,  

Բ3. կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ2. պահպանելմասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր 

3. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնաահատում`առավելագույնը 8 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է: 

Մասնակցություն` առավելագույնը 3 միավոր: 

Եզրափակիչ քննություն` առավելագույնը 9 միավոր: Անցկացվում է գրավոր 

հանձնարարության միջոցով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Դատական ակտերի մշակման հմտություններ: Քաղաքացիական գործը դատաքննության 

նախապատրաստելու արդի հարցերը: Դատական ակտերի բողոքարկումը 

վերաքննության կարգով և վարույթ ընդունված բողոքի քննության կարգը վերաքննիչ 

դատարանում: Դատական ակտերի բողոքարկումը վճռաբեկության կարգով և բողոքի 

քննության կարգը Վճռաբեկ դատարանում: Դատական ակտերի բողոքարկումը 

վճռաբեկության կարգով և բողոքի քննության կարգը Վճռաբեկ դատարանում: Իրավունքի 

մեկնաբանություն: Արագացված դատաքննություն. կիրառման հիմքերը, դատավարական 

կարգը: Պարզեցված վարույթ. կիրառման հիմքերը, դատավարական կարգը: Հեռակա 

դատաքննություն. կիրառման հիմքերը, դատավարական կարգը: Վճարման 

կարգադրություն արձակելու վերաբերյալ դիմումներով գործերի վարույթը: Հատուկ 

վարույթների հասկացությունը, հատկանիշները և տեսակները: Հատուկ վարույթների 

գործերի քննության կարգը: Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի 

հաստատման գործերով վարույթի առանձնահատկությունները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Մեղրյան Ս. ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն 2: Ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017։ 

2. Մեղրյան Ս. Պարզեցված ընթացակարգերը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում: Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2019։ 

3. Հեռակա դատաքննության իրավունքի հասկացությունը և նշանակությունը 

քաղաքացիական դատավարությունում, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2017, 225-

236 էջեր: 

4. Ավետիսյան Յու, Մկրտչյան Ա., Սարգսյան Լ. «Իրավաբանական գրագրության 

լեզուն», Եր., Տիգրան Մեծ հրատ., 2019։ Մեղրյան Ս. ՀՀ քաղաքացիական 

դատավարություն 2: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017: 

 

1. 1907/Մ17  2. Կատարողական վարույթը ՀՀ-ում   3. 3 կրեդիտ 
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4. Շաբաթական 3,3 ժամ  5. դաս. - 5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին խորը, համակարգված և համակողմանի 

գիտելիքներ հաղորդել դատական և այլ ակտերի հարկադիր կատարման ընթացակարգի՝ 

կատարողական վարույթի կանոնների, տվյալ գործառույթն իրականացնող մարմնի 

իրավասության մասին, նրանց մոտ զարգացնել կատարողական վարույթին առնչվող 

տեսական ու գործնական խնդիրներ վեր հանելու և դրանք լուծել ունակությունները՝ 

ամբողջացնելով իրավունքների պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ սովորողների 

կողմից այլ դասընթացների արդյունքում ձեռք բերված իմացությունը և գործնական 

կարողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել հարկադիր կատարման ընթացակարգի նշանակությունը և դրանում ծագող 

հարաբերությունների բնույթը․ 

2. ներկայացնել հարկադիր կատարման հիմքերը, նկարագրել կատարողական վարույթի 

ընթացակարգը, կատարողական վարույթի սուբյեկտների կարգավիճակը, հարկադիր 

կատարման միջոցների և առանձին կատարողական գործողությունների 

իրականացման կարգը, 

3. քննարկել կատարողական վարույթը կարգավորող օրենսդրության վերաբերյալ 

ձևավորված դատական պրակտիկան․ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. մշակել կատարողական վարույթի կողմերի շահերի ներկայացուցչությանն ու 

իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված դիմումներ, միջնորդություններ, 

առարկություններ. 

5. առաջարկել կատարողական վարույթին առնչվող վիճելի իրավիճակների 

հիմնավորված լուծումներ որոշակի տրված փաստական հանգամանքների հիման վրա, 

ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր,  

6. հաշվարկել պարտավորությունների հետագա հարկադիր կատարման 

հնարավորությունները կատարողական վարույթին անմիջապես չառնչվող 

պրակտիկայում, մասնավորապես` պայմանագրային հարաբերությունների 

իրավական ապահովման, իրավունքների դատական կամ արտադատական 

պաշտպանության ընթացքում. 

գ. ընդհանրական կարողություններ. 
7. կատարել հետազոտական աշխատանք կատարողական վարույթի խնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2.  բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները, 

Բ1. մեկնաբանելմասնավոր-իրավական հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող, 

ինչպես նաև  ընթացակարգային օրենսդրության դրույթները, անհրաժեշտության դեպքում 

ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և 

համակակողմանի փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին,  

Բ3. կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 
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համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ 

ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր 

3. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

4. ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կատարողական վարույթի ընդհանուր բնութագիրը: Կատարման հիմքեր և 

կատարողական փաստաթղթեր: Հարկադիր կատարման գործառույթի կազմակերպումը: 

Կատարողական վարույթի սուբյեկտները: Կատարողական վաղեմություն: 

Կատարողական վարույթի հարուցումը, կատարողական գործողությունների 

իրականացման ընդհանուր կանոնները: Գույքային բնույթի պահանջներով 

կատարողական վարույթներ. բռնագանձումը պարտապանի գույքի և եկամուտների, դրանց 

առանձին տեսակների վրա տարածելը: Բռնագանձված գումարների բաշխումը 

պահանջատերերի միջև: Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու 

առանձնահատկություններն ըստ պարտապանների: Միջանկյալ դատական ակտերի 

կատարման առանձնահատկությունները: Կատարողական վարույթի և սնանկության 

վարույթի հարաբերակցությունը: Ոչ գույքային բնույթի պահանջներով կատարողական 

վարույթներ: Կատարողական վարույթի մասնակիցների և այլ անձանց իրավունքների 

պաշտպանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը. 

1. Դալլաքյան Վ.Կ., Կատարողական վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում. 

Ընդհանուր մաս: Ուսումնական ձեռնարկ – Երևան, Հայրապետ հրատ., 2021: 

2. Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, դասագիրք, 4-

րդ հրատ., լրացումներով և ուղղումներով - Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013։ 

3. Դալլաքյան Վ.Կ., Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը՝ որպես 

դատական ակտերի հարկադիր կատարման միջոց, մենագրություն - Երևան, 

Հայրապետ հրատ., 2015: 

4. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник – 4-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Статут, 2014. 

 

1. 1907/Մ22 2. Վեճերի լուծման  

արտադատական կարգը 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. - 15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

7. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել  քաղաքացիաիրավական վեճերի 

լուծման այլընտրանքային եղանակներին, դրանցից յուրաքանչյուրի 
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առանձնահատկություններին, դրանցից օգտվել ժամանակակից հնարքներին և 

հմտություներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման արտադատական 

եղանակները, դրանց առանձին տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները, 

2. միջազգային առևտրային, այդ թվում՝ ներդրումային արբիտրաժի հիմնական 

բնութագրիչները, 

3. նկարագրել քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման արտադատական 

եղանակներից օգտվել հնարավորությունները, դրանց արդիականությունը և 

առանձնահատկություները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
1. ներկայացնել քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման արտադատական 

եղանակների գործնական հնարավորությունները, 

2. վերլուծել քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման արտադատական եղանակների 

առանձնահատկությունները, 

3. կազմել և ներկայացնել արբիտրաժային վարույթում անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

 գ. ընդհանրական կարողություններ  
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

քրեականգործինյութերից, 

2. վերլուծել փաստեր, համադրել դրանք և կայացնել իրավիճակից բխող գործնական 

որոշումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության աղբյուրները, 

դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և 

համակողմանի փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը: 

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին,  

Բ3.  կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակույթային միջավայրում գործունեություն ծավալելիս, 

կայացնելու իրավիճակից բխող գործնական որոշումներ, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբայինաշխատանք, 

3. ինքնուրույնաշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում 

5. իրադրություններիքննարկում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է եզրափակիչ քննություն, 

որը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր, իսկ որպես լրացուցիչ բաղադրիչ ուսանողը 

ստանում է 4 միավոր ընթացիկ ստուգումների, 5 միավոր ինքն. աշխատանքի, 3 միավոր 

դասընթացի մասնակցության համար: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների էությունն ու 

հասկացությունը: Քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների 

առանձին տեսակները, դրանցից յուրաքանչյուրի հասկացությունը, կիրառման 

հնարավորություները, առանձնահատկությունները և դրանց տարբերակման չափանիշները: 

Քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների իրավական 

կարգավորման առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի 2002թ.  Տիպային օրենքը միջազգային առևտրային հաշտարարական 

գործընթացի մասին 

2. ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի հաշտեցման կանոններ, 

http://mediators.ru/rus/about_mediation/samples/uncitral 26.03.2018թ.:  

3. Հովհաննիսյան Վ. Վ., «Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևը»։ Երևանի 

պետական համալսարան-Եր.։ ԵՊՀհրատ., 2008։ 

4. Бодрова Е.А., Современная форма семейной медиации в россии и зарубежом 

//ВестникРГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право»: Государство и право. 

Юридические науки, 2015, https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-formasemeynoy-

mediatsii-v-rossii-i-za-rubezhom-1 04.03.2018թ։ 

 

1. 1907/Մ24 2. Միջազգային քաղաքացիական 

դատավարություն 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. – 15 

6. 3րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  ծանոթացնել միջազգային 

քաղաքացիական դատավարության ժամանակակից սկզբունքներին, օտարերկրյա 

անձանց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակին, քաղաքացիական 

դատավարությանն օտարերկրյա պետության մասնակցության հիմնախնդրին,  

միջազգային իրավական օգնության տեսակներին, ՀՀ-ում օտարերկրյա դատական 

ակտերի, արբիտրաժների վճիռների ճանաչման և կատարման վարույթի 

առանձնահատկություններին, օտարերկրյա դատական ակտերի և արբիտրաժային 

վճիռների ճանաչման պայմաններին, ճանաչումը և կատարումը մերժելու հիմքերին, այլ 

պետություններում օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման 

ինստիտուտի կիրառման առանձնահատկություններին, այս բնագավառում ՀՀ 

դատավարական օրենսդրության կատարելագործման հիմնական ուղղություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել միջազգային քաղաքացիական դատավարության սկզբունքները, 

միջազգային իրավական օգնության տարատեսակները, 

2. որոշել ՀՀ դատարանների ընդդատության սահմանները օտարերկրյա տարրի 

մասնակցությամբ գործերով, 

3. ներկայացնել քաղաքացիադատավարական օրենսդրության՝ օտարերկրյա 

անձանց մասնակցությամբ գործերի վարույթին վերաբերող ինստիտուտների 

կատարելագործման հիմնական ուղղությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. համեմատել օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերով վարույթի 

վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները արտասահմանյան երկրների 

իրավակարգավորումների հետ   

5. կազմել այլ պետությունների դատարաններին տրվող դատական 
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հանձնարարություններ և օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման 

միջնորդություններ, 

6. լուծել քաղաքացիական դատավարության ոլորտի բարդ գործնական խնդիրներ, 

գ. ընդհանրական կարողություններ  
7. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,  

8. հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա7. ներկայացնել ոլորտային օրենսդրության և մասնավոր իրավունքների 

պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները, այդ ոլորտում տարվող քաղաքականությունը, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության կտրվածքով, 

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին,  

Բ3.  կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային): 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ 

ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր 

3. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է եզրափակիչ քննություն, որը 

գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր, իսկ որպես լրացուցիչ բաղադրիչ ուսանողը 

ստանում է 4 միավոր ընթացիկ ստուգումների, 5 միավոր ինքն. աշխատանքի, 3 միավոր 

դասընթացի մասնակցության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միջազգային քաղաքացիական դատավարության  իրավունքի սկզբունքները: 

Օտարերկրյա անձանց իրավական կարգավիճակը: Քաղաքացիական դատավարությանը 

օտարերկրյա պետության մասնակցության հիմնախնդիրը: ՀՀ դատարանների 

ընդդատությունը օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերով: Միջազգային 

իրավական օգնության տարատեսակները: Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչումը 

և կատարումը: ճանաչման և հարկադիր կատարման իրավական հիմունքները: 

Օտարերկրյա դատական ակտերի և արբիտրաժային վճիռների ճանաչումը և կատարումը 

մերժելը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Թադևոսյան Պ.Դ., Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով 
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կայացրած դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Եր., Երևանի համալսարանի հրատ., 2014: 

2. Հայկյանց Ա.Մ., Միջազգային մասնավոր իրավունք: 2-րդ հրատ. Եր., Երևանի 

համալսարանի հրատ., 2013: 

3. Հովհաննիսյան Վ. Վ., Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011-192 էջ: 

4. Պետրոսյան Ռ.Գ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարություն, 4-րդ հրատ., Եր., Ոսկան Երևանցի հրատ., 2012: 

 

 

1. 1907/Մ19 2. Դատական ակտերի, Եվրոպական 

դատարանի նախադեպերի և ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի 

որոշումների իրավական որոշումների 

իրավական գործողությունների 

ազդեցությունը ՀՀ իրավական 

համակարգում: 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս. 8, գործ. 4, սեմ. 3 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  ծանոթացնել Հայաստանի 

Հանրապետությունում դատական ակտերի, Եվրոպական դատարանի նախադեպերի և ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավական գործողություններին և դրանց 

ազդեցությանը ՀՀ իրավական համակարգում։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտերի, Եվրոպական 

դատարանի նախադեպերի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումները.  

2. ներկայանել Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտերի, 

Եվրոպական դատարանի նախադեպերի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 

որոշումները. 

3. պարզաբանել Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտերի, 

Եվրոպական դատարանի նախադեպերի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 

որոշումների ի կատար ածման ու բողոքարկման կարգը. 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. վերլուծել Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտերի, Եվրոպական 

դատարանի նախադեպերի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումների 

իրավական գործողությունների ազդեցության առկա խնդիրները, 

2. լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտերի, Եվրոպական 

դատարանի նախադեպերի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներին 

վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ, 

3. ներկայացնել զեկուցումներ,  

4. հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

գ. ընդհանրական կարողություններ. 

1. կատարել հետազոտական աշխատանք: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա5. բացատրել ՀՀ-ում դատական ակտերի Եվրոպական դատարանի նախադեպերի և ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումների առանձնահատկությունների և քննարկել 

նշված որոշումների իրավական կարգավորման հիմունքները, 
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Բ2. գնահատական տալ և լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած 

գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն 

և փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն 

հիմնավորել իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր 

3. գործնական խնդիրների լուծում և փաստաթղթերի պատրաստում 

4. նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

5. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք 

6. գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

7. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է եզրափակիչ քննություն, որը 

գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր, իսկ որպես լրացուցիչ բաղադրիչ ուսանողը 

ստանում է 8 միավոր ընթացիկ ստուգումների, 3 միավոր դասընթացի մասնակցության 

համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ակտերի հասկացությունը: Եվրոպական 

դատարանի նախադեպերի հասկացությունը և դրանց ազդեցությանը ՀՀ իրավական 

համակարգում: ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումները և դրանց ազդեցությունը 

ՀՀ իրավական համակարգում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներն օրենքների և այլ իրավական ակտերի 

նորմերի սահմանադրականության վերաբերյալ (1996-2010): Եր., 2011։  

2. Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և 

դրանց դերը սահմանադրության կայունության ապահովման գործում: Եր,. ԵՊՀ. – 2013։ 

3. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներում արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումներն ու դրանց իրացումը: Ուղեցույց-ձեռնարկ,Եր., 2016: 

 

1. 1907/Մ22 2. Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 

բռնագանձման վարույթը ՀՀ-ում 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս. -15 

6.3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն ուսանողներին փոխանցել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 

բռնագանձման վարույթի էության և բովանդակությունը կազմող առանձին ինստիտուտների 

վերաբերյալ համակողմանի գիտելիքներ, ինչպես նաև զարգացնել ապօրինի ծագում ունեցող 

գույքի բռնագանձման վարույթին առնչվող օրենսդրությունը վերլուծել և գործնական 

խնդիրներ լուծել կարողությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի ընդհանուր 

իրավական բնութագիրը, 
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2. ներկայացնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի մինչդատական 

փուլը և դրա շրջանակում կատարվող գործողությունները, 

3. ներկայացնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթին առնչվող 

միջազգային իրավական համագործակցության էությունը և բովանդակությունը։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. լուծել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթին առնչվող գործնական 

խնդիրները և գործնական իրավիճակները, 

2. կատարել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթին առնչվող 

գիտագործնական հետազոտություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս, կայացնել իրավիճակից բխող գործնական 

որոշումներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և ինստիտուտները, 

Ա7. բացատրել ՀՀ-ում դատական ակտերի Եվրոպական դատարանի նախադեպերի և ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումների առանձնահատկությունների և քննարկել 

նշված որոշումների իրավական կարգավորման հիմունքները, 

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին, 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային), 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, քաղաքականության 

համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու կատարելագործելունեցած գիտելիքները, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված 

կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին 

առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելիր 

տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. նորմատիվ և դատական ակտերի վերլուծություն, 

3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

4․ գրականության և ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է եզրափակիչ քննություն, որը 

գնահատվում է առավելագույնը  9 միավոր, իսկ որպես լրացուցիչ բաղադրիչ ուսանողը 

ստանում է 8 միավոր ինքն. աշխատանքի, 3 միավոր դասընթացի մասնակցության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի ընդհանուր իրավական 

բնութագիրը։ Հայց հարուցելու հիմքերի ուսումնասիրություն իրականացնելու 

ընթացակարգը։ Ուսումնասիրության շրջանակում ապացույց պահանջելը։ Հայցի 

նախնական ապահովման միջոցների կիրառումը։ Ապացույցների նախնական ապահովումը։ 

Ուսումնասիրության արդյունքների նախնական ամփոփումը։  Շահագրգիռ անձանց 
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ծանուցումը։ Ուսումնասիրության ավարտը հաշտության համաձայնությամբ։ 

Ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունը։ Ապօրինի ծագում 

ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով հայցի հարուցումը։ Ապօրինի ծագում ունեցող 

գույքի բռնագանձման պահանջի դատական քննության ավարտը հաշտության 

համաձայնությամբ։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով գործի 

վարույթի կասեցումը։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի գործով 

ապացուցման բեռի բաշխումը և գույքի՝ ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածը։ 

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ վճիռը և դրա 

կատարումը։ Պետության տիրապետությանը հանձնված գույքի կառավարումը և օտարումը։  

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի առնչությամբ միջազգային 

համագործակցությունը 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի և հարակից օրենքների 

նախագծերի ընդունման հիմնավորում։ 

2. Դիտարկումներ «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ, «Լույս» հիմնադրամ, 14․10․2019թ․։  

3. Դիրքորոշում «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 16․10․2019թ․։ 

4. Լրամշակված դիտարկումներ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ, «Լույս» հիմնադրամ, 03․03․2020թ․ 

5. Рахимжанов А.Ж. Общие проблемы производства конфискации имущества до вынесения 

приговора․ 

6. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача 

иностранным государствам денежных․ 

7. Пропостин А.А. Конфискация имущества։ прошлое, настоящее, будущее․ 

8. Жан-Пьер Брюн․ Руководство по возврату активов для специалистов-практиков․ 

9. Отслеживание похищенных активов_Справочник практикующего․ 

10. Конфискация орудий, средств совершения и доходов от коррупционных преступлений в 

Восточной Европе и Центральной Азии․ 

11. Использование ареста и конфискации без вынесения обвинительного приговора․ 

12. Возврат похищенных активов Руководство по конфискации активов вне․ 

13. Базовое пособие по выявлению и расследованию отмывания преступных доходов, 

совершенного посредством виртуальных валют․ 

 

1. 1907/Մ27 2. Վարչական դատավարության 

արդի խնդիրներ 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. – 8, գործ.-4, սեմ.-3 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարչական դատավարության 

ընդհանուր հասկացություններին, ինստիտուտներին, վարչական արդարադատության 

իրականացման առանձնահատկություններին, իրավունքների պաշտպանության 

վարչադատավարական ձևի հիմնարար սկզբունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. լուսաբանել վարչական դատավարությունում հայցի տեսակական 

առանձնահատկությունները և դրանց իրավական կարգավորման ուղենիշները, 

2. ներկայացնել վարչական դատավարությունում հատուկ վարույթների տեսակներն ու 

դրանց կիրառման առանձնահատկությունները, 
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3. նկարագրել վարչական դատավարությունում ապացուցման բեռի բաշխման 

առանձնահատկությունները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. մեկնաբանել վարչական դատավարության ինստիտուտները,  

5. վերլուծել վարչական դատավարությունում հայցի տեսակներն ու դրանց 

ներկայացման առանձնահատկությունները, 

6. լուծել վարչական դատավարության ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական 

խնդիրներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. համակարգելու ընդհանրացնել վարչադատավարական ընդհանուր բնույթի նորմերըև 

օգտագործել դրանք գործնական խնդիրների լուծման համար,  

8. կազմել դատավարության մասնակիցների դատավարական կարգավիճակի 

ձեռքբերման, փոփոխման և դադարման, դատավարական ժամկետների և դատական 

ծախսերի ինստիտուտներին, հայցին և ապացուցման գործընթացին վերաբերող 

դատավարական փաստաթղթեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության 

աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները,  

Բ2. գնահատական տալև լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներին և 

գործնական իրավիճակներին, 

Բ3. կազմել քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական և դատավարական 

իրավահարաբերությունները միջնորդավորող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի 

նախագծեր, 

Գ1.  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ, այդ թվում՝ օտարալեզու աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային):: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. քննարկումներ, բանավեճեր 

3. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է եզրափակիչ բանավոր 

քննություն, որը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր, իսկ որպես լրացուցիչ 

բաղադրիչ ուսանողը ստանում է 8 միավոր ընթացիկ ստուգումների, 3 միավոր 

դասընթացի մասնակցության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Վարչական դատավարության էությունը, սկզբունքները: Վարչական դատարանում 

գործերի քննության և լուծման առանձնահատկությունները: Հայցերի տեսակները և դրանց 

առանձնահատկությունները: Հատուկ վարույթները վարչական դատավարությունում:: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Գ.Բ. ԴանիելյանՎարչական վարույթ և դատավարություն | Տիգրան Մեծ 
հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 384 

2. Кузнецов С.А. Обеспечительные меры в гражданском и административном 

судопроизводстве. - М.: Волтерс Клувер, 2007.  

3. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Доказательства и доказывание в судебном процессе. - 

М.: 2008. 

http://ysu.am/science/hy/Gevorg-Danielyan
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4.  Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 2009. 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 

 

3.«ԲԻԶՆԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

«Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ» 

042101.11.7 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է - 

4. Շնորհվող որակավորումը Իրավագիտության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2020-2022 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ընդունելությունը կատարվում  Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 

կողմից 2022 թ.-ի մայիսի 26-ի թիվ 9/2 որոշմամբ հաստատված՝ «Երևանի պետական 

համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2020/2021 ուսումնական տարվա 

ընդունելության կանոնակարգի» համաձայն։ 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակն է. 

4. ուսանողին տրամադրել խորը, համակարգված և համակողմանի գիտելիքներ՝ 

բիզնեսի և գործարար միջավայրի օրենսդրության և պրակտիկայի, միջազգային 

առևտրային և ներդրումային արբիտրաժային վարույթների վերաբերյալ,  

5. ուսանողին սովորեցնել վերլուծել և մեկնաբանել բիզնեսի և միջազգային արբիտրաժի 

ոլորտների օրենսդրությունը, դրա կիրառման պրակտիկան, օրինաչափություններն 

ու բացառությունները,  

6. զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները 

բիզնես իրավունքի և միջազգային արբիտրաժի ոլորտում հետազոտություններ 

իրականացնելու, իրավախորհրդատվական գործունեություն ծավալելու, բարդ 

գործնական խնդիրներ լուծելու, ոլորտին առնչվող փաստաթղթեր կազմելու համար: 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 
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Ա1. պարզաբանել միջազգային իրավունքի աղբյուրների և ներքին օրենսդրության միջև 

փոխհարաբերությունները, պետություն-ներդրող արբիտրաժի վերաբերյալ հիմնական 

քաղաքականությունն ու պրակտիկան, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության 

կտրվածքով, 

Ա2. ներկայացնել և մեկնաբանել ընկերությունների մասին, ինչպես նաև 

հակամրցակցային ոլորտի օրենսդրության, մտավոր սեփականության և նոր 

տեխնոլոգիաների փոխազդման ասպեկտների, սնանկության ոլորտի 

իրավակարգավորումները և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման հեռանկարները,  

Ա3. ներկայացնել և պարզաբանել ընդերքօգտագործման, բնական պաշարների և 

շրջակա միջավայրի ոլորտի օրենսդրության խնդիրները, ներպետական և անդրազգային 

սնանկության ոլորտի օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի կարգավորումները,  

Ա4. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության 

առանձին ընթացակարգերի հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, 

պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների 

նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, ծանուցումներ, 

պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը պայմանագրեր, 

օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլ 

իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի իրավական սպասարկման և 

ապահովման գործընթացում,  

Բ2. պատրաստել ընկերությունների կանոնադրություն և այլ հիմնադիր փաստաթղթեր, 

բաժնետերերի համաձայնագրեր, ընկերության տնօրենների խորհրդի/բաժնետերերի 

ժողովի որոշումների և արձանագրությունների նախագծեր, իրականացնել 

ընկերությունների գրանցում, 

Բ3. կիրառել քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, 

բնապահպանության և բնօգտագործման, հակամրցակցային, միջազգային մասնավոր 

իրավունքի, ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները, 

Բ4. տրամադրել վարկավորման գործընթացի իրավաբանական ապահովում՝ վարկային 

գործերի ուսումնասիրություն և իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում, 

պայմանագրերում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում, բանկային 

գործառնությունների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն, 

Բ5. աջակցել նախարարություններին և համապատասխան գերատեսչություններին 

բիզնես ոլորտի (այդ թվում՝ ընկերությունների, միջազգային առևտրային իրավունքի, 

բանկային իրավունքի, հարկային իրավունքի, ապահովագրական իրավունքի, 

սնանկության, մտավոր սեփականության, հակամրցակցային, շրջակա միջավայրի, 

ընդերքօգտագործման, էներգետիկ իրավունքի ոլորտների) պետական 

քաղաքականության և ռազմավարության մշակման և իրացման գործում, 

Բ6. աջակցել միջազգային համապատասխան կազմակերպություններին բիզնեսի ոլորտի 

ՀՀ օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական վերլուծության, 

շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես միջավայրի բարելավան նոր հայեցակարգերի 

մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել գործում, միջազգային դոնոր 
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կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կառավարությանը բիզնես միջավայրի 

բարելավմանն ուղղված իրավական խորհրդատվության ծրագրերի համակարգման և 

իրականացման գործում։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ 

խմբի կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն 

ծավալելիս, 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և 

ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ4.պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը  

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը  

● Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական 

մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված 

պարտադիր բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն` 7-9 բալ, որոնք կարող են 

անցկացվել գրավոր կամ բանավոր ձևով: Մյուս բաղադրիչներից առնվազն երկուսը 

ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի 

շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 

բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն՝6-8 բալ և եզրափակիչ քննություն՝ 7-9 բալ: 

Մյուս բաղադրիչներից առնվազն մեկը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք 

են ընթացիկ ստուգում՝ 0-6 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-6 բալ, մասնակցություն՝ 

0-3 բալ:  

● Առանց ընթացիկ քննությունով ավարտվող դասընթացներ:  Յուրաքանչյուր 

ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար 

նախատեսված պարտադիր բաղադրիչն է  եզրափակիչ քննությունը՝ 7-9 բալ: Մյուս 
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բաղադրիչներից առնվազն երկուսը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են 

ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 

բալ: 

● Միայն եզրափակիչ ստուգարքով գնահատվում են ընդհանուր դասընթացները: 

● Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության 

պաշտպանության արդյունքում։  

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են փաստաբանական գործունեություն 

իրականացնել, աշխատել դատարաններում, պետական կառավարման համակարգի 

մարմիններում, մասնավոր ընկերություններում, խորհրդատվական 

ընկերություններում, միջազգային կառույցներում և կազմակերպություններում, 

գիտահետազոտական կենտրոններում, հասարակական կազմակերպություններում։    

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը  

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

● համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային 

սրահ, 

● էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

● ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակ, 

● Համբուրգի, Մանհայմի, Հայդելբերգի, Ուտրեխտի, Սանկտ Պետրբուրգի և 

Մոսկվայի պետական համալսարաններում նմանատիպ մագիստրոսական 

ծրագրին ներկայացվող պահանջները և ուղենիշերը: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ 

նկարագրությունը և այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք 

կբերի միջին բնութագրական ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի 

ընձեռած ուսումնառության հնարավորություններից։ 

 

18. Դասախոսական  կազմին ներկայացվող պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման/մանկավարժական 

● դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություն, 

● դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական 

● տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև 

համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 
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● հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն, 

● հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն: 

Հաղորդակցման 

● լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

● հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն, 

● օտար լեզվի իմացություն  

ՏՀՏ կիրառություն 

● բազային համակարգչային (MS Office  փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, 

Excel, Power-Point, Access, moodle ) հմտություններ, 

Այլ կարողություններ 

● անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

● ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման  կարողություն: 

2. Մասնագիտական կարողություններ 

● բիզնեսի և գործարար ոլորտի իրավահարաբերությունները, միջազգային 

առևտրային և ներդրումային արբիտրաժի գործունեությունը կարգավորող 

օրենսդրությանը տիրապետելու կարողություն, 

● հարկային, ներդրումային, ապահովագրական, էկոլոգիական իրավունքի 

տեսության դրույթները մեկնաբանելու կարողություն, 

● ոլորտին առնչվող միջազգային փաստաթղթերի բովանդակությունն ու էությունը 

բացահայտելու կարողություն, 

● ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի և  եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքը մեկնաբանելու կարողություն, 

● օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում առկա բացերը, թերություններն ու 

առավելությունները բացահայտելու կարողություն: 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

● գիտական աստիճան և/կամ կոչում իրավագիտության ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի 

կոչում, կամ իրավակիրառ պրակտիկայում  բավարար, դատախազի, փաստաբանի 

մասնագիտական փորձ. 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական 

հրատարակությունների առկայություն, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և /կամ 

աշխատաժողովների։ 

Մանկավարժական փորձ 

● մասնագիտական դասընթացների դասավանդմանև/կամվերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ, 

● վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

● առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ իրավապահպան, փաստաբանական 

կամ դատական համակարգում` քննիչ, դատախազ, փաստաբան, դատավոր, 
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իրավախորհրդատու։ 

Այլ պահանջներ 

● դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի 

առցանց նյութերի առկայություն, 

● ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ 

առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։ 
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«ԲԻԶՆԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ  

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 պարզաբանել միջազգային իրավունքի աղբյուրների և 

ներքին օրենսդրության միջև փոխհարաբերությունները, 

պետություն-ներդրող արբիտրաժի վերաբերյալ 

հիմնական քաղաքականությունն ու պրակտիկան, այդ 

թվում՝ ազգային անվտանգության կտրվածքով, 

Բ1 կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, 

պահանջներ, ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ 

ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը պայմանագրեր, 

օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի 

նախագծեր բիզնես ոլորտի իրավական սպասարկման և 

ապահովման գործընթացում 

Ա2 ներկայցնել և մեկնաբանել ընկերությունների մասին, 

ինչպես նաև հակամրցակցային ոլորտի օրենսդրության, 

մտավոր սեփականության և նոր տեխնոլոգիաների 

փոխազդման ասպեկտների, սնանկության ոլորտի 

իրավակարգավորումները և իրավակիրառ պրակտիկայի 

զարգացման հեռանկարները 

Բ2 պատրաստել ընկերությունների կանոնադրություն և այլ 

հիմնադիր փաստաթղթեր, բաժնետերերի համաձայնագրեր, 

ընկերության տնօրենների խորհրդի/բաժնետերերի ժողովի 

որոշումների և արձանագրությունների նախագծեր, 

իրականացնել ընկերությունների գրանցում, 

Ա3 ներկայացնել և պարզաբանել ընդերքօգտագործման, 

բնական պաշարների և շրջակա միջավայրի ոլորտի 

օրենսդրության խնդիրները, ներպետական և 

անդրազգային սնանկության ոլորտի օրենսդրության և 

իրավակիրառ պրակտիկայի կարգավորումները 

Բ3 կիրառել քաղաքացիական, քաղաքացիական 

դատավարության, բնապահպանության և բնօգտագործման, 

հակամրցակցային, միջազգային մասնավոր իրավունքի, 

ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները, 

Ա4 նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև 

իրավունքների պաշտպանության առանձին 

ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների 

իրականացման մեթոդները, պետաիրավական 

երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, 

հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ 

Բ4 տրամադրել վարկավորման գործընթացի իրավաբանական 

ապահովում՝ վարկային գործերի ուսումնասիրություն և 

իրավաբանական եզրակացությունների տրամադրում, 

պայմանագրերում բանկային գործառնությունների 

վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն 

անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում, 
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սոցոլոգիական մոտեցումները: 

  Բ5 աջակցել նախարարություններին և համապատասխան 

գերատեսչություններին բիզնես ոլորտի (այդ թվում՝ 

ընկերությունների, միջազգային առևտրային իրավունքի, 

բանկային իրավունքի, հարկային իրավունքի, 

ապահովագրական իրավունքի, սնանկության, մտավոր 

սեփականության, հակամրցակցային, շրջակա միջավայրի, 

ընդերքօգտագործման, էներգետիկ իրավունքի ոլորտների) 

պետական քաղաքականության և ռազմավարության մշակման 

և իրացման գործում, 

  Բ6. աջակցել միջազգային համապատասխան 

կազմակերպություններին բիզնեսի ոլորտի ՀՀ օրենսդրության 

և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության, շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես 

միջավայրի բարելավան նոր հայեցակարգերի և ծրագրերի 

մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել 

գործում, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից 

ՀՀ կառավարությանը բիզնես միջավայրի բարելավմանն 

ուղղված իրավական խորհրդատվության ծրագրերի 

համակարգման և իրականացման գործում 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային) 

Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

Գ2. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու 

առաջադրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, 

այնպես էլ խմբի կազմում, այդ թվում՝ 

բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն 
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ծավալելիս, 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների 

արդյունքներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական 

հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված 

կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, 

գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր 

տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում, 
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Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

  Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

 Ընդհանուր դասընթացներ 

Օտար լեզու 1602/Մ01              + +  +  

ՏՀՏ-ն մասնագիտական 

խնդիրներում 

2301/Մ01 
             +  

+ + 
 

Հետազոտության պլանավորում և 

մեթոդներ 

1901/Մ15 
     +     +   +  

+ + + 

 Մասնագիտական դասընթացներ 

ՀԲ" Նոր տեխնոլոգիաները և 

մտավոր սեփականության 

իրավունքը 

1903/Մ13 

  +   + +     + +   + + + 

Իրավունքի տեսության արդի 

հիմնախնդիրները 

1901/Մ17 
     +       +    

+ + 

Բնական ռեսուրսների 

օգտագործման և պահպանության 

իրավական կարգավորումը 

1907/Մ34 

  +    +     +  + + + +  

 Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս 

Կորպորատիվ իրավունք 1907/Մ08   +    + +     +    + + 

Գործարարական իրավունք  1903/Մ06   +   + +     +     + + 

Միջազգային առևտրական 

իրավունք 

1903/Մ25 
 + 

  
 + +      +    

+ + 

Հարկային հարաբերությունների 

իրավական կարգավորումը 

1907/Մ10 
+      +  

  
+   +  + 

  

ՀԲ" Միջազգային արբիտրաժ 1907/Մ09 +      +    + +    + +  

 Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ 
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Քաղաքացիական իրավունքի 

տնտեսական վերլուծություն 

1903/Մ55 
+ +     

+ + 
        

  

Արտապայմանագրային 

պարտավորություններ 

1903/Մ02 
   +   

  
        

+  

ՀՀ մրցակցային իրավունք 1903/Մ24   +   + +     + +    + + 

Սնանկության իրավական 

կարգավորումը- 

1907/Մ12  + 
         +  +  + + 

 

Բանկային իրավունք 1903/Մ27    +   +    +      + + 

 Հետազոտական կառուցամաս 

Գիտական սեմինար ------------                   

Մասնագիտական պրակտիկա ------------                   

Մագիստրոսական 

ատենախոսություն 

------------ 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 

 

«ԲԻԶՆԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ» 

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

1.1602/Մ01 

 

2. Օտար լեզու-1 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ շաբաթական 5. գործ.-30 

6. 1-ին կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

● Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով 

հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես 

էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում, 

● Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

● ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

● զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր 

մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ 

ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց 

ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով 

ինքնուրույն աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, 

կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու 

փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, 

քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների 

շուրջ, 

6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ 

կառուցելով շարադրանքը, 

7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և 

տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 
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ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու 

և ներկայացնել նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները 

պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության 

համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային) 

Գ2. ազատորեն հաղորդակցվել օտար լեզվով  

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ: 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք, 

5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), 

6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց. 

1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի 

վերաբերյալ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, 

քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները: 

2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց 

իրացումը օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման 

գործընթացում: 

3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու 

աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև 

ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու 

սկզբունքները: 

4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, 

ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, 

վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.     John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing 

Guide. 

          The University of Michigan Press, USA,2003 
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2.   John M Swales and Christine B.Feak  “Academic writing for Graduate Students’’ 

2000, USA 

3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The 

University of Michigan  Press   2006  

4.Alison Riley,   English for Law”. Macmillan 1997.  

 

1. 

2301/Մ01 

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում  /հումանիտար 

ֆակուլտետների համար/ 

 3. 3 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 5. գործ – 15 

6. 1-ին կիսամյակ   7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է, որ  ուսանողները ձեռք բերեն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու հմտություններ և 

կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

● աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

● մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը 

● աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ 

● կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ 

● նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա 

● ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ 

● ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և 

ձայնային էֆեկտներ 

● մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական 

մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները 

տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով: 

3. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի 

միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 

միավոր  առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 

միավոր առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 



150 

միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  5 հարց, 

յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու 

համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, 

հասցեներ, ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:  

Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, 

հարցումներ, հաշվետվություններ: 

Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և 

ցուցադրում: 

Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի 

ստեղծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере 

2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML 

3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru 

4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013 

5. Shelly Cashman, Microsoft Office   

 

 

 

 1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 7,5, գործ.- 7,5 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. ձևավորել իմացություն գիտության, գիտական հետազոտության, գիտական 

գործունեության իրավական կարգավորման մասին, 

2. սովորեցնել գիտական հետազոտության կազմակերպման և անցկացման 

հիմնադրույթները, 

3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության 

մեթոդների, աղբյուրների ու պրակտիկ ինֆորմացիայի հետ աշխատանքի, 

գիտական հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի 

մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրելու գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական 

գործունեության իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության 

անցկացման փուլերը, 

2. բացատրելու գիտական հետազոտության մեթոդները, դրանց տեսակները, 

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները 

https://learn.javascript.ru/
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3. քննարկելու գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, 

հետազոտության պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց 

առանձնահատկությունները, 

4. նկարագրելու գիտական աշխատանքի ձևավորման, լեզվի և ոճի 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված  

աղբյուրները  և մշակել  խորհրդատվություն իրավական  ինստիտուտի 

կատարելագործման համար, 

6. կատարել ինքնուրույն աշխատանք գիտատեղեկատվական աղբյուրների և 

միջոցների հետ, 

7. կատարել գիտական անհրաժեշտ  մեթոդների  ընտրություն` ելնելով թեմայի 

հետազոտություն առարկայից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների 

օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

9. դրսևորելու վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար: 

1.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների 

պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական 

երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական 

երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները, 

Բ5. Տրամադրել վարկավորման գործընթացի իրավաբանական ապահովում՝ 

վարկային գործերի ուսումնասիրություն և իրավաբանական 

եզրակացությունների տրամադրում, պայմանագրերում անհրաժեշտ 

փոփոխությունների կատարում, բանկային գործառնությունների վերաբերյալ 

իրավաբանական խորհրդատվություն, 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, 

այնպես էլ խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,   

Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 
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բանավեճերի ընթացքում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների 

կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով՝ գրավոր հետազոտական 

աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա. ուսանողներին 

առաջադրվում են իրավական գիտատեսական խնդիր, որը նա պետք է 

կարողանա հետազոտել և լուծել: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական 

աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական 

հետազոտության էությունը, անցկացման էտապները: Գիտական 

հետազոտության  մեթոդները  և մեթոդաբանությունը: Գիտական 

հետազոտության թեմայի ընտրությունը և հիմնավորումը: Գիտական 

տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Вайнитейн М. З. Основы  научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков 

и К, 2010. 

3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 

2009. 

4.  Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- 

Мастер, 2009. 

5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. 

Воронеж, 2011. 

 

1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 15 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, 

զարգացման հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,  

2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները, 

հայեցակարգերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների 

շրջանակը, 

2. բացատրել պետության և իրավունքի առաջացման պատմատեսական 

հիմնախնդիրները և հայեցակարգերը, հասարակության, պետության և 

իրավունքի միասնությունը, 

3. քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները, 

4. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության 

համակարգ հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,  

5. բացատրել իրավական պատասխանատվության տեսագորխնական 

հիմնախնդիրները: 

6. բացատրել օրինականություն և իրավական օրինականություն 

հասկացությունների հարաբերակցությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. կատարել արդի պետաիրավական իրականության ավելի խորը, 

բազմակողմանի վերլուծություն՝ օգտագործելով տեսական մեթոդաբանական 

մոտեցումները,  

8. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ 

տարակարծիք մոտեցումները,   

9. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն 

10.  համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ 

մոտեցումները, 

11. հիմնվելով իրականացված ուսումնասիրությունների վրա՝ անել 

ինքնուրույն հետևություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
12. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների 

օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

13. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների 

պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական 

երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական 

երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Բ7. աջակցել միջազգային համապատասխան կազմակերպություններին բիզնեսի 

ոլորտի ՀՀ օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության, շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես միջավայրի բարելավան 

նոր հայեցակարգերի և ծրագրերի մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը 
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ներկայացնել գործում, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ 

կառավարությանը բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված իրավական 

խորհրդատվության ծրագրերի համակարգման և իրականացման գործում։ 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ,   

Գ5. տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների 

կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ 

ելույթ. որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ 

ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է 

բանավոր /կամ գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման 

հիման վրա: 

  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության 

զարգացումը և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման 

հիմնախանդիրները: Հասարակության, իրավունքի և պետականության 

միասնությունը: Իրավունքի զարգացման ուղղությունները: Պետության և 

իրավունքի հարաբերակցությունը: Իրավունքի էությունը, հասկացությունը, 

նշանակությունը: Իրավահասկացության հայեցակարգերը: Իրավունքի 

համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ: 

Ժամանակակից հասարակության պետաիրավական զարգացման 

հիմնախնդիրները: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., 

Рыбушкин Н.Н., Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013. 

2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.  

3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2006. 

4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

2007. 

5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 

2001. 
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1. 1907/Մ09 2. Միջազգային արբիտրաժ  3. 6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 5 ժամ  5. դաս.- 20, գործ.-10, սեմ.-7,5 

6. 1-ին կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սուբյեկտիվ իրավունքների 

պաշտպանության արբիտրաժային ձևին, դրա ինստիտուցիոնալ և գործառութային 

հիմնական առանձնահատկություններին, արբիտրաժային կարգով վեճերի լուծման, 

ինչպես նաև վճիռներրի ճանաչման և կատարման, այդ թվում՝ նաև վիճարկման 

կարգին: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  
ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
1. ներկայացնել իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի էության, 

արբիտրաժի հիմնական ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները,  

2. բացատրել արբիտրաժային ակտերի դասակարգման 

առանձնահատկությունները, 

3. լուսաբանել արբիտրաժային վճռի ճանաչման և կատարման, ինչպես նաև 

վիչարկման կարգը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կազմել արբիտրաժային քննությանը միջնորդավորող դիմումներ, 

համաձայնություններ, վճիռներ և որոշումներ և այլ փաստաթղթեր, 

5. մշակել արբիտրաժային համաձայնությունների և գործերի քննության 

ընթացակարգային կանոնների օրինակելի ձևեր, 

6. լուծել ոլորտին վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ, 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական 

աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր), 

8. վարել բանավեճեր: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. պարզաբանել միջազգային իրավունքի աղբյուրների և ներքին օրենսդրության 

միջև փոխհարաբերությունները, պետություն-ներդրող արբիտրաժի վերաբերյալ 

հիմնական քաղաքականությունն ու պրակտիկան, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության կտրվածքով,  

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում,  

Բ5. աջակցել նախարարություններին և համապատասխան գերատեսչություններին 

բիզնես ոլորտի (այդ թվում՝ ընկերությունների, միջազգային առևտրային իրավունքի, 

բանկային իրավունքի, հարկային իրավունքի, ապահովագրական իրավունքի, 

սնանկության, մտավոր սեփականության, հակամրցակցային, շրջակա միջավայրի, 

ընդերքօգտագործման, էներգետիկ իրավունքի ոլորտների) պետական 

քաղաքականության և ռազմավարության մշակման և իրացման գործում, 
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Բ6. աջակցել միջազգային համապատասխան կազմակերպություններին բիզնեսի 

ոլորտի ՀՀ օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության, շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես միջավայրի բարելավան նոր 

հայեցակարգերի և ծրագրերի մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը 

ներկայացնել գործում, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ 

կառավարությանը բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված իրավական 

խորհրդատվության ծրագրերի համակարգման և իրականացման գործում։ 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում,   

Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. արբիտրաժային գործերի վերլուծություն, 

4. արբիտրաժային վարույթը միջնորդավորող փաստաթղթերի կազմում, 

5. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

6. գրականության և պրակտիկ նյութերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

7. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է 2 ընթացիկ և մեկ 

եզրափակիչ քննություն: 

Երկու ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է` առավելագույնը 3 միավոր, 

իսկ երկրորդ ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանքի 

պաշտպանությամբ` առավելագույնը 3 միավոր արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը՝  

առավելագույնը 8 միավոր: Որպես լրացուցիչ բաղադրիչ ուսանողը ստանում է 

առավելագույնը՝ 2 միավոր ընթացիկ ստուգման, առավելագույնը՝ 2 միավոր 

ինքնուրույն աշխատանքի և առավելագույնը՝ 2 միավոր մասնակցության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի իրավական բնութագիրը: 

Արբիտրաժի սկզբունքները: Արբիտրաժային իրավահարաբերությունների տարրերը: 

Արբիտրաժային համաձայնության հասկացությունը և տեսակները: Արբիտրաժային 

որոշումներ: Արբիտրաժային որոշումների կատարումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը. 

1. Հովհաննիսյան Վ.Վ. Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Երևան, 2011: 

2. Օտարերկրյա արբիտրաժային վճիռների ճանաչման և հարկադիր 

կատարման մասին 1958թ. Կոնվենցիա: 

3. Պետությունների և մասնավոր անձանց միջև ներդրումային վեճերի 

արբիտրաժային կարգավորման մասին 1965թ. Վաշինգտոնի կոնվենցիա: 
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4. Միջազգային արբիտրաժային հաստատությունների կանոնակարգեր: 

5. Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության (ՄՍՀԿ) 

մշակած մեդիացիայի կանոնակարգ, 

http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/#1a 

6. 12.03.2018թ․ ։ ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի հաշտեցման կանոններ, 

http://mediators.ru/rus/about_mediation/samples/uncitral 26.03.2018թ․ 

7. ՅՈՒՆՍԻՏՐԱԼ-ի 2002թ. Տիպային օրենքը միջազգային առևտրային 

հաշտարարական գործընթացի մասին 

https://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-conc/03-90955_Ebook.pdf 

 

 

1. 1907/Մ34 2. Բնական ռեսուրսների օգտագործման և 

պահպանության իրավական 

կարգավորումը 

3. 6 

կրեդիտ 

4․Շաբաթական 4 ժամ  5. դաս. – 20,  սեմ 10 

6. 2րդ  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բնական ռեսուրսների 

օգտագործման և պահպանության հիմնական սկզբունքները, բնական ռեսուրսների  

օգտագործման և պահպանության ոլորտի ՀՀ օրենսդրությունը՝ հատկապես 

շեշտադրելով օգտակար հանածոների արդյունահանման և էներգետիկայի ոլորտի 

առանձնահատկությունները, բնական ռեսուրսների օգտագործման 

թույլտվություններ ստանալու ընթացակարգերը, թույլտվությունների հիմնական 

պայմանները, թոյլտվություն տրամադրող պետական մարմինների և թույլտվություն 

ստացող սուբյեկտների մասնակցությամբ հասարակական հարաբերությունների և 

այդ հարաբերություններից բխող իրավունքների պաշտպանության 

առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. պարզաբանել բնական ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության 

հարաբերությունները կարգավորող հիմնական ինստիտուտները, 

2. ներկայացնել  բնական ռեսուրսների օգտագործման թույտվությունների 

տրամադրման ընթացակարգերը և թույլտվությունների հիմնական 

պայմանները, 

3. բացատրել տնտեսության տարբեր ճյուղերում, հատկապես՝ 

հաքարդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում բնական ռեսուրսների 

օգտագործման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների 

առանձնահատկությունները,  

4. պարզաբանել բնական ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության  

հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության 

եղանակները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գործնական խնդրի լուծման նպատակով վերլուծել բնական ռեսուրսի 

օգտագործման թույլտվություն տրամադրող պետական մարմնի  և 

թույլտվություն ստացող սուբյեկտի վարքագիծը կանոնակարգող իրավական 
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ակտերը, 

2. լուծել բնական ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության վերաբերող 

բարդ գործնական խնդիրներ, 

գ. ընդհանրական կարողություններ 

1. պատրաստել զեկուցումներ,  

2. վարել գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի` 

Ա3. ներկայացնել և պարզաբանել ընդերքօգտագործման, բնական պաշարների և 

շրջակա միջավայրի ոլորտի օրենսդրության խնդիրները, ներպետական և 

անդրազգային սնանկության ոլորտի օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի 

կարգավորումները,  

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում,  

Բ6. աջակցել միջազգային համապատասխան կազմակերպություններին բիզնեսի 

ոլորտի ՀՀ օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության, շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես միջավայրի բարելավան նոր 

հայեցակարգերի մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել 

գործում, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կառավարությանը 

բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված իրավական խորհրդատվության 

ծրագրերի համակարգման և իրականացման գործում։ 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ2. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, 

այնպես էլ խմբի կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, 

գործունեություն ծավալելիս, 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում, 

Գ4.պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները 

1. դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ և բանավեճեր, 

3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

4. տեսական գրականության, օրենսդրության և դատական պրակտիկայի 

ինքնուրույն ուսումնասիրություն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Որպես պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է երկու ընթացիկ և եզրափակիչ 

քննություններ: Առաջին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողին տրված 

գրավոր առաջադրանքի գնահատման հիման վրա՝ 3 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:  

Երկրորդ  ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը 

պարունակում է  2 առաջադրանք, որոնցից յուրաքանչյուրի առավելագույն արժեքը 

1,5 միավոր է, միավորների քայլը 0.5։ 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է  4 հարց (առաջադրանք), որոնցից յուրաքանչյուրի 

առավելագույն արժեքը 2 միավոր է: Միավորների քայլը 0.5 է: 

Որպես լրացուցիչ բաղադրիչ ուսանողը ստանում է առավելագույնը 2 միավոր 

ընթացիկ ստուգման,  առավելագույնը 2 միավոր ինքնուրույն աշխատանքի և 

առավելագույնը 2 միավոր մասնակցության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

Բնական ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության ինստիտուտի դերը 

շուկայական հարաբերություններում: Բնական ռեսուրսների օգտագործման 

թույլտվությունները տնտեսության տարբեր ճյուղերում: Բնական ռեսուրսների 

օգտագործման և հարակից այլ թույլտվություններ ստանալու ընթացակարգը: 

Բնական ռեսուրսների օգտագործման թույլտվությունների պայմանները և դրանցից 

ծագող իրավունքների և պարտականությունների ծավալը: Բնական ռեսուրսների 

օգտագործման թույլտվություններից ծագող և հարակից իրավունքների 

պաշտպանությունը: 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Жаворонковой Н.Г., Агафонова В.Б. Правовые основы бизнеса в сфере 

природопользования.  М.: Проспект, 2017. 

2. Городов О.А., Введение в энергетическое право. 2-е издание. Учебник.  М.: 

Проспект, 2015.  

3. Mining Law: Jurisdictional Comparisons. Sweet & Maxvell, 2012. 

4. Christian Matabaro. Reforming Mining Law: A Look at Transnational Corporations’ 

Activities in the Democratic Republic of Congo within the Doctrine of Corporate Social 

Responsibility, Xlibris Corporation LLC, 2019. 

5. Raphael J.Heffron. Energy Law: An Introduction. Springer, 2014. 

6. Rosemary Lyster, Adrian Bradbrook. Energy Law and the Environment. Cambridge 

University Press, 2006. 

7. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, 2009: 

8. Белых В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2009. 

9. Ершова Т. Предпринимательское право. М., 2010. 
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1. 1907/Մ12 2. Սնանկության 

իրավական  

կարգավորումը  

3.  3 կրեդիտ 

4.  Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 15 
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6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց  ընթացիկ քննությունների գնահատման 

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սնանկության ինստիտուտի 

իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներին Հայաստանի Հանրապետությունում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել սնանկության վարույթի ծագման, զարգացման և ավարտի 

օրինաչափությունները,  

2. նկարագրել ՀՀ-ում սնանկության՝ որպես ընթացակարգի, հիմնական փուլերի 

իրավական բնույթը և օրենսդրական կարգավորման 

առանձնահատկությունները, 

3. մատնանշել սնանկության սուբյեկտների իրավական կարգավիճակի 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կազմել սնանկության վարույթը միջնորդավորող դիմումներ, պահանջներ և այլ 

փաստաթղթեր, 

2. լուծել ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրներ, 

3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների սնանկության վարույթների 

առանձնահատկությունները. 

գ. ընդհանրական կարողություններ 

1.  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական 

աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. ներկայացնել և մեկնաբանել ընկերությունների մասին, ինչպես նաև 

հակամրցակցային ոլորտի օրենսդրության, մտավոր սեփականության և նոր 

տեխնոլոգիաների փոխազդման ասպեկտների, սնանկության ոլորտի 

իրավակարգավորումները և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման 

հեռանկարները,  

Բ6. աջակցել միջազգային համապատասխան կազմակերպություններին բիզնեսի 

ոլորտի ՀՀ օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության, շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես միջավայրի բարելավան նոր 

հայեցակարգերի և ծրագրերի մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը 

ներկայացնել գործում, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ 

կառավարությանը բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված իրավական 

խորհրդատվության ծրագրերի համակարգման և իրականացման գործում։ 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում, 



161 

Գ4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

 11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

4. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում,  

7. սնանկության վարույթում կիրառվող փաստաթղթերի կազմում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Որպես դասընթացի պարտադիր բաղադրիչ նախատեսված է եզրափակիչ 

քննություն, որը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր, իսկ որպես լրացուցիչ 

բաղադրիչ ուսանողը ստանում է 8 միավոր ընթացիկ ստուգումների, 3 միավոր 

դասընթացի մասնակցության համար: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սնանկության ինստիտուտի հասկացությունը և ձևավորման պատմությունը: 

Սնանկության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության համակարգը: Սնանկության 

իրավահարաբերությունները: Սնանկության վարույթի հարուցումը և 

պարտապանին սնանկ ճանաչելու կարգը: Սնանկության ընթացակարգերի 

իրավական բնութագիրը: Պարտապանի  և պարտատիրոջ իրավունքների 

երաշխիքները սնանկության վարույթում: Ֆիզիկական անձանց սնանկության 

գործերի քննության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը. 

1. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Ուսումնական ձեռնարկ,Եր., 

2009:   

2. Карелина С.А., Правовое регулирование несосотоятельности (банкротства): 

учеб.-практ.  пособие. М.: 2007.  

3. Попондопуло В.Ф., Банкротство. Правовое регулирование научно-

практическое пособие. М.:2012. 

4. Ткачев В.Н., Конкурсное право. Правовое регулирование несосотоятельности 

(банкротства) в России: Учебник. 2-е изд., перераб. и  доп. – М.: 2007.  

5. Телюкина М.В., Основы конкурсного права, М.: 2004.  

 

1. 1903/Մ02 2. Արտապայմանագրային 

պարտավորություններ 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. - 15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արտապայմանագրային 

պարտավորությունները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության հիմնարար սկզբունքներին, 

օրենսդրության առանձնահատկություններին, վնաս պատճառելուց առաջացող 

պարտավորությունների ծագման հիմքերին, վնասի հատուցման 

առանձնահատկութուններին, պատասխանատվության սուբյեկտներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝   

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել արտապայմանագրային և պայմանագրային 

պարտավորությունների տարբերությունը, 

2. ներկայացնել արտապայմանագրային պարտավորությունները կարգավորող 

օրենսդրության առանձին ինստիտուտները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. լուծել արտապայմանագրային պարտավորություններին վերաբերող բարդ 

գործնական խնդիրներ, 

2. կազմել պատճառված վնասի հատուցմանն ուղղված հարաբերություններին  

առնչվող փաստաթղթեր, իրավական ակտերի նախագծեր, 

3. տալու լուծումներ օրենսդրության մեջ առկա և իրավակիրառ պրակտիկայում 

ծագող խնդիրներին, 

4. վերլուծել իրավակիրառ պրակտիկայից բերված գործերի կապակցությամբ 

դատարանների կողմից ընդունված ակտերը,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները, 

2. հիմնավորել իր տեսակետները՝ այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 

ընթացքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների 

պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական 

երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական 

երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Գ4.ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

դասախոսություններ 

քննարկումներ, բանավեճեր 

իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

իրավական բարդ խնդիրների լուծում 

պրակտիկ գործերի ուսումնասիրություն  

ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք 

գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր կամ բանավոր 
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հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, առաջին ընթացիկ 

քննությունը գնահատվում է առավելագույնը՝  5 միավոր, երկրորդը առավելագույնը ՝ 

4 միավոր, ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր, 

անկացվում է գրավոր կամ բանավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման 

հիման վրա, մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների հասկացությունը և 

նշանակությունը, Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորությունների սուբյեկտները, 

Պատասխանատվությունը շրջապատի համար առավել վտանգ ստեղծող 

գործունեությամբ պատճառված վնասի համար, Վնասի հատուցման չափը որոշելը, 

Քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի 

հատուցումը,Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին 

պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները, Ապրանքների, 

աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված 

վնասի հատուցումը, Անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած 

պարտավորություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

Գ. Բեքմեզյան Գ., Արտապայմանագրային պարտավորություններ, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2009: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս, չորրորդ 

հրատ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011: 

Александр Шевченко, Галина Шевченко, Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве, М.: изд-во Статут, 2013. 

Гражданское право: Учебник. В 2 т. Том. I. Отв. ред. Суханов Е.А. –М.: ВолтерсКлувер, 

2008. 

Загорулько А.И., Обязательства по возмещению вреда. Харьков, 1996. 

 

 

1. 1903/Մ08 2. Կորպորատիվ իրավունք 3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ  5. դաս. – 15, սեմ.-7,5 

6. I կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կորպորատիվ 

իրավահարաբերությունների առանձնահատկություններին, կորպորատիվ տիպի 

իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման կարգին, 

կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառությանը, կորպորացիայի մասնակցի 

իրավունքներին և պարտականություններին, կորպորատիվ տիպի իրավաբանական 

անձանց կառավարման առանձնահատկություններին, կորպորատիվ վեճերի 

լուծման հետ կապված խնդիրներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝    

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն՝ 
9. ներկայացնել կորպորատիվ տիպի իրավաբանական անձանց, հսկող և հսկվող 

կորպորացիաների առանձնահատկությունները, 

10. նկարագրել կորպորացիայի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման 

http://www.ozon.ru/person/22438614/
http://www.ozon.ru/person/3793000/
http://www.ozon.ru/brand/857322/
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կարգը, կորպորացիայի մասնակցի իրավունքները ու պարտականությունները, 

11. նկարագրել կորպորատիվ վեճերի առանձին տեսակները և դրանց լուծման 

հիմնական ձևերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

12. գործնականում իրականացնել կորպորատիվ տիպի առևտրային 

իրավաբանական անձանց ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարմանն 

ուղղված առանձին գործողություններ, 

13. վերլուծել կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման, 

կանոնադրական կապիտալի ավելացման և նվազեցման գործընթացների 

իրավական սպասարկման ոլորտում առկա խնդիրները և գտնել դրանց լուծման 

համար անհրաժեշտ ուղիները, 

14. բացահայտել կորպորատիվ կառավարման այս կամ այն մոդելի կիրառման 

հնարավոր իրավական ռիսկերը,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
15. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները, 

16.  գնահատել ոլորտում առկա խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. բացատրել իրավունքների պաշտպանության դատական և արտադատական 

ընթացակարգերի հիմնարար սկզբունքները, առանձին փուլերը և 

ինստիտուտները, 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության 

աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, 

անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի փաստարկներով 

մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

 Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

քաղաքականության համառոտագրեր, ստեղծագործաբար կիրառել ու 

կատարելագործել ունեցած գիտելիքները, մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրությանը համակող-մանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին 

առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելիր 

տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

7. Դասախոսություններ, 

8. քննարկումներ, բանավեճեր, 

9. իրավական ակտերի նախագծերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

10. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

11. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

12. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անկացվում է գրավոր 2-ը՝ բանավոր հանձնարարության 
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արդյունքի գնահատման հիման վրա, առաջին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է 

5 միավոր, երկրորդը՝ 4 միավոր, ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է 8 միավոր, 

անկացվում է գրավոր կամ բանավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման 

հիման վրա, մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Գործարարական 

գործունեությանը մասնակցող կազմակերությունների տեսակները: Կորպորատիվ 

տիպի իրավաբանական անձանց ստեղծումը, վերակազմակերպումը և դադարումը: 

Կորպորատիվ կառավարումը և վերահսկողությունը: Կորպորացիայի 

մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների և պարտականությունների 

իրավական կարգավորումը: Փոխկապակցվածություն ունեցող տնտեսական 

ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Տնտեսական ընկերություններում 

պատասխանատվության իրավական կարգավորումը: Կորպորատիվ տիպի 

իրավաբանական անձնաց կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական 

կարգավորման առանձնահատկությունները: Կորպորատիվ հարաբերությունների 

մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

6. Ավետիսյան Վ.Դ. Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների արդի 

հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2013թ.: 

7. Ավետիսյան Վ.Դ. Բաժնետիրական իրավունք, Եր. 2005: 

8. Բարսեղյան  Տ. Կ. Գործարարական իրավունք: ԵՊՀ. հրատ., 2009: 

9. Корпоративное право, под ред. И.С. Шиткина, М., 2007. 

10. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. 

 

 

 

1. 1903/Մ06 2. Գործարարական  իրավունք 3. 3 կրեդիտ 

4․Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. - 15 

6. 1-ին կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գործարարական 

հարաբերությունների էությունը, ՀՀ-ում գործարարական հարաբերությունները 

կարգավորող օրենսդրությունը,  գործարարական հարաբերությունների 

մասնակիցների կարգավիճակը, նրանց իրավունքների ու պարտականությունների 

ծավալը, գործարարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման, 

գործարարական գործունեության պետական կառավարման հիմնահարցերը, 

գործարարների միջև և նրանց մասնակցությամբ առաջացող պայմանագրային 

հարաբերությունների առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. պարզաբանել գործարարական հարաբերությունները կարգավորող 

հիմնական ինստիտուտները, 

2. բացատրել  գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների և նրանց 

գույքի կարգավիճակի առանձնահատկությունները, 



166 

3. թվարկել գործարարական գործունեության պետական կառավարման 

մեթոդները և պարզաբանել դրանց էությունը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գործնական խնդրի լուծման նպատակով վերլուծել գործարարական 

հարաբերությունների մասնակիցների վարքագիծը կանոնակարգող 

իրավական ակտերը, 

2. լուծել գործարարական հարաբերություններին վերաբերող բարդ գործնական 

խնդիրներ, 

3. վերլուծել դատական և գործարարական պրակտիկայի նյութերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. օգտագործել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրները 

(օրենսդրական բազա, ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ), 

2. վարել գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 

Ա3. ներկայացնել և մեկնաբանել ընկերությունների մասին, ինչպես նաև 

հակամրցակցային ոլորտի օրենսդրության, մտավոր սեփականության և նոր 

տեխնոլոգիաների փոխազդման ասպեկտների, սնանկության ոլորտի 

իրավակարգավորումները և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման 

հեռանկարները,  

Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների 

պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի հետազոտությունների 

իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր 

օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական, 

փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ 

սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում,  

Բ6. աջակցել նախարարություններին և համապատասխան գերատեսչություններին 

բիզնես ոլորտի (այդ թվում՝ ընկերությունների, միջազգային առևտրային 

իրավունքի, բանկային իրավունքի, հարկային իրավունքի, ապահովագրական 

իրավունքի, սնանկության, մտավոր սեփականության, հակամրցակցային, 

շրջակա միջավայրի, ընդերքօգտագործման, էներգետիկ իրավունքի ոլորտների) 

պետական քաղաքականության և ռազմավարության մշակման և իրացման 

գործում, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում, 

Գ5.պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները։ 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները 

դասախոսություններ, 

քննարկումներ և բանավեճեր, 

ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

տեսական գրականության, օրենսդրության և դատական պրակտիկայի ինքնուրույն 

ուսումնասիրություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են գրավոր կամ բանավոր 

հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, առաջին ընթացիկ 

քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր, երկրորդը առավելագույնը ՝ 4 

միավոր, ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 8 միավոր, անկացվում 

է գրավոր կամ բանավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, 

մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական հարաբերություններում: 

Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը: 

Գործարարական իրավունքի հատուկ սուբյեկտները: Գործարարական 

գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի կարգավիճակը: 

Գործարարական գործունեության պետական կառավարումը:  Պայմանագրի դերը 

գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, 2009: 

Белых В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2009. 

Ершова Т. Предпринимательское право. М., 2010. 

Жилинский С.Ж. Предпринимательское право. М., 2010. 

 

1. 1903/Մ25 2. Միջազգային առևտրական 

իրավունք 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ  5. դաս. - 15, սեմ.-7,5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին ներկայացնել միջազգային 

առևտրական իրավունքի առաջացման և զարգացման նախադրյալները,  

միջազգային առևտրական հարաբերությունների ունիֆիկացիոն իրավական 

կարգավորման պատմական և ժամանակակից ասպեկտները և ապագա 

զարգացումները, ծանոթացնելմիջազգային առևտրական հարաբերությունների 

կոլիզիոն-իրավական և նյութաիրավական կարգավորման համադրումներին, 

միջազգային առևտրական հարաբերությունների ունիվերսալ և 

տարածաշրջանային ունիֆիկացիոն իրավական կարգավորման 

գործընթացներին, միջազգային առուվաճառքի շրջանառության ունիվերսալ 

իրավական կարգավորումներին, այդ ոլորտում օտարերկրյա և արբիտրաժային 

դատական պրակտիկային, միջազգային առևտրական սովորույթներին, 

միջազգային առևտրական շրջանառության հետ սերտորեն առնչվող մյուս 

ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային վարկային, միջազգային 
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բեռնափոխադրման իրավական կարգավորումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
9. ներկայացնել ժամանակակից միջազգային առևտրական հարաբերությունների 

ունիֆիկացիոն իրավական կարգավորման բնույթը, զարգացման հիմնական 

միտումները, 

10. լուսաբանել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության իրավական 

կարգավորման սկզբունքները և հիմնական ասպեկտները, 

11. բացատրել միջազգային առուվաճառքի շրջանառության հետ սերտորեն 

կապված մյուս ոլորտների՝ միջազգային հաշվարկային, միջազգային 

վարկայաին, միջազգային փոխադրումների առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

12. տեղայնացնել առաջավոր օտարերկրյա և միջազգային իրավական փորձը. 

13. վերլուծել միջազգային և ներպետական առևտրական հարաբերությունների 

ոլորտում առկա խնդիրները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
14. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական 

աշխատություններ, հոդվածներ և հաշվետվություններ, ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, դատական պրակտիկայի նյութեր), 

15. գնահատել ոլորտում առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, 

16. ներկայացնել զեկույցներ, հետազոտությունների արդյունքներ և հիմնավորել 

իր տեսակետները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. նկարագրել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների ոլորտային օրենսդրության 

աղբյուրները, դրանց մեկնաբանման և  կիրառման հիմնարար սկզբունքները, 

անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով, համակարգված և համակակողմանի փաստարկներով 

մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ4. կիրառել մասնավոր-իրավական հարաբերությունների և դրանցից բխող 

վեճերի լուծման ընթացակարգերի իրավական կարգավորման ոլորտում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

7. Դասախոսություններ, 

8. քննարկումներ, բանավեճեր, 

9. նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

10. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք, 

11. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

12. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

2 ընթացիկ քննություններն անկացվում են հանձնարարության արդյունքի 

գնահատման հիման վրա, առաջին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է 
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առավելագույնը՝  5 միավոր, երկրորդը առավելագույնը՝  4 միավոր, ընթացիկ 

ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը՝  8 միավոր, անկացվում է գրավոր կամ 

բանավոր հանձնարարության արդյունքի գնահատման հիման վրա, 

մասնակցությունը գնահատվում է 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միջազգային առևտրական հարաբերությունների իրավական կարգավորման 

մեթոդո-լոգիական հիմնախնդիրները: Նյութական նորմերի մասնավոր-

իրավական ունիֆիկացիան: Միջազգային առևտրական պայմանագրային  

իրավունքի սկզբունքները: Միջազգային առևտրային տերմիններ (INCOTERMS): 

Միջազգային հաշվարկային սովորույթներ: ՄԻջազգային վարկային 

հարաբերություններ: Միջազգային փոխադրումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Հայկյանց Ա.Մ. Միջազգային մասնավոր իրավունք, Դասագիրք, Եր., ԵՊՀ հրատ., 

2013, - 540 էջ: 

2. Հայկյանց Ա.Մ. Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի իրավական 

կարգավորումը, Գիտագործնական ձեռնարկ, Եր., 2011, - 340 էջ: 

3. Richard Stone. The Modern Law of Contract, Eight Edition, 2009, Great Britain, - 675 

էջ 

4. Тынель, Функ Я. Хвалей В. Курс международного торгового права. Минск: 

Амалфея. 1999, - 704 էջ 

 

 

 

1. 1903/Մ24 2. ՀՀ մրցակցային իրավունք 3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. - 15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության զարգացման 

գործում տնտեսական մրցակցության նշանակությանը և իրավական կարգավորման 

անհրաժեշտությանը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

հարաբերությունների բնույթին, կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին, սուբյեկտների 

կարգավիճակին, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության եղանակներին, 

տնտեսական մրցակցության խախտումների բացահայտման և վերահսկման 

կառուցակարգերի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն) 

1. ներկայացնել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության 

հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնական սկզբունքները և 

առանձնահատկությունները,  

2. նկարագրել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության 

պահանջների խախտումները և դրանց համար նախատեսված 

պատասխանատվության տեսակները,  

3. քննարկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանությանն ուղղված վարչական և 

դատական ընթացակարգերը, 
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      բ (գործնական մասնագիտական կարողություններ) 

1. մեկնաբանել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրությամբ 

նախատեսված կառուցակարգերը, 

2. վերլուծել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտում առկա 

իրավական խնդիրները՝  դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ուղիները վեր 

հանելով, 

3. լուծել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտին առնչվող բարդ 

գործնական խնդիրներ, 

4. համեմատել ՀՀ-ի և արտասահմանյան երկրների տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանության օրենսդրության առանձին ինստիտուտները, 

գ (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ) 

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4. նկարագրել մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության 

առանձին ընթացակարգերի ոլորտներում հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, 

իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, 

պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և 

ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելիր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

դասախոսություններ 

քննարկումներ, բանավեճեր 

առաբձին գործերի  և նախադեպային ակտերի վերլուծություն 

ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք 

գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 

զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Նախատեսված է ընթացիկ ստուգում առավելագույն միավորը 4, ինքնուրույն 

աշխատանք՝ առավելագույն միավորը ՝4, մասնակցությունը՝ 3 միավոր, երափակիչ 

գնահարումը՝ առավելագույնը՝ 9միավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ՀՀ մրցակցային իրավունքի ընդհանուր բնութագիրը: Տնտեսական մրցակցության 

ընդհանուր բնութագիրը: Հակամրցակցային համաձայնություններ: Գերիշխող դիրքի 

չարաշահում: Համակենտրոնացումների իրավական կարգավորումը: Անբարեխիղճ 

մրցակցություն: Պետական մարմինների հակամրցակցային գործողություններ: 

Մրցակցային օրենսդրության կիրարկման պետական մարմինների համակարգը: 

Մրցակցային օրենսդրության խախտումների համար կիրառվող 

պատասխանատվությունը: Արտասահմանյան երկրների մրցակցային իրավունքը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 



171 

Թավադյան Ա.Ա., Համակրցակցային համաձայնությունների կարգավորումը ՀՀ-ում, Եր., 

«Հայրապետ» հրատ., 2015. 

Тотьев К.Ю. Koнкурентное право, Учебное пособие, Москва: Имфра-М, 2000. 

Козлова М.Ю. Антимонопольное законодательство РФ,Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. 

Goyder D.G. EC Competition Law. Oxford, 2003: 

 

 

 

1. 1907/Մ13 2. Նոր տեխնոլոգիաները և մտավոր 

սեփականության իրավունքը 

3. 3 

կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ 5. դաս. -15 սեմ.-7,5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց երափակիչ  գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին  ծանոթացնել մտավոր սեփականության 

ոլորտի քաղաքականության, օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի վրա նոր 

տեխնոլոգիաների զարգացման ազդեցության մարտահրավերներին և 

հետևանքներին: Արհեստական բանակության տեխնիկական, իրավական, 

էթիկական ասպեկտներին առնչվող հարցերին, թվային միջավայրում ապրանքային 

նշանների և մտավոր սեփականության այլ օբյեկտների իրավական 

պաշտպանության մեխանիզմներին, մեգատվյալների (Big Data) և մտավոր 

սեփականության իրավունքների հարաբերակցությանը։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել թվային միջավայրում մտավոր սեփակնության օբյեկտների 

շրջանառության առանձնահատկությունները, թվային միջավայրում ծագող 

խնդիրները և դրանց լուծումները, 

2. ներկայացնել նոր տեխնոլոգիաների և մտավոր սեփականության 

փոխազդեցության ասպեկտները գլոբալ կամ տարածաշրջանային 

օրենսդրական կարգավորումների համատեքստում (ԵՄ, ԵԱՏՄ, ԱՄՆ և այլ 

երկրներ), 

3. բացատրել նոր տեխնոլոգիաներով պայմանավորված՝ մտավոր 

սեփականության իրավունքների պաշտպանության նոր եղանակները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. առաջարկներ ներկայացնել մտավոր սեփականության ոլորտի 

օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ կապված նոր 

տեխնոլոգիաների  ազդեցությամբ, 

2. ներկայացնել տեխնոլոգիաներով պայմանավորված մտավոր 

սեփականության իրավունքների պաշտպանության փաստարկներ և 

հակափաստարկներ վեճերի լուծման այլընտրանքային հարթակներում,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. ներկայցնել և մեկնաբանել ընկերությունների մասին, ինչպես նաև 

հակամրցակցային ոլորտի օրենսդրության, մտավոր սեփականության և նոր 
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տեխնոլոգիաների փոխազդման ասպեկտների, սնանկության ոլորտի 

իրավակարգավորումները և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման 

հեռանկարները,  

Ա6. նկարագրելու մասնավոր իրավունքի, ինչպես նաև իրավունքների 

պաշտպանության առանձին ընթացակարգերի հետազոտությունների 

իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների ընդհանուր 

օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, 

հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական 

մոտեցումները: 

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում,  

Բ6. աջակցել նախարարություններին և համապատասխան գերատեսչություններին 

բիզնես ոլորտի (այդ թվում՝ ընկերությունների, միջազգային առևտրային իրավունքի, 

բանկային իրավունքի, հարկային իրավունքի, ապահովագրական իրավունքի, 

սնանկության, մտավոր սեփականության, հակամրցակցային, շրջակա միջավայրի, 

ընդերքօգտագործման, էներգետիկ իրավունքի ոլորտների) պետական 

քաղաքականության և ռազմավարության մշակման և իրացման գործում, 

Բ7. աջակցել միջազգային համապատասխան կազմակերպություններին բիզնեսի 

ոլորտի ՀՀ օրենսդրության և միջազգային լավագույն փորձի համեմատական 

վերլուծության, շուկայի ուսումանսիրության և բիզնես միջավայրի բարելավան նոր 

հայեցակարգերի մշակման և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել 

գործում, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կառավարությանը 

բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված իրավական խորհրդատվության 

ծրագրերի համակարգման և իրականացման գործում։ 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, 

այնպես էլ խմբի կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, 

գործունեություն ծավալելիս, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում, 

Գ5.պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

քննարկումներ, բանավեճեր, խմբային աշխատանք 

պրակտիկայից վերցված իրավիճակների  վերլուծություն 

ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք 

գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն։ 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Ուսանողի վերջնական գնահատականը ձևավորվում է հետևյալ բաղադրիչերի 

հանրագումարից․ ա) երկու ընթացիկ 

քննություն (առավելագույնը 7 միավոր), բ) ինքնություն 

աշխատանք (առավելագույնը 6 միավոր), գ) ընթացիկ 

ստուգում (առավելագույնը 6 միավոր), 

դ) մասնակցություն (առավելագույնը 1 միավոր)։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Մտավոր սեփականության և արհեստական բանականություն: Ալգորիթմներ և 

մարդու իրավունքներ: Մտավոր սեփականության իրավունքների 

պաշտպանությունը թվային միջավայրում: Ապրանքային նշանների խախտումների 

հետևանքները և դրանց լուծման մեխանիզմները թվայրին միջավայրում: 

Էլեկտրոնային առևտուր և մտավոր սեփականության պաշտպանություն: Թվային 

տրանսֆորմացիա. մտավոր սեփականության իրավունքների կառավարումը 

բլոկչեյնի միջոցով: Մտավոր սեփականության թվային կիրարկումը գլոբալ 

տիրույթում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 
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1. 1903/Մ27 2. Բանկային իրավունք  3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ՀՀ Բանկային իրավունքի 

ընդհանրական ներկայացումը: Անցնելով դասընթացը՝ ուսանողները ձեռք կբերեն 

առանցքային և քննադատական գիտելիք ՀՀ բանկային համակարգի, բանկային 
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իրավունքի տեսության և օրենսդրության վերաբերյալ: Բացի այդ, ուսանողները 

կծանոթանան իրավակիրառ պրակտիկայի, այդ թվում՝ բանկային համակարգում 

հաճախակի կիրառվող գործարքների առանձնահատկությունների հետ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. խորությամբ հասկանալ ՀՀ բանկային օրենսդրությունը և ձևավորել դրա, ինչպես 

նաև    առաջարկվող նոր օրենսդրության նկատմամբ քննադատական մոտեցում, 

2. ունենալ տեսական և կոնցեպտուալ գիտելիքներ ՀՀ բանկային համակարգի, 

բանկային գործունեության կարգավորման և վերահսկողության և բանկային 

գործառնությունների իրավակարգավորման վերաբերյալ, 

3. ծանոթ լինել բանկային գործունեության ժամանակ սովորաբար կնքվող 

գործարքներին և գործարար շրջանառության սովորույթում ձևավորված 

լավագույն փորձին: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. բանկերին և դրանց հաճախորդներին տալ որակյալ խորհրդատվություն 

բանկային գործունեության, բանկային գործունեության կարգավորման և 

վերահսկողության, ինչպես նաև բանկային գործառնությունների վերաբերյալ, 

2. կազմել բանկային ծառայությունների մատուցման գործարքներ՝ հաշվի 

առնելով օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկային պահանջները, 

կողմերի շահերը և բանկերի տեխնիկական պահանջները: 

3. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը: 

գ) ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. վերլուծել ոլորտում առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

2. քննադատաբար վերլուծել դատական պրակտիկայի նյութերը: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա4․ներկայացնել և պարզաբանել ապահովագրական իրավունքի ոլորտի, հարկային, 

վարկավորման և բանկային գործի սպասարկման ոլորտի օրենսդրությունը և 

իրավակիրառ պրակտիկայի առանձնահատկությունները, 

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում,  

Բ5. տրամադրել վարկավորման գործընթացի իրավաբանական ապահովում՝ 

վարկային գործերի ուսումնասիրություն և իրավաբանական եզրակացությունների 

տրամադրում, պայմանագրերում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում, 

բանկային գործառնությունների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն, 

Գ4. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 
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բանավեճերի ընթացքում, 

Գ5.պահպանել մասնագիտական էթիկայի կանոնները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

դասախոսություններ, 

քննարկումներ, բանավեճեր, 

արբիտրաժային գործերի վերլուծություն, 

արբիտրաժային վարույթը միջնորդավորող փաստաթղթերի կազմում, 

ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

գրականության և պրակտիկ նյութերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսված է ընթացիկ ստուգում առավելագույն միավորը 4, ինքնուրույն 

աշխատանք՝ առավելագույն միավորը՝ 7, մասնակցությունը՝ 3 միավոր, երափակիչ 

գնահարումը՝ առավելագույնը՝ 7 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ընդհանուր դրույթներ Բանկային իրավունքի մասին: Բանկերը, բանկային 

գործունեությունը և բանկերի ֆինանսական գործառնությունները: ՀՀ բանկային 

համակարգի կառուցվածքը: Բանկային գործունեության վերահսկողությունը և 

կարգավորումը: Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 

պայքարը: Ավանդային գործառնությունները: Բանկային հաշիվները: Հաշվարկային 

գործառնությունները: Վարկավորումը: Ֆինանսավորման այլ գործիքները: 

Բանկային երաշխիքներ: Բանկի հանդեպ պարտավորության ապահովման 

միջոցները: Բանկերի այլ գործառնությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը. 

Ասատրյան Բ. Բանկային գործ: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,  Գիր, 2013: 

E.P. Ellinger; Eva Lomnicka; C. Hare, Ellinger's Modern Banking Law (5th edition): Oxford, 

2011. 

Richard S. Carnell, Jonathan R. Macey, Geoffrey P. Miller, The Law of Financial 

Institutions, Fifth Edition (Aspen Casebook), 2017. 

Karol K Sparks, Keys to Banking Law, Second Edition, ABA Publishing, 2017. 

Joanna Benjamin, Financial Law, Oxford, 2007. 

Белых, Виниченко, Гаврина: Банковское право. Учебник для бакалавров, 

Издательство: Проспект, 2017 г. 

 

1.1903/Մ__. 2.Քաղաքացիական իրավունքի 

տնտեսական վերլուծություն 

3.  3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-15 

6.2-րդ կիսամյակ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

http://library.asue.am/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D4%B3%D5%AB%D6%80,
https://www.amazon.com/Richard-Scott-Carnell/e/B001JS8KPO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Jonathan-R.-Macey/e/B00HV4J874/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Geoffrey-P.-Miller/e/B00ECWFP6Q/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Karol+K+Sparks&search-alias=books&field-author=Karol+K+Sparks&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Joanna-Benjamin/e/B001J91ABO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.labirint.ru/pubhouse/1447/


176 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել իրավունքի տնտեսական 

վերլուծությանը, քաղաքացիական իրավունքի ուսումնասիրության տնտեսական 

մեթոդին, ինչպես նաև այն գործիքակազմերին, որոնք հնարավորություն են տալիս 

գտնել քաղաքացիական, տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման օպտիմալ 

լուծումները:    

9. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

Կունենա 

          ա  Գիտելիք և իմացություն 

1. Քաղաքացիական իրավունքի տնտեսական վերլուծության մեթոդների մասին, 

2. Տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորման մոտեցումբերի 

վերաբերյալ, 

3. Իրավունքի տնտեսական վերլուծություն պոիզիտիվ ուղղության վերաբերյալ, 

4. Իրավունքի տնտեսական վերլուծության նորմատիվ ուղղության վերաբերյալ: 

բ Ունակ կլինի 

5. Իրականացնել տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորման 

գնահատում ծախս-արդյունք սկզբունքով, 

6. Վերլուծել առկա կարգավորումները` հաշվի առնելով մարդկանց 

վարքաբանությունը, 

7. Առաջարկել տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման լավագույն 

լուծումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. ներկայացնել և մեկնաբանել միջազգային արբիտրաժի ոլորտի իրավական 

կարգավորումներն, ինստիտուտներն ու սկզբունքները, 

Ա2. պարզաբանել միջազգային իրավունքի աղբյուրների և ներքին օրենսդրության միջև 

փոխհարաբերությունները, պետություն-ներդրող արբիտրաժի վերաբերյալ հիմնական 

քաղաքականությունն ու պրակտիկան, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության 

կտրվածքով, 

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում, 

Բ2. պատրաստել ընկերությունների կանոնադրություն և այլ հիմնադիր 

փաստաթղթեր, բաժնետերերի համաձայնագրեր, ընկերության տնօրենների 

խորհրդի/բաժնետերերի ժողովի որոշումների և արձանագրությունների նախագծեր, 

իրականացնել ընկերությունների գրանցում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

դասախոսություններ, 

սեմինարներ, 

նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն:. 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսված է ընթացիկ ստուգում առավելագույն միավորը 4, ինքնուրույն 
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աշխատանք՝ առավելագույն միավորը ՝7, մասնակցությունը՝ 3 միավոր, երափակիչ 

գնահարումը՝ առավելագույնը՝ 7 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն, Հանրայինի և մասնավորի հարաբերակցությունը քաղաքացիական 

իրավունքում, Իրավունքի տնտեսական վերլուծության մեթոդների ընդհանուր 

բնութագիրը, Տնտեսական կարգավորիչների ազդեցությունը մարդկանց վարքի վրա, 

Տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորման բաշխիչ կոմպոնենտը, 

Տնտեսական մրցակցության իրավական կարգավորման վերլուծություն, 

Հասարակական հարաբերությունների ոչ ֆորմալ կարգավորիչներ. Կոռուպցիայի 

տնտեսական վերլուծություն, Սեփականության իրավունքի տնտեսական 

վերլուծություն,  Պայմանագրերի տնտեսական վերլուծությունը, Բանկեր, 

վարկավորում, սնանկացում, Մտավոր սեփականության տնտեսական վերլուծություն, 

Վնասների հատուցման տնտեսական վերլուծություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Одинцова, М. И.  Экономика права : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М. И. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Тамбовцев, В. Л. Право и экономическая теория : учебное пособие / В. Л. Тамбовцев ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005 

Карапетов, А. Г. Экономический анализ права / А. Г. Карапетов. – Москва : Статут, 2016 

Eyal Zamir and Doron Teichman Behavioral Law and Economics, Oxford University Press, 

2018 

Richard Posner Economic Analysis of Law, Wolters Kluwer, 1986 

The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law, Oxford University Press 2014 

P. S. Atiyah The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford University Press 1979 

 

1. 1907/Մ10 2. Հարկային 

հարաբերությունների 

իրավական կարգավորումը ՀՀ-

ում 

3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. – 15, սեմ.՝ 7,5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ապահովել հարկային իրավունքի մասին 

ընդհանուր գիտելիքներով: Դասընթացի նպատակն է, որպեսզի ուսանողները 

ունենան բավարար գիտելիքներ ՀՀ-ում գործող հարկման համակարգերի և 

հարկատեսակների մասին, ընդհանուր պատկերացում ունենան 

հարկատեսակներից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունների մասին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. Մասնագիտական գիտելիքների իմացություն 

1. պարզաբանել հարկային պարտավորության էությունը և առաջացման հիմքերը, 

2. պարզաբանել հարկային իրավունքի հիմնական հասկացություններ, 

3. ներկայացնել հարկային հարաբերությունների մասնակիցներին, նրանց 

իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը, 
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4. ներկայացնել հարկային իրավախախտումները, թվարկել դրանց տեսակները: 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. մեկնաբամել հարկային օրենսդրության դրույթները, 

2. կազմել հայցադիմումներ, դիմումներ, բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացվող 

փաստաթղթեր, 

3. կատարել համեմատական հետազոտությունները, 

4. ներակայացնել զեկուցումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա1. պարզաբանել միջազգային իրավունքի աղբյուրների և ներքին օրենսդրության 

միջև փոխհարաբերությունները, պետություն-ներդրող արբիտրաժի վերաբերյալ 

հիմնական քաղաքականությունն ու պրակտիկան, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության կտրվածքով, 

Բ1. կազմել հայցադիմումներ, բողոքներ, առարկություններ, պահանջներ, 

ծանուցումներ, պայմանագրեր, այդ թվում՝ ստանդարտ և ոչ ստանդարտ, խառը 

պայմանագրեր, օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ պայմանագրեր, 

համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթերի նախագծեր բիզնես ոլորտի 

իրավական սպասարկման և ապահովման գործընթացում: 

Բ5. աջակցել նախարարություններին և համապատասխան գերատեսչություններին 

բիզնես ոլորտի (այդ թվում՝ ընկերությունների, միջազգային առևտրային իրավունքի, 

բանկային իրավունքի, հարկային իրավունքի, ապահովագրական իրավունքի, 

սնանկության, մտավոր սեփականության, հակամրցակցային, շրջակա միջավայրի, 

ընդերքօգտագործման, էներգետիկ իրավունքի ոլորտների) պետական 

քաղաքականության և ռազմավարության մշակման և իրացման գործում: 

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային): 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և 

փաստարկված կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, գաղափարներ, 

տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. պրակտիկայից բխող խնդիրների դերային քննարկումներ, 

4. իրավական ակտերի նախագծերի և նախադեպային ակտերի վերլուծություն, 

5. գրականության և նախադեպային ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն, 

6. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Դասընթացն ավարտվում է առանց եզրափակիչ գնահատման, յուրաքանչյուր 

ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար 

նախատեսված են՝ 2 ընթացիկ քննություններ, որոնք կարող են անցկացվել գրավոր 

կամ բանավոր ձևով: Առաջին ընթացիկ քննության արդյունքը գնահատվում է 
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առավելագույնը 5 միավոր, երկրորդ քննության արդյունքը՝ առավելագույնը 4 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:  

Դասընթացի գնահատման մյուս 2 բաղադրիչներն են՝ մասնակցությունը, որը 

գնահատվում է առավելագույնը 3 միավոր, և ինքնուրույն աշխատանքը՝ 

առավելագույնը 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հարկային իրավունքը՝ որպես իրավունքի ինքնուրույն ճյուղ (կարգավորման 

առարկան, մեթոդը, սուբյեկտները), ընդհանուր դրությներ հարկային իրավունքի 

վերաբերյալ (սկզբունքներ, հասկացություններ), ՀՀ-ում գործող հարկման 

համակարգերը և հարկատեսակները: Հարկային պարտավորությունները, դրանց 

ծագման և իրականացման եղանակները: Հարկ վճարողները և հարկային 

մարմիններըԱնուղղակի հարկատեսակներ: Շահութահարկ և եկամտային 

հարկ:Բնապահպանական հարկ և ճանապարհային հարկ: Տեղական հարկերը: 

Հարկային վարչարարություն՝ հաշվառում և սպասարկում: Հարկային հսկողությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում: Հարկային ստուգումներ: Հարկային  

ուսումնասիրություններ և հարակից ընթացակրգեր: Հարկային 

պարտավորությունների կատարման ապահովումը: Հարկային 

իրավախախտումների հասկացությունը և տեսակները: Պատասխանատվությունը 

հարկային օրենսդրության խախտման համար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հարկային մարմնի քննությանը ենթակա 

իրավախախտումները և հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը ՀՀ-

ում,մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 300 էջ: 

2. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հարկային վեճերի լուծման արտադատական կարգը 

Հայաստանի Հանրապետությունում, - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010: 

3. Նիկողոսյան Ա.Ս., Հարկային իրավախախտումներ (գիտագործնական 

վերլուծություն), - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010: 

4. Крохина Ю.А.Налоговое право. - М: Высшее образование, 2007.  

5. «Налоговое право» учебник для вузов ответственный редактор С.Г. Пепеляев, 

Москва 2015. 

6. «Налоговое право России» Тедеев А.А., 5-е изд., 2017. 

7. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Налоговое право: вопросы и отвтеы. М., 2015. 

8. О.В. Колесниченко «Налоговое право» Издательство: РИОР, 2020 г.. 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1636/
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 
 

4.«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական 

արդարադատություն 

042101.15.7 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է - 

4. Շնորհվող որակավորումը Իրավագիտության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2020-2022 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից 

2022 թ.-ի մայիսի 26-ի թիվ 9/2 որոշմամբ հաստատված Երևանի պետական համալսարանի 

առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2022/2023 ուսումնական տարվա ընդունելության 

կանոնակարգի համաձայն։ 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել պետական, կառավարչական, իրավական 

մասնագիտական գործունեության ոլորտների մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն. 

● վերլուծել և դիտարկել պետաիրավական երևույթները սոցոլոգիական, փիլիսոփայական 

արժեքաբանական և մարդաբանական մոտեցումների տեսանկյուններից, կատարել դրանց 

գիտական և սոցոլոգիական հետազոտություն, 

● իրավագիտության ոլորտում ունենալով տեսական պատրաստվածություն` գործնականում 

հմտորեն կիրառել իրավագիտության մասնագիտական գիտելիքները, իրականացնել 

ինքնուրույն իրավական ուսումնասիրություններ և հետազոտական աշխատանքներ,   

● մեկնաբանել և քննադատաբար վերլուծել սահմանադրական, ինչպես նաև իրավունքի այլ 

ճյուղերի նորմերը, համեմատել դրանք այլ երկրների սահմանադրաիրավական 

օրենսդրությունների, իրավական համակարգերի հետ, 

● կողմնորոշվել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքում, 

իրավասության մեջ, մշակել առաջարկներ պետական մարմնի, կազմակերպության 
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իրավական գործունեության կատարելագործման ուղղությամբ,   

● իրականացնել իրավական խորհրդատվություն, իրավական օգնության և ներկայացուցչության 

գործառույթներ: 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

Ա2. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական 

հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, 

Ա3. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության կտրվածքով,  

Ա4. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները, կանոնները, 

բացատրել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական օրենսդրության 

ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները,  

Ա5. նկարագրելու սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական իրավունքի 

ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների 

ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, 

հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Ա6. ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և միջազգային 

մեխանիզմները, փախստականների իրավունքների իրականացման ու պաշտպանության 

ոլորտի հիմնախնդիրները, գնահատել միջազգային մարդասիրական իրավունքի դերը մարդու 

իրավունքների պաշտպանության համակարգում։ 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Բ1. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում, 

պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել օրենքի 

որակը, 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և դատական 

մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նախաձեռնություններ, 

նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման կատարելագործման ու 

զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության դոկտրինի 

տեսանկյունից, 

Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում` 

սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, անհրաժեշտության դեպքում 

ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և համակողմանի 

փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ4. կիրառել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական իրավունքի 
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ոլորտներում իրականացվող հետազոտության մեթոդները, 

Բ5. պատրաստել դիմումներ` ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանին, Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարանին և այլ միջազգային կառույցներին, 

Բ6. վերլուծել և գնահատել ՀՀ իրավունքի համակարգում միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի կիրարկման մեխանիզմները և առաջարկել դրանց կատարելագործման ուղիներ, 

Բ7. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, 

միջազգային մարդասիրական, փախստականների իրավունքների ոլորտի) օրենսդրության 

դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական հանգամանքների 

հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, 

անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային),  

Գ2 արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում, այդ 

թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

Գ3 ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, 

բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, 

գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում, 

Գ4. ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց ներկայացուցիչների 

հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

Գ 5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը  

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը  

● Առանց եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական 

մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված 

պարտադիր բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն` 7-9 բալ, որոնք կարող են 

անցկացվել գրավոր կամ բանավոր ձևով: Մյուս բաղադրիչներից առնվան երկուսը 

ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, 

ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 բալ: 

● Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական մոդուլի 

շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար նախատեսված պարտադիր 

բաղադրիչներն են՝ 2 ընթացիկ քննություն՝6-8 բալ և եզրափակիչ քննություն՝ 7-9 բալ: 

Մյուս բաղադրիչներից առնվան մեկը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են 
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ընթացիկ ստուգում՝ 0-6 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-6 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 

բալ:  

● Առանց ընթացիկ քննությունով ավարտվող դասընթացներ:  Յուրաքանչյուր 

ուսումնական մոդուլի շրջանակներում ուսանողների գնահատման համար 

նախատեսված պարտադիր բաղադրիչն է  եզրափակիչ քննությունը՝ 7-9 բալ: Մյուս 

բաղադրիչներից առնվան երկուսը ընտրում է դասավանդող դասախոսը, դրանք են 

ընթացիկ ստուգում՝ 0-8 բալ, ինքնուրույն աշխատանք՝ 0-8 բալ, մասնակցություն՝ 0-3 

բալ: 

● Միայն եզրափակիչ ստուգարքով գնահատվում են ընդհանուր դասընթացները: 

● Ավարտական ատեստավորումը կատարվում է մագիստրոսական ատենախոսության 

պաշտպանության արդյունքում։ 

 

14. Ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Շրջանավարտներն ավարտելով մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն ունեն 

աշխատանքի անցնել հետևյալ կառույցներում` օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության, 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններում,  արդարադատության նախարարությունում, 

փաստաբանական ծառայությունում, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, 

հասարակական կազմակերպություններում, միջազգային կառույցներում ու 

կազմակերպություններում, գիտահետազոտական կենտրոններում` զբաղեցնելով հետևյալ 

պաշտոնները. բնագավառի զարգացման ռազմավարության խորհրդատու, իրավագետ-

վերլուծաբան, դատավորի օգնական, դատավորի խորհրդական, դատական դեպարտամենտի 

կրտսեր, առաջատար, գլխավոր մասնագետ, դատավոր, իրավական ակտերի փորձաքննության 

գործակալության աշխատակից, նախարարի խորհրդական, գիտաշխատող, աշխատող թիմի 

ղեկավար:  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ իրավագիտության 

ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

 

15. Ուսումնառության  օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան) 

Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները. 

● համակարգիչներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային սրահ,  

● էլեկտրոնային ռեսուրսներ: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

● Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի որակավորումների շրջանակը, ՀՀ 

բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակը, իրավագիտություն 

մասնագիտության ոլորտային շրջանակը:  

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն 

Ծրագրի մասնագիրը տալիս է ծրագրի հիմնական բնութագրերի համառոտ նկարագրությունը և 

այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք ենթադրվում է, որ ձեռք կբերի միջին բնութագրով 

ուսանողը, եթե նա լիարժեք կերպով օգտվի ծրագրի ընձեռած ուսումնառության 

հնարավորություններից։ 

Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների 
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տեղեկագրքում: 

 

 

18. Դասախոսական  կազմին ներկայացվող պահանջներ 

7. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման/մանկավարժական 

● դասընթացի աշխատանքային ծրագիր կազմելու հմտություն, 

● դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական 

● տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

● հետազոտական մեթոդների իմացություն, դրանց կիրառման հմտություն, 

● հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն: 

Հաղորդակցման 

● լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

● հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն, 

● օտար լեզվի իմացություն  

ՏՀՏ կիրառություն 

● բազային համակարգչային (MS Office  փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point, Access, moodle ) հմտություններ, 

Այլ կարողություններ 

● անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն, 

● ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման  կարողություն: 

2.Մասնագիտական կարողություններ 

●  Մարդու իրավունքները կարգավորող օրենսդրությանը տիրապետելու կարողություն, 

●  սահմանադրական արդարադատության տեսության դրույթները մեկնաբանելու 

կարողություն, 

● ոլորտին առնչվող միջազգային փաստաթղթերի բովանդակությունն ու էությունը 

բացահայտելու կարողություն, 

● ՀՀ սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի և  եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքը մեկնաբանելու կարողություն, 

● օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում առկա բացերը, թերություններն ու 

առավելությունները բացահայտելու կարողություն: 

3.Ընդհանուր պահանջներ 

Գիտական աստիճան 

● գիտական աստիճան և/կամ կոչում իրավագիտության ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ 

տվյալ մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն, 

● վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և /կամ 

աշխատաժողովների։ 

Մանկավարժական փորձ 
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● մասնագիտական դասընթացների դասավանդմանև/կամվերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ, 

● վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

● առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ փաստաբանական, դատական համակարգում, 

ՄԻՊ գրասենյակում` փաստաբան, դատավոր, իրավախորհրդատու և այլն։ 

Այլ պահանջներ 

● դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի առցանց 

նյութերի առկայություն, 

● ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 

4,0 (գործող դասախոսների համար)։ 
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<<Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն>> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) 

քաղաքականության իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ 

երկրների մոտեցումները,  

Բ1 կատարել իրավաստեղծ աշխատանք,  նորմատիվ ակտերի 

հաշվառում, գրանցում, պահպանում, փորձաքննություն, տալ 

իրավական եզրակացություններ, գնահատել օրենքի որակը, 

Ա2 բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման 

համակարգը և հասարակական հարաբերությունների 

սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, 

 

Բ2 առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, 

գործադիր և դատական մարմինների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ 

սահմանադրական և վարչական կարգավորման կատարելագործման ու 

զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության 

դոկտրինի տեսանկյունից, 

Ա3 հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, մաքային, 

հարկային, ընտրական օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ 

համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության 

կտրվածքով,  

Բ3 համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ 

թվում` սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, 

անհրաժեշտության դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, 

դասակարգելով, համակարգված և համակողմանի փաստարկներով 

մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Ա4 ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի 

հիմունքները, կանոնները, բացատրել սահմանադրական, 

վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական օրենսդրության 

ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները,  

Բ4 կիրառել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, 

ընտրական իրավունքի ոլորտներում իրականացվող հետազոտության 

մեթոդները,, 

 

Ա5 նկարագրելու սահմանադրական, վարչական, մաքային, 

հարկային, ընտրական իրավունքի ոլորտում 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, 

պետաիրավական երևույթների ընդհանուր 

օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, 

պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական 

մոտեցումները: 

Բ5 պատրաստել դիմումներ` ուղղված ՀՀ սահմանադրական 

դատարանին, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին և 

այլ միջազգային կառույցներին, 
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Ա6 ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության 

ներպետական և միջազգային մեխանիզմները, 

փախստականների իրավունքների իրականացման ու 

պաշտպանության ոլորտի հիմնախնդիրները, 

գնահատել միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության 

համակարգում։ 

Բ6 վերլուծել և գնահատել ՀՀ իրավունքի համակարգում միջազգային 

մարդասիրական իրավունքի կիրարկման մեխանիզմները և 

առաջարկել դրանց կատարելագործման ուղիներ, 

  Բ7 կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, 

վարչական, մաքային, հարկային, միջազգային մարդասիրական, 

փախստականների իրավունքների ոլորտի) օրենսդրության 

դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի 

փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով 

իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ 

որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի 

մշակում։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

(էլեկտրոնային և ոչ էլեկտրոնային) 
Գ4

  

ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

Գ2 արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու 

առաջադրված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես 

էլ խմբի կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային 

միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

 

Գ5 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

Գ3 ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների 

արդյունքներ, մասնագիտական և ոչ մասնագիտական 

հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված 

կերպով ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ 

իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, 

գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր 

տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի 
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ընթացքում, 

 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները  

  Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա5 Ա6  Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

  Ընդհանուր դասընթացներ  

Օտար լեզու 1602/Մ01                 + +  

ՏՀՏ-ն մասնագիտական խնդիրներում 2301/Մ01               + + +   

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 1901/Մ15    +          + + + +   

  Մասնագիտական դասընթացներ  

Իրավունքի  տեսության արդի 

հիմնախնդիրները  

1901/Մ17 
+            

 
+ + + +  

 

Իրավունքի փիլիսոփայություն 1901/Մ02 +              + + +  + 

Իրավունքի սոցիոլոգիա 1901/Մ04  +      +      +  + +   

  Մասնագիտացման պարտադիր կրթամաս  

Հարկային և մաքսային վարչարարություն 1905/Մ18   + +       +   + + + +   

Սահմանադրական արդարադատություն  1905/Մ01 + +       + +  +   + + +   

Վարչական վարույթ և դատավարություն 1905/Մ02   + +       +   + + + +   

Իրավաստեղծագործության հիմունքներ  1901/Մ05    +       + +     + + +   

Իրավունքի աղբյուրների տեսագործնական 

հիմնախնդիրները 

1901/Մ08 + 
    

 
 +   

 
 

 + + 
+ +  

 

Միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

կիրարկումը 

  
    

+ 
    

 
 

+ + + 
 +  

 

  Մասնագիտացման կամընտրական դասընթացներ  

Մարդու իրավունքների միջազգային 

իրավական պաշտպանություն 

1905/Մ19  
  

 
 + 

 
 

 
+ + + 

  + 
+ +  

 

Ազգային անվտանգության պետաիրավական 

հիմնահարցերը 

1901/Մ18   + 
 

+  
+ 

 
  + + 

   
 +  +  

 

Փախստականների միջազգային իրավական 

պաշտպանությունը 

1901/Մ19    
    

+ 
 

    
  + + + 

+ 
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Հայստանի սահմանադրական զարգացման 

հիմնահարցեր 

1901/Մ20   + 
+ +   

 
 

+ + +  
   + + 

+ 
 

 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնախնդիրները 1901/Մ19           +         + + 

Իրավական մարդաբանություն 1901/Մ18       +    +        +  + 

Պետական կառավարման և իրավական 

բարեփոխումների տեսություն 

1901/Մ18   + 
+    

 
 

+ +   
   + + 

 
 

 

Կոնֆլիկտները մարդու իրավունքներում 1906/Մ25  +     +  + +   +   +  +   

  Հետազոտական կառուցամաս  

Գիտական սեմինար ------------                    

Մասնագիտական պրակտիկա ------------                    

Մագիստրոսական ատենախոսություն ------------                    
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ 

 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 
1.1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 3. 6 կրեդիտ 

4. 4 ժամ/ շաբ. 5.գործ. - 30 

6. 1-ին կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

● Կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական 

կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ 

ոլորտներում, 

● Խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական 

յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,  

● ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, 

● զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու 

կարողությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 

2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակադրմամբ, 

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և 

ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով 

շարադրանքը, 

7. լսելով ընկալել վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, 

հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 
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10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3․ ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ4.ազատորեն հաղորդակցվել սոցիալական տարբեր խմբերի և դրանց 

ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ օտար լեզվով։ 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբայինաշխատանք, 

3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք, 

5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց. 

1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում, 

2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում, 

3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ, 

4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իրավագիտության ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, 

քերականական և ոճաբանական յուրահատկությունները: 

2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը 

օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. John M. Swales, Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

    The University of Michigan Press, USA,2003 

2.   John M Swales and Christine B.Feak  “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 

3.”American Legal English” Debra S. Lee, J.D.Charles Hall, Marsha Hurtley, J.D. The University 

of Michigan  Press   2006  

4.Alison Riley,   English for Law”. Macmillan 1997.  
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1. 2301/Մ01 2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

խնդիրներում  /հումանիտար ֆակուլտետների համար/ 

 3. 3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 5.գործ.- 15 

6.1-ին կիսամյակ   7.ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու 

հմտություններ և կարողանան կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

● աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

● մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը 

● աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ 

● կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ 

● նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա 

● ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ 

● ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային 

էֆեկտներ 

● մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ3․ ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները 

տրամադրվում են ուսանողներին էլեկտրոնային տեսքով: 

3. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր  

առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր 

առավելագույն արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 

միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է 

հավաքել առնվազն 13 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, 

ֆունկցիաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:  
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Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, 

հարցումներ, հաշվետվություններ: 

Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում: 

Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի 

ստեղծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере 

2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML 

3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru 

4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013 

5. Shelly Cashman, Microsoft Office   

 

 1. 1901/Մ15 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 7,5, գործ.- 7,5 

6. I կիսամյակ  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. ձևավորել իմացություն գիտության, գիտական հետազոտության, գիտական 

գործունեության իրավական կարգավորման մասին, 

2. սովորեցնել գիտական հետազոտության կազմակերպման և անցկացման 

հիմնադրույթները, 

3. հաղորդել գիտելիքներ և հմտություներ գիտական հետազոտության մեթոդների, 

աղբյուրների ու պրակտիկ ինֆորմացիայի հետ աշխատանքի, գիտական 

հետազոտությունների նախապատրաստման և ձևավորման կարգի մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել գիտությունը որպես ճանաչողության ոլորտ, գիտական գործունեության 

իրավական կարգավորման հիմունքները և հետազոտության անցկացման փուլերը, 

գիտական աշխատանքի ձևավորման, լեզվի և ոճի առանձնահատկությունները 

2. բացատրել գիտական հետազոտության մեթոդները, դրանց տեսակները, 

մասնագիտական ոլորտի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները 

3. քննարկել գիտական հետազոտության թեմայի ընտրության, հետազոտության 

պլանավորման և իրականացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կատարել ինքնուրույն գիտական հետազոտություն, վերլուծել ստացված  աղբյուրները  

և մշակել  խորհրդատվություն իրավական  ինստիտուտի կատարելագործման համար, 

5. ընտրել գիտական անհրաժեշտ  մեթոդներ` ելնելով հետազոտության առարկայից: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
6. դրսևորելու վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար: 

1.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա4. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները, 

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, ընտրական օրենսդրության 

ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները,  

https://learn.javascript.ru/
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Բ7. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական) օրենսդրության 

դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական հանգամանքների 

հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ 

որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում։ 

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային),  

Գ2 արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

Գ3 ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով՝ գրավոր հետազոտական 

աշխատանքի արդյունքների գնահատման հիման վրա. ուսանողներին առաջադրվում 

են իրավական գիտատեսական խնդիրներ, որոնք նրանք պետք է կարողանան 

հետազոտել և լուծել: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտությունը և նրա դերն արդի հասարակության մեջ: Գիտահետազոտական 

աշխատանքի սահմանադրական և իրավական կարգավորումը: Գիտական 

հետազոտության էությունը, անցկացման էտապները: Գիտական հետազոտության  

մեթոդները  և մեթոդաբանությունը: Գիտական հետազոտության թեմայի ընտրությունը 

և հիմնավորումը: Գիտական տեղեկատվության որոնումը, կուտակումը և մշակումը: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Вайнитейн М. З. Основы  научных исследований. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – М.: ИТК Дашков и К, 

2010. 

3. Лузан П.П. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие. – Смоленск, 2009. 

4.  Пивоварова О.П. Основы научных исследований, Челябинск: Полиграф- Мастер, 2009. 

5. Селиванов В.Ф. Основы организации и методологии научных исследований. Воронеж, 

2011. 

 

1. 1901/Մ02. 2. Իրավունքի փիլիսոփայություն 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. -15  
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6. I կիսամյակ  7.Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի գիտական ճանաչողության բանական 

բարձրագույն ձևը, գիտական-ազատական կամ էլեգանտ իրավագիտությունը, 

2. ներկայացնել իրավական գիտելիքների ինտեգրացված ոլորտը, որը ներառում է 

իրավական գենոլոգիայի, օնթոլոգիայի, աքսոլոգիայի հիմնախնդիրները,  

3. սովորեցնել  իրավունքի արդի փիլիսոփայական հայեցակարգերը։  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական կատեգորիաները, իրավունքի 

փիլիսոփայության դերը գործառույթները, 

2. բացատրել իրավահասկացության հիմնական տիպերը, դրանցից յուրաքանչյուրի 

առավելությունները և թերությունները, իրավունքի էությունը, կեցությունը, արժեքը, 

փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում,  

3. քննարկել պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դասակարգել դրա նկատմամբ 

իրավափիլիսոփայական մոտեցումները, լուսաբանել իրավունքի ապագան 

համաշխարհային պատմության համատեքստում, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. համադրել իրավահասկացողության տիպերը, ճիշտ ընտրել իրավական 

հետազոտությունների փիլիսոփայական մեթոդաբանությունը,  

5. կատարել իրավական տեքստերի վելուծություն և պարզաբանում` օգտագործելով 

իրավական փիլիսոփայական արժեքաբանության գործիքային միջոցները,  

6. ամփոփել իրավական երևույթներն արժեքաբանական-փիլիսոփայական 

վերլուծությամբ՝ որպես իրավական պոզիտիվիզմի, դոգմատիզմի հաղթահարման 

գործիք,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

7. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային),  

Գ2 արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

Գ3 ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 
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այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ 5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

 11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

     Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ 

Մասնակցությունը գնահատվում է առավելագույնը 3 միավորով։ Եզրափակիչ քննություն. 

Անցկացվում է բանավոր 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 3 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

      Իրավունքի փիլիսոփայության հասկացությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը: 

Իրավունքի գենեզիսի և տիպաբանության հայեցակարգային հիմնախնդիրները: 

Իրավունք. հասկացությունը և տիպաբանությունը: Իրավունք և օրենք: Իրավունքի 

իրացման իրավափիլիսոփայական հիմնախնդիրները: Իրավունքի էությունը, 

կեցությունը, արժեքը: Իրավական էակը որպես իրավունքի աղբյուր և սուբյեկտ: 

Իրավունքի փիլիսոփայության պատմության խնդիրները անտիկ, միջին և նոր 

ժամանակներում: Իրավունքի բացասման մարքսիստական փիլիսոփայությունը: 

Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնական հայեցակարգերը 20-րդ դարում: Իրավունքի 

ազատական իրավաբանական փիլիսոփայությունը: Պատմության ավարտի 

հիմնախնդիրը և իրավունքի փիլիսոփայությունը: Համաշխարհային պատմական 

զարգացումը և իրավունքի ապագան: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով: 

2. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2015. 

3. Философия права. Под ред. О.Г. Данильяна. М., 2005. 

4. Шершеневич Г.Ф. История философии права. СПб.,2001. 

5. Ներսեսյանց Վ.Ս., Ցիվիլիզմի մանիֆեստը, Եր., 2001: 

 

1.1901/Մ04. 2. Իրավունքի սոցիոլոգիա 3.6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 4 ժամ  5. դաս.- 20, սեմ.–10 

6. 2-րդ կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. սովորեցնել պետաիրավական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը 

սոցիալական համակարգում,  

2. ներկայացնել պետության և իրավունքի՝ որպես կարևրորագույն սոցիալական 

երևույթների իրական դերը, 

3. նպաստել պետաիրավական երևույթների սոցիալական դիտարկումների 
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մեթոդաբանական հիմքերի յուրացմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել իրավունքի սոցոլոգիայի հիմնական կատեգորիաները, բնութագրել 

իրավունքի սոցոլոգիայի տեղը և դերը իրավագիտության համակարգում, 

2. նկարագրել իրավունքի սոցիոլոգիայի մեթոդները, իրավունքի էմպիրիկ 

հետազոտման մեթոդները, իրավունքի սոցիոլոգիայի պատմությունը և հիմնական 

հայեցակարգերը,  

3. քննարկել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը, 

օրինաստեղծագործության սոցիալական նախադրյալները,  

4. բացատրել իրավունքի գործողության սոցիալական կառուցակարգը, դրա փուլերը, 

օրենսդրության արդյունավետության սոցիալական պայմանները և գործոնները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. կատարել սոցոլոգիական իրավական վելուծություն և հետազոտություն, 

օգտագործելով սոցիոլոգիայի գործիքային միջոցները,  

6. բացահայտել իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածության գործոնները, 

կատարել նորմատիվ նյութի սոցիոլոգիական գնահատում՝ կիրառելով իրավական 

երևույթների սոցիոլոգիական վերլուծության ու հետազոտման մեթոդները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական 

հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, 

Բ1. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում, 

պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել 

օրենքի որակը, 

Բ7. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական) օրենսդրության 

դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական հանգամանքների 

հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ 

որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում։ 

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ3․ ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  
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2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններն  անցկացվում են բանավոր, առավելագույնը 6 միավոր, 

յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով։  

Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է 3 միավոր առավելագույն արժեքով։ 

Մասնակցությունը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով։  

Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր, առավելագույնը 8 միավոր,  

հարցատոմսով հարցման միջոցով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 տեսական հարց, 

(յուրաքանչյուրը 4 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավունքի սոցոլոգիան որպես ինքնուրույն իրավաբանական գիտություն: Իրավունքի 

սոցոլոգիայի մեթոդոլոգիան: Իրավունքի սոցիոլոգիայի էմպիրիկ մեթոդների 

վերլուծությունը: Իրավունքին սոցիոլոգիական մոտեցման ձևավորումը և զարգացումը: 

Իրավունքի սոցիալական պայմանավորվածությունը: Օրինաստեղծման սոցիոլոգիական 

նախաադրյալների վերլուծությունը: Իրավունքի գործունեության սոցիալական 

մեխանիզմը: Օրենսդրության արդյունավետությունը: Պետական իշխանությունը որպես 

սոցիալական իշխանության զարգացման փուլ: Իրավաբանական կոնֆլիկտոլոգիա: 

Իրավունքի սոցիոլոգիայի զարգացման ուղիները: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. В.М. Сырых, В.Н. Зенков, В.В. Глазырин и др., Социология права. М., Юстицинформ. 

2015,  

2. Сырых В.М., Социология Права. М., 2016,  

3. Дубовицкий В.Н., Социология права: предмет, методология и методы /В.Н. Дубовицкий. 

-Минск: Право и экономика, 2010. 

4. Гревцов Ю. И. Очерки теории и социологии права, СПб., 1996:  

5. Глазырин В. А., Грибакина Э. Н., Юридическая социология. М., 2000 և հետագա հրատ.:     

 

1. 1901/Մ17. 2. Իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 15 

6. 1-ին կիսամյակ  7. ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողին սովորեցնել պետության և իրավունքի ծագման, գործողության, զարգացման 

հիմնախնդիրները, բանավեճային հարցերը,  

2.իրավագիտության նորագույն մեթոդաբանական մոտեցումները, հայեցակարգերը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների շրջանակը, 

քննարկել իրավունքի և պետականության զարգացման արդի ուղղությունները, 

2. քննարկել իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության համակարգ 

հասկացությունները, դրանց հարաբերակցության հիմնախնդիրները,  

3. բացատրել իրավական պատասխանատվության տեսագործնական հիմնախնդիրները, 
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օրինականություն և իրավական օրինականություն հասկացությունների 

հարաբերակցությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. համեմատել պետության և իրավունքի տեսության հիմնահարցերի վերաբերյալ 

տարակարծիք մոտեցումները,   

5. կատարել պետաիրավական երևույթների հիմնախնդիրային վերլուծություն 

6.  համեմատել պետության և իրավունքի վերաբերյալ տարատեսակ մոտեցումները՝ անել 

ինքնուրույն հետևություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ մասնագիտացման 

ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների բացահայտման և 

լուծման համար: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

Բ7. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական) օրենսդրության 

դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական հանգամանքների 

հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ 

որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում։ 

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային),  

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ3․ ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: Ստուգումն անկացվում է բանավոր /կամ 

գրավոր/ ընթացիկ հարցումների արդյունքների գնահատման հիման վրա: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրների հասկացությունը, տեսության զարգացումը 

և հիմնախնդիրների ձևավորումը: Իրավունքի առաջացման հիմնախնդիրները: 

Հասարակության, իրավունքի և պետականության միասնությունը: Իրավունքի 

զարգացման ուղղությունները: Պետության և իրավունքի հարաբերակցությունը: 

Իրավունքի էությունը, հասկացությունը, նշանակությունը: Իրավահասկացության 

հայեցակարգերը: Իրավունքի համակարգ, իրավական համակարգ, օրենսդրության 

համակարգ: Ժամանակակից հասարակության պետաիրավական զարգացման 

հիմնախնդիրները: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Проблемы теории государства и права: Краснов А.В., Носаненко Г.Ю., Рыбушкин Н.Н., 

Скоробогатов А.В. Казань. Познание, 2013. 

2. Проблемы теории государства и права. Под ред. Сырых В.М., М.: 2008.  

3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. 

4. Проблемы теории государства и права /М.М.Рассолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2007. 

5. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001. 

 

1.1905/Մ18 2. Հարկային և մաքսային վարչարարություն  3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.-15 ժամ 

6. I կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. ուսանողին սովորեցնել հարկային և մաքսային վարչարարության իրավական 

հիմքերը կիրառելու եղանակները,  

2. ներկայացնել հարկային և մաքսային վարչարարության առանձնահատկությունները, 

վարչարարության ընդհանուր սկզբունքների դրսևորման սահմանները, 

3. նպաստել հարկային և մաքսային վարչարարության իրավական հիմքերի ու 

իրավակիրառ պրակտիկայի համարժեք յուրացմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել հարկային և մաքսային վարչարարության իրավական հիմքերն ու 

իրականացման եղանակները, այդ վարչարարության էությունն ու 

առանձնահատկությունները, 

2. վերհիշել մաքսային վարչարարության առնչությամբ արդի միջազգային իրավական 

հիմքերի, հատկապես ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսգրքի դրույթները,  

3. բացատրել հարկային վարչարարության իրավական հիմքերի և վարչարարության 

ընդհանուր իրավական հիմքերի փոխհարաբերության շրջանակները, դրանց 

զարգացման միտումները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. պատրաստել հարկային և մաքսային վարչական վարույթի ակտերի նախագծեր, 

հարկային և մաքսային վարչարարությանն առնչվող վարութային փաստաթղթեր 

(արձանագրություններ, որոշումներ և այլն),  

5. ինքնուրույն իրականացնել հարկային կամ մաքսային վարչարարություն, լուծել այդ 

փուլում ծագող հնարավոր իրավական խնդիրները: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 

ուղղությունները, վարչարարության արդյունավետությունը բարձրացնելու կտրվածքով, 

Ա4. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները, 

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 

օրենսդրության ոլորտներում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները,  

Բ4. կիրառել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 

իրավունքի ոլորտներին բնորոշ հետազոտության մեթոդները,, 

Բ7. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, մաքսային, 

հարկային) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի 

փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, 

իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի 

նախագծի մշակում։ 

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2․ արդյունավետ պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ միջոցները՝ ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, 

Գ3․ ներկայացնել զեկույցներ, հետազոտությունների արդյունքներ,  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են` առաջինը 4  միավոր, 2-ը՝ 5 միավոր: 

Ուսանողների մասնակցությունը առավելագույնը՝ 3 միավոր, ընթացիկ ստուգումները՝ 8 

միավոր: Ընթացիկ ստուգումների գնահատականը ձևավորվում է կատարված 

հանձնարարությունների կատարման, զեկույցներ ներկայացնելու, առաջադրված 

խնդիրները լուծելու արդյունքում: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հարկային վարչարարության հասկացությունը և իրավական հիմքերը: Մաքսային 

վարչարարության հասկացությունը և իրավական հիմքերը (ԵԱՏՄ-ի իրավական 

փաստաթղթերը): Հարկային վարչարարության առանձնահատկությունները: Մաքսային 

վարչարարության առանձնահատկությունները: Հարկային վարչարարության փուլերը, 

դրանց առանձնահատկությունները: Մաքսային վարչարարության փուլերը, դրանց 

առանձնահատկությունները: Հարկային և մաքսային վարչարարության շրջանակներում 

ընդունված վարչական ակտերի, կատարված գործողությունների և թույլ տված 

անգործության բողոքարկման ընթացակարգերը:  

 14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գ.Բ. Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Տիգրան Մեծ 

հրատարակչություն, Երևան, 2011, 384 էջ: 

2. И.Д. Еналеева, Л.В. Сальникова, Налоговое право России: Учеб. пособие / А.В.Демин; 

Федер. агентство по образованию; Краснояр. гос. ун-т; Юрид. ин-т. – Красноярск: РУМЦ 

ЮО, 2006. – 329 с.  

3. Դանիելյան Գ., Վարչարարության սահմանների վերանայման հայեցակարգային 

հարցադրումները, «ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Գլխ. խմբ.՝ Գ.Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ, 2015., 

էջեր 98-123: 

4. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը:  

5. Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ (երրորդ լրամշակված հրատարակություն). ,- Եր.: Տիգրան 

Մեծ, 2015. – 364 էջ: 

 

 

 

1. 1905/Մ01. 2. Սահմանադրական արդարադատություն 3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ  5. դաս. - 15 ժամ, սեմ.- 7,5 ժամ 

6. I կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է  

1. ուսանողներին սովորեցնել սահմանադրական վերահսկողությունը պետական 

իշխանության համակարգում, սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող 

մարմինների համակարգը, դրանց կազմավորման և լիազորությունների իրականացման 

կարգն ու առանձնահատկությունները, այդ վերահսկողության ձևերը,  

2. ներկայացնել սահմանադրական վերահսկողության ամերիկյան և եվրոպական 

համակարգերի ընդհանրությունները և տարբերությունները, դրանց զարգացման 

պատմական փուլերը, արտասահմանյան երկրների փորձը, այդ համատեքստում ՀՀ 

սահմանադրական վերահսկողության առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել սահմանադրական վերահսկողության ձևերը և նկարագրել 

սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների համակարգը,  

2. քննարկել սահմանադրական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների 
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կազմավորման և լիազորությունների իրականացման կարգի ու 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. գնահատել պետական իշխանության համակարգում սահմանադրական 

վերահսկողության դերը, 

4. մշակել ՀՀ սահմանադրական վերահսկողության կատարելագործման 

առաջարկներ արտասահմանյան երկրների փորձի հիման վրա, 

5. պատրաստել դիմում ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանին, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
6. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

Ա2. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական 

հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից, 

Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում` 

սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և 

համակողմանի փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Բ5. պատրաստելու դիմումներ` ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանին, Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարանին և այլ միջազգային կառույցներին, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, այդ թվում՝ 

գիտական բանավեճերի ընթացքում,  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քնություններից առաջինը բանավոր է, իսկ երկրորդը՝ հետազոտական 

աշխատանքի գնահատման հիման վրա, առաջինը՝ 5, երկրորդը՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է: Առավելագույնը 3 միավոր տրվում է 

դասախոսություններին և սեմինարներին մասնակցության, առավելագույնը 8 միավոր 

տրվում է ընթացիկ ստուգումների համար, որը ձևավորվում է դասախոսություններին և 

սեմինարներին ուսանողի դրսևորած ակտիվությունից, ներկայացված զեկույցներից, 

առաջադրված խնդիրների լուծումից բանավեճերին մասնակցելու արդյունքներից:    

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Սահմանադրական վերահսկողության տեղն ու դերը պետական իշխանության 

համակարգում: դատական սահմանադրական վերահսկողության ձևերը: 

Սահմանադրական արդարադատության մարմինների համակարգը: Սահմանադրական 

դատարանի լիազորությունները և գործունեության կարգը: Սահմանադրական 

դատարանի որոշումների բնույթը: Սահմանադրական արդարադատության 

համակարգերի հետագա զարգացման հիմնական խնդիրները և ուղղությունները 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գրականություն 

● Գ. Գ. Հարությունյան. Ա. Ա. Մանասյան. Սահմանադրական  վերահսկողություն. 

ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար (լրամշակված վերահրատարակություն): 

Երեւան <Իրավունք>, 2015 

● Մանասյան Ա. Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական 

համակարգում եւ դրանց դերը Սահմանադրության կայունության ապահովման գործում: 

Երեւան, 2013 

● Մանասյան Ա. Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն 

ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական, Երևան, 2019 

        Իրավական ակտեր 

● ՀՀ 1995թ. հուլիսի 5-ի Սահմանադրություն (2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

փոփոխություններով) 

● <Սահմանադրական դատարանի մասին> ՀՀ սահմանադրական օրենքը 

(ընդունված ՀՀ ԱԺ կողմից 2018թ. հունվարի 17-ին) 

● ՀՀ սահմանադրական դատարան. Հաղորդում 2006-2021թթ. ընդունված 

որոշումների կատարման վիճակի վերաբերյալ 

● ՀՀ սահմանադրական դատարանի վերաբերելի որոշումներ 

 

2. Անհրաժեշտ այլ նյութեր 

● Գ. Գ. Հարությունյան. Դատական իշխանություն. համակարգային գործակցության 

եվրոպական զարգացումների փորձից: Երեւան, «Նժար», 2002 

● Գ. Գ. Հարությունյան. Իրավունքի գերակայության սահմանադրական 

երաշխիքները: Երեւան, «Նժար», 2003 

● Գ. Հարությունյան. Սահմանադրական արդարադատությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում: Երեւան, «Նժար», 2000 

● Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ 

(Ընդհանուր խմբ. Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի),  Երեւան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ», 

2010 

● Գ. Գ. Հարությունյան. Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը եւ 

ժամանակի մարտահրավերները, Երեւան, <Նժար>, 2005 
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● Арутюнян Г., Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии. Киев.: Логос, 2011 

● Арутюнян Г., Слагаемые конституционализма: Верховенство права, стабильность 

развития. Конституционное правосудие, 2011, N2, с.5-23 

● Арутюнян Г., Роль конституционной диагностики в обеспечении устойчивости 

общественного развития.  Конституционное правосудие, 2010, N4, с. 28-42 

 

 

1.1905/Մ02. 2. Վարչական վարույթ և դատավարություն  6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 5 ժամ  5. դաս.- 20, գործ.–10, սեմ.-7,5 

6. II կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

1. Դասընթացի նպատակն է  

1. ուսանողին սովորեցնել վարչական վարույթի և վարչական դատավարության 

դերն ու նշանակությունը հանրային իրավահարաբերություններում,  

2. ներկայացնել վարչական վարույթի շրջանակներում անձանց իրավունքների 

իրացման և արտադատական կարգով պաշտպանության իրավական հիմքերն ու 

գործնական եղանակները, 

3. նպաստել վարչական դատավարության իրավական հիմքերի ու դատական 

պրակտիկայի համարժեք յուրացմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել կոնկրետ վարչական վարույթին կամ դատավարությանն 

առնչվող համապատասխանաբար վարչական ակտի կամ դատական ակտի 

նախագծերին ներկայացվող պահանջները, 

2. թվարկել վարչական վարույթի փուլերով թելադրված գործողությունները, 

բացատրել վարչական վարույթի առանձնահատկությունների իրավական 

հիմքերն ու սահմանները,  

3. բացատրել վարչական դատավարության հիմնարար սկզբունքներն ու 

առանձնահատկությունները, քննարկել վարչական վարույթի և վարչական 

դատավարության զարգացման միտումները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. պատարստել վարչական վարույթի ակտերի նախագծեր,  

5. մշակել վարչական դատավարության շրջանակներում ընդունվող 

դատական ակտերի նախագծեր,  

6. ինքնուրույն իրականացնել վարչական վարույթ և վարչարարություն, 

կազմել անհրաժեշտ արձանագրություններ,  

7. մասնակցել վարչական դատարանի նիստերին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար:  



206 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի` 

Ա3. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, 

ընտրական օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  

կատարելագործման հիմնական ուղղությունները, 

Ա4. ներկայացնել օրինաստեղծ, իրավակիրառական տեխնիկայի հիմունքները, 

կանոնները, բացատրել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, 

ընտրական օրենսդրության ոլորտներում դրանց կիրառման 

առանձնահատկությունները,  

Բ4. նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, 

Բ7. կատարելու մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, 

մաքային, հարկային) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, 

իրավական գործի փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով 

իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, 

անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում։ 

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող 

տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, 

այնպես էլ խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ3․ ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների 

կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորոշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են հետազոտական աշխատանքի 

հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 3 միավոր առավելագույն արժեքով։ Ընթացիկ 

ստուգում(ներ)ը գնահատվում են 2, մասնակցությունը՝ 3 միավոր առավելագույն 

արժեքներով։ Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր` առավելագույնը 

9 միավոր՝ հարցատոմսով հարցման միջոցով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 

տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 3 միավոր, միավորների քայլը 0.5 է): 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Վարչարարության հասկացությունը և փոխհարաբերությունը վարչական 

վարույթի հետ: Վարչական վարույթի և վարչարարության հիմնարար 

սկզբունքները: Վարչական վարույթի և վարչարարության միջազգային 

իրավական չափանիշները: Վարչական վարույթի հիմնադրույթները: Վարչական 

ակտը, դրա տեսակները և ձևերը: Վարչական ծախսերը: 

Պատասխանատվությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար: 

Վարչական դատավարության և վարչական արդարադատության 

ինստիտուտների հիմնադրույթները: Վարչական դատավարության կայացման 

նախադրյալները: Վարչական դատավարության իրավական հիմքերը: Վարչական 

դատավարության մասնակիցները: Ապացույցները: Գործի քննությունը և լուծումը 

վարչական դատարանում: Հատուկ վարույթներ: Վարչական վարույթի, 

վարչարարության և վարչական դատավարության վերաբերյալ միջազգային 

իրավունքի չափանիշները և դրանց հիմնական համակարգերը արտասահմանյան 

երկրներում: 

 14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գ.Բ.Դանիելյան, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Տիգրան Մեծ 

հրատարակչություն, Երևան, 2011, 384 էջ: 

2. Գ.Բ.Դանիելյան, Վարչական պատասխանատվությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում, ԱՌՏ հրատարակչություն, Երևան, 2007, 248 էջ: 

3. Գ.Բ.Դանիելյան Վարչարարության սահմանների վերանայման 

հայեցակարգային հարցադրումները, «ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Գլխ. 

խմբ.՝ Գ.Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ, 2015., էջեր 98-123: 

4. «Հայաստանի Հանրապետության օրենքը վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2014 թ., 112 էջ:  

5. Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ (երրորդ լրամշակված 

հրատարակություն). ,- Եր.: Տիգրան Մեծ, 2015. – 364 էջ: 

 

 

1. 1901/Մ05. 2. Իրավաստեղծագործության հիմունքներ 3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ  5. դաս. - 15, սեմ.-7,5 

6. 2-րդ կիսամյակ  7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

ուսանողին սովորեցնել իրավաստեղծագործության` որպես իրավական գործընթացի 

փուլերը, դրան նախորդող իրավակազմավորման գործընթացի վրա ազդող գործոնները, 

իրավաստեղծագործության տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի 

առանձնահատկությունները, իրավական փորձարարության կազմակերպման և 

անցկացման մեխանիզմները, իրավաստեղծագործական տեխնիկայի կանոները, 

հնարքները, միջոցները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. բացատրել իրավաստեղծագործությունը որպես պետական գործունեության տեսակ, 

թվարկել դրա հատկանիշները, իրավաստեղծագործության տեսակները,  

2. թվարկել և նկարագրել իրավաստեղծագործության սկզբունքները, 

իրավաստեղծագործության (օրինաստեղծագործության) հիմնական փուլերը, 

բացատրել դրանցից ամեն մեկի էությունը,  

3. դասակարգել և բացատրել իրավունքի համակարգման տեսակները, թվարկել 

իրավաստեղծագործության տեխնիկայի և նորմատիվ իրավական ակտերի 

համակարգման կանոնները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կիրառել /օգտագործել/ իրավաստեղծագործական տեխնիկայի կանոները, 

հնարքները, միջոցները՝ կատարելով իրավաստեղծ աշխատանք պետական 

մարմիններում, կորպորատիվ կազմակերպություններում,   

5. առաջարկել իրավական գործունեության կատարելագործման, նորմատիվ և 

կորպորատիվ ակտերի համակարգման նախաձեռնություններ, իրականացնել 

նորմատիվ ակտերի համակարգչային և մատյանային հաշվառում, գրանցում, 

պահպանում,  

6. ընտրել իրավունքի համակարգման համապատասխան տեսակը` ելնելով ոլորտի 

իրավական կարգավորման կատարելագործման կարիքներից, իրականացնել 

նորմատիվ ակտերի փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, 

անցկացնել օրենքի որակի գնահատում. 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար:  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա2. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական 

հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից, 

Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում` 

սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, անհրաժեշտության 

դեպքում ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և 

համակողմանի փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը, 

Գ1․օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային),  

Գ2․արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 
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Գ3 ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատումն իրականացվում է դասընթացի ընթացքում և ավարտին՝ 

առավելագույնը 20 միավոր:  

Երկու ընթացիկ քննությունները բանավոր են` առաջինը 4 միավոր, երկրորդը` 5 

միավոր: 8 միավոր ընթացիկ ստուգումից և 3 միավոր մասնակցությունից։    

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավաստեղծագործության հիմունքների առարկայական ոլորտը և դասընթացի 

կառուցվածքը: Իրավակազմավորում և իրավաստեղծագործություն: 

Իրավաստեղծագործության հասկացությունը և հատկանիշները, տեսակները, 

սկզբունքները և մեթոդոլոգիական հիմունքները: Իրավական ակտի նախագծի կազմումը, 

ներկայացումը, պաշտոնական քննարկումը, ընդունումը և հրապարակումը: 

Իրավաստեղծագործություն և իրավական փորձարարություն: Նորմատիվ իրավական 

ակտի որակը: Իրավաստեղծագործության տեխնիկա: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. ՀՀ օրենքը իրավական ակտերի մասին: Պաշտոնական տեղեկագիր թիվ 15(190), 

մայիս, 2002:  

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник, М., 2007. 

3. Буланов О.Н. Законодательная техника и законодательный процесс в Российской 

Федерации (правила конструирования закона). - М., 2002. 

4. Поленина С.В. Качество закона и эфективность законодательства. М., 1993.   

5. Законодательная техника: Научно практическое пособие. М., 2011.  

 

1. 1901/Մ08. 2. Իրավունքի աղբյուրների տեսագործնական 
հիմնախնդիրները 

3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. - 15  

6. II կիսամյակ  7. Առանց ընթացիկ  քննությունների գնահատման 
դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է  
1. ուսանողին սովորեցնել իրավունքի աղբյուրի հասկացությունը, պատկերացնել այն 
որպես որպես իրավական կարգավորման կառուցակարգի տարր,  
2. ներկայացնել ՀՀ իրավունքի աղբյուրների համակարգը, ստորակարգությունը, դրա 
զարգացման միտումները,  



210 

3. ներկայացնել ռոմանագերմանական, անգլոսաքսոնական, ավանդական և կրոնական 
իրավական ընտանիքների աղբյուրները,և 

4. կատարել համապատասխան նորմի ընտրությունը իրավական աղբյուրների 
համակարգում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

թվարկել և նկարագրել արդի իրավունքի հիմնական ձևերը, դրանց 

առանձնահատկությունները զանազան իրավական համակարգերում, տարբերել 

դատական նախադեպերի տեսակները,   

բացատրել իրավական կարգավորման կառուցակարգը, հասկանալ դրանում  իրավունքի 

ձևերի և իրավական կարգավորման միջոցների հարաբերակցությունը,  

բացատրել ՀՀ-ում իրավական կարգավորման արդյունավետության վրա իրավունքի 

աղբյուրների ազդեցության հիմնախնդիրը, թվարկել իրավական կարգավորման 

արդյունավետության բարձրացման ուղիները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. քննարկել և ընդհանրացնել իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստիճանակարգությունը, 

անել հետևություններ արդի աշխարհի իրավական համակարգերի մասին, 

2. մեկնաբանել նորմատիվ իրավական ակտերի տեղը և դերը իրավունքի ձևերի 

համակարգում, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները, լուծել կազուսներ 

կառուցված այդ օրենքի դրույթների վրա,  

3. իրականացնել ՀՀ-ում իրավունքի աղբյուրների ազդեցության միջոցով իրավական 

կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղիների մշակում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
4. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական 

հոդվածներ, հաշվետվություններ):  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ) 
Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի` 

Ա1.լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքակա¬նո¬ւթ¬յան 
իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները,  

Բ1.կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում, 
պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել 
օրենքի որակը, 

Բ7.կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, մաքային, 
հարկային) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի 
փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, 
իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի 
նախագծի մշակում,  

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 
էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 
տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 
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կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ3․ ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 
և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 
ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 
տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 
այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
        Դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղդրիչ է եզրափակիչ քննությունը՝  9 
միավոր առավելագույն արժեքով: 
        Նաև գնահատվելու են այլ բաղադրիչներ՝ 

▪ ընթացիկ ստուգում՝ 8 միավոր. 

▪ մասնակցություն՝ 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Իրավունքի աղբյուրի հասկացությունը: Ռոմանոգերմանական, անգլոսաքսոնական 

իրավունքի աղբյուրները: Ավանդական և կրոնական իրավական ընտանիքների 
աղբյուրները: ՀՀ իրավունքի աղբյուրների համակարգը և դրա զարգացման միտումները: 
Օրենքը` որպես ՀՀ իրավունքի աղբյուր: Ենթաօրենսդրական ակտերը` որպես 
իրավունքի աղբյուր: ՀՀ ենթաօրենսդրական ակտերը: Դատական 
իրավաստեղծագործության արդյունքները` որպես ՀՀ իրավունքի աղբյուր: Սովորույթը և 
ՀՀ իրավունքի այլ աղբյուրները: Միջազգային իրավունքը և այլ պետությունների 
ներպետական իրավունքը` որպես իրավունքի աղբյուր: ՀՀ-ում իրավական 
կարգավորման արդյունավետության վրա իրավունքի աղբյուրների ազդեցության 
հիմնախնդիրը: Իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման 
ուղիները: 

 14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. 

2. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993. 

3. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1978. 

4. Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994. 

5. Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995. 

6. Хачатуров Р. Л. Источники права. - Тольятти, 1997. 

 

1. 1906/Մ21 2.Փախստականների միջազգային 

իրավական պաշտպանությունը 

3.  3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս. -15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

1. ուսանողներին  ծանոթացնել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ 
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առնչվող այլ խոցելի խմբերի պաշտպանությանն ուղղված միջազգային իրավական 

փաստաթղթերին և ներպետական օրենսդրությանը,  

2. ներկայացնել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող այլ 

խոցելի խմբերի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները և նրանց 

պաշտպանության ոլորտում առկա միջազգային և ներպետական հիմնախնդիրները, 

3. սովորեցնել ուսանողներին կիրառել իրենց մասնագիտական գիտելիքները և 

կարողությունները փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող 

այլ խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

● նկարագրել փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության 

ձևավորման և կայացման պատմությունը, 

● բացատրել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող այլ 

խոցելի խմբերի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները, 

● լուսաբանել ապաստանի որոշման ընթացակարգը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

● վերլուծել միջազգային համընդհանուր, տարածաշրջանային և ներպետական 

իրավական ակտերով սահմանված փախստականի հասկացությունը,  

● գնահատել փախստականներին, ապաստան հայցողներին և դրանց հետ առնչվող 

այլ խոցելի խմբերի վերաբերյալ միջազգային նորմերի իմպլեմենտացիան 

ներպետական օրենսդրությունում, 

● համեմատել ապաստանի որոշման ընթացակարգերը ՀՀ-ում և արտասահմանյան 

մի շարք երկրներում, 

● կատարել ոլորտին վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

● օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

● վարել գիտական բանավեճեր՝ վերլուծելով փաստեր:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 Ա6. ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և 

միջազգային մեխանիզմները, փախստականների իրավունքների իրականացման ու 

պաշտպանության ոլորտի հիմնախնդիրները, գնահատել միջազգային մարդասիրական 

իրավունքի դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգում։ 

 Բ7. կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, մաքսային, 

հարկային, միջազգային մարդասիրական, փախստականների իրավունքների ոլորտի) 

օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, իրավական գործի փաստական 

հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել 

արարքի ճիշտ որակում, անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում։ 

 Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

 Գ2. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 
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համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում, այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

 Գ3. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա) 

դասախոսություններ, 

2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում, 

3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ, 

4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Դասընթացի գնահատումը բաղկացած է լինելու հետևյալ բաղադրիչներից՝ մեկ գրավոր 

ընթացիկ ստուգում՝ առավելագույնը 5 միավոր և մեկ ինքնուրույն աշխատանք՝ 

իրավիճակի վերլուծություն՝  առավելագույնը 5 միավոր, մասնակցություն՝ 2 միավոր, 

եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 8 միավոր, որն անցկացվելու  է տոմսում առաջադրված 

2 հարցի պատասխանելով՝ յուրաքանչյուրը 4-ական միավոր։   

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության ձևավորումը և 

զարգացումը, փախստականների և ապաստան հացողների իրավական կարգավիճակն 

ամրագրող համընդհանուր և տարածաշրջանային միջազգային փաստաթղթերը, 

ապաստանի իրավունքը և չվերադարձելիության սկզբունքը, ընտանիքի միավորման 

սկզբունքը, փախստականի ներառման, բացառման և դադարման հիմքերը, 

փախստականի կարգավիճակը չեղյալ հայտարարելը, ապաստանի որոշման 

ընթացակարգը, փախստականների իրավունքներն ու պարտականությունները, 

փախստականների և ապաստանի հետ առնչվող այլ խոցելի խմբերի (տնտեսական 

միգրանտ,ներքին տեղահանված անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք) 

իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները, ՄԱԿ-ի ՓԳՀ-ի դերը և 

գործունեությունը փախստականների և ապաստան հացողների հետ կապված 

հիմնախնդիրների լուծման ոլորտում, փախստականների և ապաստան հացողների 

իրավական կարգավիճակի ամրագրումը և նրանց պաշտպանությունը ՀՀ ներպետական 

օրենսդրությամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:  

2. Փախստականի կարգավիճակը սահմանող ընթացակարգերի և չափանիշների 

ձեռնարկ, ՄԱԿ ՓԳՀ, Երևան 2005, 107 էջ 

3. Павлова Л.В., Селиванов А.В., Международно–правовой статус беженца. Пособие для 

студентов ВУЗ-ов. Минск: Тесей, 2006, 192 стр. 

4. Hathaway James C., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University 
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Press, 2005, 1184 pages 

5. Goodwin-Gill G.S., McAdam J., The Refugee in International Law, Oxford University press, 

3rd edition, 2007, 786 pages 

 

 

1. 1906/Մ25 2.Կոնֆլիկտները  մարդու 

իրավունքներում 

3.  3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս. - 15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

1. ուսանողներին  ծանոթացնել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց 

հետ առնչվող այլ խոցելի խմբերի պաշտպանությանն ուղղված միջազգային 

իրավական փաստաթղթերին և ներպետական օրենսդրությանը,  

2. ներկայացնել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող 

այլ խոցելի խմբերի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները և 

նրանց պաշտպանության ոլորտում առկա միջազգային և ներպետական 

հիմնախնդիրները, 

3. սովորեցնել ուսանողներին կիրառել իրենց մասնագիտական գիտելիքները և 

կարողությունները փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ 

առնչվող այլ խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

● նկարագրել փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության ձևավորման 

և կայացման պատմությունը, 

● բացատրել փախստականների, ապաստան հայցողների և նրանց հետ առնչվող այլ 

խոցելի խմբերի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները, 

● լուսաբանել ապաստանի որոշման ընթացակարգը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

● վերլուծել միջազգային համընդհանուր, տարածաշրջանային և ներպետական 

իրավական ակտերով սահմանված փախստականի հասկացությունը,  

● գնահատել փախստականներին, ապաստան հայցողներին և դրանց հետ 

առնչվող այլ խոցելի խմբերի վերաբերյալ միջազգային նորմերի իմպլեմենտացիան 

ներպետական օրենսդրությունում, 

● համեմատել ապաստանի որոշման ընթացակարգերը ՀՀ-ում և 

արտասահմանյան մի շարք երկրներում, 

● կատարել ոլորտին վերաբերող ինքնուրույն հետազոտություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

● օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

● վարել գիտական բանավեճեր՝ վերլուծելով փաստեր:  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի՝ 

Ա1.լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 
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իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները 

Ա6. ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և միջազգային 

մեխանիզմները, փախստականների իրավունքների իրականացման ու պաշտպանության 

ոլորտի հիմնախնդիրները, գնահատել միջազգային մարդասիրական իրավունքի դերը 

մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգում, 

Բ1. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք,  նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում, 

պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել 

օրենքի որակը, 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից 

Բ5. պատրաստել դիմումներ` ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանին, Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանին և այլ միջազգային կառույցներին 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա) 

դասախոսություններ, 

2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում, 

3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ, 

a. 4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում:   

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է 9 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց/առաջադրանք, յուրաքանչյուրը երեք միավոր: Ընթացիկ 

ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր, ուսանողի ինքնուրույն 

աշխատանքն առավելագույնը` 3 և դասընթացի մասնակցություն՝ առավելագույնը 3 

միավոր:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանության ձևավորումը և 

զարգացումը, փախստականների և ապաստան հացողների իրավական 

կարգավիճակն ամրագրող համընդհանուր և տարածաշրջանային միջազգային 

փաստաթղթերը, ապաստանի իրավունքը և չվերադարձելիության սկզբունքը, 

ընտանիքի միավորման սկզբունքը, փախստականի ներառման, բացառման և 

դադարման հիմքերը, փախստականի կարգավիճակը չեղյալ հայտարարելը, 

ապաստանի որոշման ընթացակարգը, փախստականների իրավունքներն ու 

պարտականությունները, փախստականների և ապաստանի հետ առնչվող այլ 
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խոցելի խմբերի (տնտեսական միգրանտ,ներքին տեղահանված անձինք, 

քաղաքացիություն չունեցող անձինք) իրավական կարգավիճակի 

առանձնահատկությունները, ՄԱԿ-ի ՓԳՀ-ի դերը և գործունեությունը 

փախստականների և ապաստան հացողների հետ կապված հիմնախնդիրների 

լուծման ոլորտում, փախստականների և ապաստան հացողների իրավական 

կարգավիճակի ամրագրումը և նրանց պաշտպանությունը ՀՀ ներպետական 

օրենսդրությամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Դասախոսությունների տեքստ` թղթային տարբերակով:  

2. Փախստականի կարգավիճակը սահմանող ընթացակարգերի և չափանիշների 

ձեռնարկ, ՄԱԿ ՓԳՀ, Երևան 2005, 107 էջ 

3. Павлова Л.В., Селиванов А.В., Международно–правовой статус беженца. Пособие для 

студентов ВУЗ-ов. Минск: Тесей, 2006, 192 стр. 

4. Hathaway James C., The Rights of Refugees under International Law, Cambridge University 

Press, 2005, 1184 pages 

5. Goodwin-Gill G.S., McAdam J., The Refugee in International Law, Oxford University press, 

3rd edition, 2007, 786 pages 

 

 

 

 

1901/Մ20 2. Հայստանի սահմանադրական զարգացման 

հիմնահարցեր  

3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.-15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների 

գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել  Հայաստանի երեք 

հանրապետություններում սահմանադրական կարգավորման ծագման, 

զարգացման օրինաչափությունները և փուլերը, օգնել հասկանալու և վեր հանելու 

անցյալի սահմանադրական շինարարության դրական ու բացասական կողմերը, 

տեսականորեն արժեքավորելու այդ փորձը և օգտագործել որպես արդի հայոց 

պետաիրավական համակարգի գիտական ճանաչման ու կատարելագործման 

նախադրյալ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել Հայաստանի սահմանադրական զարգացման փուլերը, դրանց 

տարբերիչ հատկանիշները, ամեն մի փուլում գործած սահմանադրությունը, 

2. բացատրել սահմանադրական զարգացման ամեն մի փուլի 

սահմանադրության հիմնական ինստիտուտները, 



217 

3. բացատրել արդի հայկական պետության սահմանադրական զարգացման 

ուղղությունները,  

4. կանխատեսել սահմանադրաիրավական համակարգի առաջիկա 

շարժընթացի օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.  վերլուծել և համեմատել հայաստանի սահմանադրական զարգացման 

փուլերը և և սահմանադրությունները,  

2.  քննարկել սահմանադրական ինստիտուտների առաջընթացի և 

հետընթացի հիմնահարցերը, և մատնանշել դրա բովանդակային ու 

իրավատեխնիկական կողմերը,    

3.  քննարկել Հայաստանի սահմանադրությունների հիմքում ընկած 

հայեցակարգերի հիմնական առանձնահատկությունները, դրանց 

գործնական քաղաքական իրավական հետևանքները,   

4.  մեկնաբանել Հայաստանի սահմանադրություններում օգտագործված 

եզրույթները, կատարել դրանց տեքստերի պարզաբանում, 

5.  կիրառել պատմաիրավական, քննադատական, ստեղծագործական 

մոտեցումներ հայաստանի սահմանադրաիրավական մշակույթի 

հիմնահարցերի նկատմամբ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար: 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ.  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

Ա2. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և 

հասարակական հարաբերությունների սահմանադրականացման 

հիմնախնդիրները, 

Ա3. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման 

հիմնական ուղղությունները, 

Բ1. կատարել իրավաստեղծ աշխատանք, նորմատիվ ակտերի հաշվառում, 

գրանցում, պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական 

եզրակացություններ, գնահատել օրենքի որակը, 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, 
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Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում` 

սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, 

Գ1․ օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող 

տեղեկատվությանը՝ տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական 

մակարդակում, այնպես էլ խմբի կազմում գործունեություն ծավալելիս,   

Գ3․ ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ:  

10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների 

կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է 5 միավոր առավելագույն արժեքով։ 

Ինքնուրույն աշխատանքը և մասնակցությունը գնահատվում են առավելագույնը 3-

ական միավորով։ Եզրափակիչ քննություն. Անցկացվում է բանավոր՝ 

առավելագույնը 9 միավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 3 միավոր, միավորների քայլը 

0.5 է): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայաստանի սահմանադրական զարգացման դասընթացը և դրա 

ուսումնասիրության նշանակությունը: Սահմանադրաիրավական միտքը 

Հայաստանում: Հայաստանի առաջին Հանրապետության սահմանադրական 

օրենսդրության հիմնախնդիրները: ՀԽՍՀ սահմանադրական զարգացման փուլերը 

և դրա սահմանադրությունների ընդհանուր բնութագիրը: Երրորդ 

հանրապետության հռչակումը և նրա սահմանադրական բարեփոխումների 

ուղղությունները: Հասարակական կարգերի կամ սահմանադրական կարգի 

հիմունքներ սահմանադրական ինստիտուտի զարգացումը Հայաստանում: Մարդու 

և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական 

զարգացումը Հայաստանում: Պետական իշխանության համակարգի 

սահմանադրական զարգացումը Հայաստանում: Ընտրական իրավունքի 

սահմանադրական հիմունքները Հայաստանում: Ժողովրդաիշխանության ձևերի 

սահմանադրական զարգացումը Հյաստանում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ա.Գ.Վաղարշյան  Հայաստանի սահմանադրական զարգացման 

պատմության հիմնահարցեր: Եր., 2003:  

2. Գ.Գ.Հարությունյան Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը և 

ժամանակի մարտահրավերները. Վերահրատարակություն– Եր, Նժար, 2016: 

3. Назарян В.Р. Теория и практика конституции союзной республики, Ереван., 

1987. 

4. Петросян Ш.Н. История конституционного развития советской 

государственности в Армении, Ереван, 1968.3.  

5. Պետրոսյան Շ.Ն. Հայկական ՍՍՀ Սահմանադրությունը և նրա պատմական 

զարգացումը, Երևան, 1982: 

 

1905/Մ14 2.Մարդու իրավունքների միջազգային-

իրավական պաշտպանություն 

3.3 կրեդիտ 

4.Շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.- 15, սեմինար -7,5 

6.2-րդ կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողին ծանոթացնել մարդու իրավունքների միջազգային-իրավական 

պաշպանության  բովանդակությանը,  

2. ուսանողին տրամադրել խորը և բազմակողմանի գիտելիքներ մարդու 

իրավունքների միջազգային-իրավական պաշպանության  մեխանիզմների և 

ինստիտուտների վերաբերյալ,  

3. ուսանողին սովորեցնել մեկնաբանել մարդու իրավունքների պաշտպանությանն 

ուղղված միջազգային փաստաթղթերի դրույթները, ծանոթացնել դրանց կիրառման 

պրակտիկային, 

4. զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները 

տարբեր միջազգային կառույցների կողմից  մարդու իրավունքների  պաշտպանության 

իրականացմանը ուղղված ընթացակարգերի որոլտում:   

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

    Գիտելիք և իմացություն 

▪ բացահայտել մարդու իրավունքների միջազգային-իրավական պաշպանության  

բովանդակությանը, 

▪ ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային 

համապարփակ և տարածաշրջանային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող  

ընթացակարգերը,  

▪ վերլուծել մարդու իրավունքների պաշպանության միջազգային փաստաթղթերի 

և ներպետական օրենսդրության փոխհարաբերությունը և փոխազդեցությունը:   

✔ (բուն մասնագիտական կարողություններ) 

▪ մեկնաբանել մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջազգային 

փաստաթղթերի դրույթները, ծանոթացնել դրանց կիրառման պրակտիկային ՝ 

լուծելով ոլորտին առնչվող բարդ գործնական խնդիրները,  
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▪ նախապատրաստել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացվող 

հայցադիմում:   

✔ (ընդհանրական կարողություններ) 

▪ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ), 

▪ վերլուծել փաստեր՝  կատարելով հետևություններ, 

▪ ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները, 

▪ ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ: 

10.     Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ.  

Ա6. ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և միջազգային 

մեխանիզմները, փախստականների իրավունքների իրականացման ու պաշտպանության 

ոլորտի հիմնախնդիրները, գնահատել միջազգային մարդասիրական իրավունքի դերը 

մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգում,  

Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում` 

սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, նախագծել ՀՀ 

սահմանադրական և վարչական կարգավորման կատարելագործման ու զարգացման 

ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից, 

Բ4. կիրառել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական իրավունքի 

ոլորտներին բնորոշ հետազոտության մեթոդները, 

Բ5. պատրաստել դիմումներ` ուղղված ՀՀ սահմանադրական դատարանին, Մարդու 
իրավունքների եվրոպական դատարանին և այլ միջազգային կառույցներին, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում,  այդ թվում՝ բազմամշակութային միջավայրում, գործունեություն ծավալելիս, 

Գ3. ներկայացնել զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, այդ թվում՝ 

գիտական բանավեճերի ընթացքում,  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.Դասախոսություններ, 

2. բանավեճեր, քննարկումներ, 

3. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն 

4. ռեֆերատներ, պրեզենտացիաներ  

5. խմբային աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քնություններից առաջինը բանավոր է, իսկ երկրորդը՝ հետազոտական 

աշխատանքի գնահատման հիման վրա, առաջինը՝ 5, երկրորդը՝ 4 միավոր առավելագույն 

արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է: Առավելագույնը 3 միավոր տրվում է մասնակցությանը, 

առավելագույնը 8 միավոր տրվում է ընթացիկ ստուգումներին, որը ձևավորվում է 

դասախոսություններին և սեմինարներին ուսանողի ակտիվությամբ՝ զեկույցներ 

ներկայացնելով, հարցերին պատասխանելով, առաջադրված խնդիրները լուծելով, 

բանավեճերի արդյունքներով: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների միջազգային-իրավական 

պաշտպանության հասկացությունը և բովանդակությունը: Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային-իրավական փաստաթղթերը, դրանց դասակարգումը և 

տեսակները: Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային ունիվերսալ 

համակարգը: Մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանության կոնվենցիոն 

մեխանիզմները: Մարդու իրավունքների պաշտպանության տարածաշրջանային 

համակարգերը: Մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական դատարանը 

որպես մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանության կոնվենցիոն մեխանիզմն: 

Մարդու իրավունքների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը միջազգային 

մարդասիարական իրավունքի համատեքստում: 

 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Այվազյան Վ.Ն., Մարդու իրավունքներ. Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 

2014 թ.: 

2. «Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք առաջին», 

«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք. Գիրք երկրորդ»,  

պատ. խմբ. Ն.Ա.Այվազյան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2016: 

3. Միջազգային համապարփակ և տարածաշրջանային իրավական ակտեր 

http://concourt.am/hr/indexa.htm  

4. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека: учебное пособие /А.Х. 

Абашидзе, А.О. Гольтяев. М.: Юнити-Дана, 2013. [Электронный ресурс].URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968: 

5. Права человека в России: история, теория и практика: учебное пособие /Д.Т. 

Караманукян, А.В. Минжуренко, С.А. Величко и др.; Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»; 

отв. ред. Д.Т. Караманукян. - Омск: Омская юридическая академия, 2015.307 с. 

Библиогр. в кн.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010:  

 

1. 1906/Մ42 2. Միջազգային մարդասիրական 
իրավունքի կիրարկումը 

3. 3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ   5. դաս. – 15, սեմ.-7,5 
6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Միջազգային մարդասիրական 
իրավունքի հիմնական աղբյուրներին, Միջազգային մարդասիրական իրավունքի 
կիրարկման՝ սահմանադրաիրավական և օրենսդրական հիմքերին, կիրարկման 
հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման սահմանադրական և օրենսդրական ուղներին։  
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հակիրճ պատմությունն ու 

հիմնական աղբյուրները, 
2. Ներկայացնել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնական սկզբունքները, 
3. Ուսումնասիրել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի պատշաճ կիրարկման վրա 

ազդեցություն ունեցող հիմնախնդիրները։ 

http://concourt.am/hr/indexa.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437010
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. Բացահայտել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի կիրարկման բացերը ՀՀ 

իրավունքի համակարգում, 
5. Վեր հանել պետական իշխանության բարձրագույն մարմիններից յուրաքանչյուրի առջև 

դրված խնդիրները Միջազգային մարդասիրական իրավունքի կիրարկման ոլորտում,  
6. Մշակել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի կիրարկմանն ուղղված 

առաջարկներ։ 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
7. քննադատաբար վերլուծել Միջազգային մարդասիրական իրավունքի պատշաճ 

կիրարկման վրա ազդեցություն ունեցող խնդիրները, 
8. պատրաստել զեկուցումներ, 
9. վարել գիտական բանավեճեր: 
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ. 

Ա6. ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և 

միջազգային մեխանիզմները, փախստականների իրավունքների իրականացման 

ու պաշտպանության ոլորտի հիմնախնդիրները, գնահատել միջազգային 

մարդասիրական իրավունքի դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության 

համակարգում։ 

Բ6.վերլուծել և գնահատել ՀՀ իրավունքի համակարգում միջազգային 

մարդասիրական իրավունքի կիրարկման մեխանիզմները և առաջարկել դրանց 

կատարելագործման ուղիներ, 

Բ7.կատարել մասնագիտական ոլորտի (սահմանադրական, վարչական, 

մաքսային, հարկային, միջազգային մարդասիրական, փախստականների 

իրավունքների ոլորտի) օրենսդրության դրույթների մեկնաբանում, վերլուծում, 

իրավական գործի փաստական հանգամանքների հետազոտություն՝ ելնելով 

իրավակիրառման տեսակից, իրականացնել արարքի ճիշտ որակում, 

անհատական իրավակիրառական ակտի նախագծի մշակում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, 

այդ թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
1. դասախոսություններ 
2. քննարկումներ, բանավեճեր 
3. ուսանողի ինքնուրույն և խմբային հետազոտական աշխատանք 
4. գրականության և իրավական ակտերի ինքնուրույն ուսումնասիրություն 
5. զեկուցումների պատրաստում և ներկայացում  
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները. 

Երկու ընթացիկ քննություններից  ուսանողը կարող է վաստակե առավելագույնը 9 

միավոր: 1-ին ընթացիկ քննությունը բանավոր` առավելագույնը 5 միավոր, իսկ 2-րդ 

ընթացիկ քննությունը հետազոտական աշխատանքի պաշտպանությամբ` 

առավելագույնը 4 միավոր: 
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Ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր, ուսանողի ինքնուրույն 

աշխատանքն առավելագույնը` 4 և դասընթացի մասնակցություն՝ առավելագույնը 3 

միավոր:  
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

Բռնության դեպքերի  դասակարգումը և զինված հակամարտության մեջ հայտնված 

անձինք, Ռազմական գործողությունների անցկացում, ՄՄԻ  և  մարդու իրավունքներ, 

Քաղաքացիական բնակչության պաշտպանությունը, Ազատությունից զրկված անձանց 

պաշտպանություն, Փախստականներ և ներքին տեղահանված անձինք, Մարդասիրական 

օգնություն, Ռազմական գործողություններին ուղղակի մասնակցություն, ՄՄԻ և զինված 

խմբեր, ՄՄԻ-ի իրականացման մեխանիզմներ։  

14. Հիմնական գրականության ցանկը 
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1901/Մ18 Ազգային անվտանգության պետաիրավական 

հիմնահարցերը 

3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս. - 15 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել. 

1. ազգային անվտանգության տեսաիրավական հիմնահարցերին և պետության՝ որպես ազգային 

անվտանգության ապահովման հիմնական սուբյեկտի տեղի ու դերի վերաբերյալ ազգային 

անվտանգության հայեցակարգային մոտեցումներին, 

2. ազգային անվտանգության ոլորտում պետական համակարգի, ներառյալ՝ պետական 

իշխանության թևերի գործառույթների տեսական և գործնական խնդիրներին, ինչպես նաև՝ 

3. պետության՝ որպես ազգային անվտանգության օբյեկտի, սուբյեկտի և սպառնալիքի աղբյուրի 

վերաբերյալ գործնական նշանակություն ունեցող հիմնադրույթներին: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1946414
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1946414
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Կիմանա՝ 

1. Հայաստանի (և ընդհանրապես՝ պետության) ազգային անվտանգության համակարգի, ազգային 

անվտանգության ապահովման համակարգի կառուցվածքային տարրերը, պետության և 

պետական մարմինների (ու ոչ պետական մարմինների, համայնքների, 

կազմակերպությունների, քաղաքացիների) տեղը և դերը պետությունը վտանգող 

սպառնալիքներին կամ մարտահրավերներին դիմակայելու գործում, ինչպես նաև 

համապատասխան ենթահամակարգերը. 

2. «անվտանգություն» եզրույթի գենեզիսը և էվոլյուցիան, «ազգային անվտանգություն» և 

«պետական անվտանգություն» հասկացությունների հետ դրա հարաբերակցությունը, ազգային 

անվտանգության մյուս բաղադրիչների՝ հատկապես ռազմական և տեղեկատվական 

անվտանգությունների ազդեցության գոտիները. 

3. «սահմանադրություն-օրենք-ենթաօրենսդրական ակտ» իրավական շղթայի հիմունքները, 

բնութագիրը, դրա առավելություններն ու բացերը՝ «պետության շահ-հասարակության շահ-

անհատի շահ» եռամիասնության ապահովման կարիքի տեսանկյունից, 

Կկարողանա՝ 

1. վերարտադրել իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական հիմունքները, 

պետաիրավական երևույթների նկատմամբ տարբեր գիտական, այդ թվում՝ սոցիոլոգիական, 

մարդաբանական մոտեցումները. 

2. լուսաբանել իրավական ընդհանուր քաղաքականության իրականացման ոլորտում Հայաստանի 

և այլ պետությունների մոտեցումները, ինչպես նաև բացատրել հայ իրավական կարգավորման 

համակարգը և հասարակական հարաբերությունների իրավական հիմնախնդիրները. 

3. բացահայտել պետաիրավական երևույթները իրավափիլիսոփայական, մարդաբանական 

դիրքերից, գնահատել դրանց դերն ու նշանակությունը սոցիալական համակարգում, կատարել 

դրանց գիտական և սոցիոլոգիական հետազոտություն. 

4. համեմատել ազգային անվտանգության մասին օրենսդրական ակտերի, իրավաքաղաքական և 

ռազմավարահայեցակարգային փաստաթղթերի դրույթները՝ կարևորելով կարդալ նաև դրանց 

տողերի արանքում հնարավոր ուղերձները, ինչպես նաև համադրել ներպետական 

օրենսդրության հետ միջազգային իրավական չափանիշները՝ առաջարկելով Հայաստանի 

օրենսդրության կատարելագործման, օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների 

գործունեության արդյունավետության բարձրացման նախաձեռնություններ. 

5. գործնականում իրականացնել հետազոտություն` օգտագործելով արդի իրավագիտության 

գործիքային միջոցները, ճիշտ ընտրել իրավական հետազոտությունների և նորմատիվ նյութի 

գնահատման գիտական մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքներ, զեկուցումներ՝ գրավոր և բանավոր եղանակով, 

Կտիրապետի՝ 

1. անհրաժեշտ հետազոտության և վերլուծության հմտություններին. 

2. ազգային անվտանգության մասին օրենսդրության նորմերի մեկնաբանման մեթոդներին, 

3. ստացված տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու, ոլորտին առնչվող նոր 

գիտելիքներ ձեռք բերելու կարողություններին: 

10. Դասընթացը ձևավորում է Ծրագրի կրթական հետևյալ վերջնարդյունքներ. 

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

Ա3. հիմնավորել սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 

օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ համակարգի  կատարելագործման հիմնական 
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ուղղությունները, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության կտրվածքով, 

Ա5. նկարագրելու սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական իրավունքի 

ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, պետաիրավական երևույթների 

ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, 

հիմունքները, պետաիրավական երևույթների նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները: 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և դատական 

մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նախաձեռնություններ, 

նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման կատարելագործման ու 

զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային անվտանգության դոկտրինի 

տեսանկյունից, 

Բ3. համեմատել ՀՀ և արտասահմանյան երկրների պետաիրավական, այդ թվում` 

սահմանադրաիրավական համակարգերն ու օրենսդրությունները, անհրաժեշտության դեպքում 

ինքնուրույն հավաքելով, վերլուծելով, դասակարգելով, համակարգված և համակողմանի 

փաստարկներով մեկնաբանելով նաև օտարալեզու տեղեկատվությունը: 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), 

Գ3 ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և ոչ 

մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով ներկայացնել, 

բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն, 

գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ թվում՝ գիտական 

բանավեճերի ընթացքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, շնորհանդեսներ 

3. ստուգողական հարցեր և թեստեր 

4. աշխատանք փոքր խմբում, սոցիալական նախագծեր, ինտերակտիվ ելույթ, որոշումների ծառ, 

ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր դիրքորոշում, համառոտ ելույթ, 

5. բանավեճ և քննարկում, ըստ կարիքի՝ դերային խաղեր, 

6. ինքնուրույն աշխատանք՝ ուսումնական գրականության հիման վրա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղդրիչ է եզրափակիչ քննությունը՝ 9 

միավոր առավելագույն արժեքով: 

2. Այլ բաղադրիչներից՝  

- ընթացիկ ստուգում՝ 8 միավոր. 

- մասնակցություն՝ 3 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից և թեմաներից. 

1. Ազգային անվտանգության տեսություն. ազգային անվտանգության տեսության զարգացումը, 

անվտանգությունը՝ որպես սոցիալական երևույթ, ազգային անվտանգության համակարգը, 

ազգային անվտանգության ապահովման հիմունքները, 

2. Ազգային անվտանգության իրավական ապահովում. իրավունքի և անվտանգության 

հարաբերակցությունը, ազգային անվտանգության ապահովման իրավակարգավորումը, 

3. Ազգային անվտանգության դոկտրին. ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, 

ռազմավարական-հայեցակարգային կարևոր փաստաթղթերը, Հայաստանի 

համագործակցությունը տարածաշրջանում, 

4. Ազգային անվտանգության ապահովման պետական համակարգ. ազգային անվտանգության 

ապահովման համակարգը, պետական իշխանության ղեկավար մարմինները, պետական 
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իշխանության ոլորտային մարմինները, 

5. Ազգային անվտանգության ապահովման ոչ պետական համակարգ. համայնքները, 

քաղաքացիները և կազմակերպությունները, սփյուռքը և եկեղեցին, ուղեղային կենտրոնները 

(«տանկեր»): 

14. Հիմնական գրականություն 

Իրավական ակտեր 

1. Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիր (23.08.1990 թ.), 

2. ՀՀ Սահմանադրություն (2005 թ. և 2015 թ. փոփ.), 

3. ՄԱԿ-ի կանոնադրություն (26.06.1945 թ.), 

4. Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա (04.11.1950 թ.) 

5. ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարություն (2007 թ. և 2020 թ.), 

6. «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք (15.11.2017 թ.): 

Մասնագիտական աղբյուրներ 

1. Աթոյան Վ.Կ., Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ (դասախոսություններ): Եր., 

ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ, 2014, 154 էջ, 

2. Հանթինգթոն, Սեմյուել, Քաղաքակրթությունների բախումը և աշխարհակարգի 

վերափոխումը: Եր., ՊՐՈՖԻԼ ՄԵԴԻԱ, 2021, 520 էջ, (հասանելի է նաև անգլերենով), 

3. Վաղարշյան Ա.Գ., Հայաստանի առաջին Հանրապետության գործադիր իշխանության 

համակարգը (1918-1920 թթ.): Եր., ԵՊՀ, 2012, 328 էջ, 

4. Քոթանջյան Հ.Ս., Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակման 

ուղեցույցները տարածաշրջանային անվտանգության ճարտարապետության 

համատեքստում: Եր., ԱՌՀԻ, 2008, 604 էջ, 

5. Бен-Меир, Иехуда, Правовые основы отношений между военной и гражданской властями в 

Израиле. 34 с. В кн.: Национальная безопасность и демократия в Израиле: антология (в 3-х 

томах). Т. I, Г. II, п. 4, 1, (электронная), 

6. Зорькин В.Д., Право в условиях глобальных перемен: монография. М.: НОРМА, 2013, 496 с., 

7. Кардашова И.Б., Основы теории национальной безопасности: учебник. М.: 2-е изд., ЮРАЙТ, 

2020, 332 с., 

8. Кикоть-Глуходедова Т.В., Теоретические проблемы обеспечения национальной безопасности 

современного демократического государства: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 143 с., 

9. Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности: курс лекций. М.: ФЛИНТА, 2007, 224 с., 

10. Шободоева А.В., Основы теории национальной безопасности. Курс лекций: учебное пособие. 

Иркутск, БГУ, 2018, 228 с., 

11. Brzezinski, Zbigniew, The Grand Chessboard:  American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, 

BASIC BOOKS, 1997, 223 p., 

12. Glennon, Michael, Why UN Security Council Failed [1635]. FOREIGN AFFAIRS, May/June 2003: 
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6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կոռուպցիայի հասկացությանը և 

հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրա դրսևորման ձևերի հետ, կոռուպցիայի 
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կանխման իրավական և կազմակերպական հիմքերւն, կոռուպցիայի կանխման և դրա դեմ 

պայքարի արտասահմանյան և հայրենական ծրագրերին, ևևավորել ընդունակություն 

ճանաչել և բացահայտել կոռուպցիայի դրսևորումները , ուժեղացնել ուսանողների 

քաղաքացիական  հակակոռուպցիոն դիրքորոշումը և վարքագիծը: 

ա) Դասընթացի  ավարտին  ուսանողը  ունակ կլինի. 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել կոռուպցիայի և դրա հետ կապված այլ կարևոր հասկացությունները, 

ձևակերպել կոռուպցիայի իրավական և կրիմինոլոգիական բնութագիրը,  

հասկանալ և քննարկել կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը, մատնանշել դրանց 

առանձնահտկությունները, 

2. նկարագրել կոռուպցիայի պատճառների տեսությունները, նպաստող պայմանները և 

գործոնները, 

3. նկարագրել կոռուպցիայի ճանաչման, տարածվածության և դիագնոստիկայի 

առանձնահատկությունները, հայտնաբերել կոռուպցիայի դրսևորման 

հնարավորությունները, կարողանալ ճանաչել կոռուպցիայի դեպքերը, 

4. իմանալ կոռուպցիայի մակարդակ, մասշտաբի, միտումների հետազոտման 

արդյունքները, 

5. բացատրել կոռուպցիայի վտանգները և հետևանքները պետական, բյուջետային, 

շուկայական և այլ ոլորտներում, 

6. քննարկել կոռուպցիայի և օրենսդրության փոխհարաբերությունները, հայեցողական 

լիազորությունները,  

7. բացատրել հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, վեր հանել դրա մասերը, 

նկարագրել հակակոռուպցիոն օրենսդրությունը, 

8. բացատրել կոռուպցիայի կանխման և  դրա դեմ պայքարի իրավական միջոցները,  

9. նկարագրել հակակոռուպցիոն իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի 

առանձնահատկությունները:  

բ) բուն մասնագիտական կարողություններ 

10. կուռուպցիայի հատկանիշների քննարկման հիամն վրա ձևակերպել կոռուպցիայի 

ճիշտ բնորոշումը, Բացահայտել կոռուպցիայի որպես երևույթի բարդ և բազմակողմանի 

բնույթը, ընդհանրացնել կոռուպցիայի զանազան բնորոշումները, առանցնացնել դրանց 

առավելությունները և թերությունները,  

11. քննարկել վարչական, քաղաքական կոռուպցիան, կոռուպցիան մասնավոր և 

միջազգային ոլորտներում, 

12. կատարել կոռուպցիայի պատճառների տեսությունների վերլուծություն և վեր հանել 

դրանց առավելությունները և թերությունները,  

13. կիրառել կոռուպցիայի բացահայտման մեթոդները, վերլուխել կոռուպցիյաի դեպքերը 

վիճակագրական տվյալները, 

14. կատարել կոռուպցիայի մակարդակ, մասշտաբի, միտումների հետազոտման 

արդյունքների վերլուծություն, 

15. վերլուծել և քննադատել կոռուպցիայի վտանգները և հետևանքները, 

16. կատարել օրենսդրական և այլ ակտերի հակակոռուպցիոն փորձաքննություն, 

հակակոռուպցիոն պարզ քաղաքականության մշակում, առաջարկել օրենսդրական 

հակակոռուպցիոն նախագծեր, հակակոռուպցիոն մարմինների գործունեության 

գնահատում,  
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17. գնահատել կոռուպցիայի կանխման և դրա դեմ պայքարի իրավական միջոցները և 

դրանց հնարավորությւոնները, տարծել դրանք շրջապատում, 

18. ունենալ և կարողանալ շրջապատում տարածել հակակոռուպցիոն իրավական 

դիրքորոշում: 

գ)ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

19. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների 

օրենսդրություն, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 
20. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար: 

21. իրականացնել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք,  

22. ստեղծագործաբար  կիրառել  ու  զարգացնել  ունեցած  գիտելիքները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի` 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից 

Գ4. ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական 

և ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ 

թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 

 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների 

կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Դասընթացն առավելագույնը գնահատվում է 20 միավոր։ Գնահատումն 

իրականացվում է հետևյալ փուլերով և միավորներով՝ 

1․ Ընթացիկ ստուգում՝ առավելագույնը 3 միավոր, 

2․ Ինքնուրույն աշխատանք՝ առավելագույնը 6 միավոր, 

3․ Մասնակցություն՝ առավելագույնը 3 միավոր, 
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4․ Եզրափակիչ գնահատում՝ 8 միավոր 

Եզրափակիչ գնահատումն իրականացվում է հարցատոմսով, որը պարունակում է 4 

հարց՝ յուրաքանչյուր հարցի առավելագույն արժեքը՝ 2 միավոր։ 

13.Համառոտ բովանդակությունը 

Կոռուպցիայի հասկացությունը:  Կոռուպցիայի տեսակները և ձևերը: Կոռուպցիայի 

պատճառները, գործոնները և պայմանները: Կոռուպցիայի ինտեգրացված 

տեսությունը:  

Կոռուպցիայի դրսևորումները, ճանաչումը, դիագնոստիկան, տարածվածությունը:  

Կոռուպցիայի վիճակը Հայաստանում և այլ երկրներում. կոռուպցիայի չափման 

մեթոդիկաները: Կոռուպցիայի վտանգները և հետևանքները: Կոռուպցիան և 

օրենքը: Իրավապահպան մարմինները և կոռուպցիան: Հակակոռուպցիոն 

քաղաքականության մշակումը և կենսագործումը Հայաստանում և այլ երկրներում: 

Կոռուպցիայի կանխման և  դրա դեմ պայքարի իրավական հիմունքները:  
14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք (ընդունվել է 18.04.2003թ. ՀՕ-528-Ն) 

2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք (ընդունվել է 05․05․2021, ՀՕ-199-Ն) 

3. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք (ընդունվել է 21.03.2018թ., 

ՀՕ-180-Ն) 

4. ՀՀ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2019-2022 

թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ 

կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1332-Ն որոշում: 

5. Կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի ԵԽ կոնվենցիա, 1999 

6. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա, 2003 

7. Ա. Մանուկյան, Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն 

քաղաքականության համեմատական վերլուծություն, /ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ/, ԵՊՀ, Երևան, 2015:  

8. Ա. Եզեկյան, Հանրային ծառայության համակարգը Հայաստանի 

Հանրապետությունում /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 2017: 

9. Антикоррупционная стратегия в контексте формирования России как 

социального правового государства Богучарская В.А., Бронштейн Н.В., 

Охотский И.Е.,  2012. 

10. Гриб В.Г, Окс Л.Е. Противодействие коррупции: учеб. пособие. - М.: 2011. 

11. Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства, 2004. 

12. Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научно-

практическое пособие; Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.  

13. Шишкарев С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России: ист. 

и соврем. 2008. 

14. Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое 

пособие / отв. ред. Н. А. Власенко, 2012.  

15. Скобликов П. А. Коррупция в современной России: Словарь неформальных 

терминов и понятий. - М.: Норма: 2014. 
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1901/Մ18 Իրավական մարդաբանություն  3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ  5. դաս.- 15 

6. 2-րդ  կիսամյակ 7. Առանց  ընթացիկ քննությունների գնահատման 

դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մարդու իրավական կեցության 

ծագմանը, անհատի կարգավիճակի տարբերություններին ավանդական, կրոնական 

հասարակություններում, եվրոպական իրավական համակարգերում, ինչպես նաև 

միջազգային իրավական հարթությունում:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

2. նկարագրել իրավական մարդաբանության հիմնական կատեգորիաները, իրավական 

մարդաբանության դերը և գործառույթները, 

3. բացատրել (բնութագրել) իրավական մարդու /էակի/ կայացման հիմնական փուլերը, 

դրանցից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, 

4. բացատրել համայնքային մարդու և պետական մարդու տիպային տարբերությունները,  

5. քննարկել իրավական էակի տեղը տարատեսակ իրավական համակարգերում, 

հայկական իրավունքի մարդաբանությունը, 

6. բացատրել արդի քաղաքակրթության մարտահրավերները իրավական 

մարդաբանության դիրքերից:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. վերլուծել և համեմատել իրավական մարդաբանության և իրավագիտության այլ 

ոլորտների հետազոտման առարկաները, 

8. համեմատել իրավական մարդու /էակի/ պատմական և արդի տիպերը,  

9.  քննարկել իրավական երևույթները իրավական մարդաբանության վերլուծական 

դիրքերից, 

10.  համեմատել աշխարհի և ՀՀ իրավական համակարգերը մարդաբանական 

հայեցակարգերի տեսանկյունից,  

11.  կիրառել իրավական մարդաբանության գիտելիքները արդի քաղաքակրթության 

մարտահրավերներին լուծումներ առաջարկելու համար, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

12.  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, գիտական 

հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

13.  դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման համար: 

11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ․ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա5նկարագրելու սահմանադրական, վարչական, մաքային, հարկային, ընտրական 
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իրավունքի ոլորտում հետազոտությունների իրականացման մեթոդները, 

պետաիրավական երևույթների ընդհանուր օրինաչափությունները, իրավագիտության 

մեթոդաբանական, փիլիսոփայական, հիմունքները, պետաիրավական երևույթների 

նկատմամբ սոցոլոգիական մոտեցումները։  

Բ2առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից, 

Գ3ներկայացնելու զեկուցումներ, հետազոտությունների արդյունքներ, մասնագիտական և 

ոչ մասնագիտական հանրությանը համակողմանիորեն և փաստարկված կերպով 

ներկայացնել, բացատրել, ինչպես նաև՝ ստանալ իրավագիտության ոլորտին առնչվող 

տեղեկատվություն, գաղափարներ, տրամաբանորեն հիմնավորելու իր տեսակետները, այդ 

թվում՝ գիտական բանավեճերի ընթացքում, 

Գ5պահպանելու մասնագիտական էթիկայի կանոնները: 

12. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

6. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

7. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

8. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

9. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

10. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատումն իրականացվում է դասընթացի ընթացքում և ավարտին՝ առավելագույնը 20 

միավոր:  

Ընթացքում ուսանողները հավաքում են 3 միավոր՝ ակտիվ մասնակցությունից, 8 միավոր 

ընթացիկ ստուգումից և 9 միավոր՝ եզրափակիչ քննությունից։    

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իրավական մարդաբանությունը որպես իրավագիտության ոլորտ. հիմնախնդիրը, 

առարկան, մեթոդաբանությունը: Իրավական մարդաբանության որպես գիտության 

ձևավորումն ու զարգացումը: Իրավական մարդու /էակի/ կայացումը: Համայնքային մարդը 

և պետական մարդը: Իրավական էակը ավանդույթային և կրոնական իրավունքի 

համակարգերում: Եվրոպական դրական իրավունքի մարդաբանությունը: Մարդը 

հայկական իրավունքի համակարգում: Մարդու իրավական կեցության միջազգային 

իրավական հարթությունը: Իրավական մարդաբանությունը և արդի քաղաքակրթության 

մարտահրավերները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Норбер Рулан. Юридическая антропология. Учебник для вузов. - М.,1999.  

2. Ковлер А.И. Антропология права. Учебник для вузов. Изд.Норма., М., 2002. 

3. Boas F. Antropology and Modern Life. Westport /Conn./, 1928. Repr. 1984. 

4. Rouland N. L’anthropologie juridigue. Serie Droit fondamental. P., 1980. 
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5. Юридическая антропология: Закон и жизнь. Сб. статей. М., 2000.  

6. Л.Р. Сюкияйнен. Шариат и мусульманско-правовая культура. - М., 1997. 

  

 

1901/Մ18 Պետական կառավարման և իրավական 

բարեփոխումների տեսություն 

3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 3 ժամ  5. դաս.- 15, սեմ.-7,5 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Առանց  եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է  

1. սովորեցնել կառավարման տեսության հայեցակարգային հիմքերը, հիմնական 

հասկացությունները և կատեգորիաները, 

2. արդյունավետ կառավարման արդի սկզբունքները, մեթոդները,  

3. ռազմավարական և մարտավարական կառավարման պլանավորման հիմունքները,:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բացատրել կառավարման տեսության հիմնական կատեգորիաները, 

հասկացությունները,  

2. բացատրել կառավարման ներառյալ պետական կառավարման էությունը և 

բովանդակությունը, արդի կառավարման առանձնահատկությունները,  

3. քննարկել կառավարչական խնդիրների լուծման ձևերը, մեթոդները, 

տեխնոլոգիաները,  

4. բացատրել կառավարման կազմակերպական, կադրային, իրավական, 

ֆինանսական, տեխնոլոգիական հիմքերը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. ինքնուրույն վերլուծել կառավարչական իրադրությունները 

2. մշակել կոնկրետ իրավիճակում կառավարչական որոշումների նախագծեր, 

3. կիրառել կազմակերպական մշակույթի բարձրացման միջացառումներ,  

4. առաջակել կազմակերպությունում հաղորդակցման գործընացի բարելաման 

ծրագրեր,  

5. կիրառել կառավարման կադրային կազմակերպման մեթոդներ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1.  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, արտասահմանյան երկրների օրենսդրություն, 

գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) 

2. դրսևորել վերլուծական, ստեղծագործական, նորարական մոտեցում՝ 

մասնագիտացման ոլորտի խնդիրների, ինչպես նաև հետազոտական 

հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման համար: 

13. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը կկարողանա` 

Ա1. լուսաբանել իրավական ընդհանուր (սահմանադրական) քաղաքականության 

իրականացման ոլորտում ՀՀ և այլ երկրների մոտեցումները, 

 Ա2. բացատրել ՀՀ սահմանադրական կարգավորման համակարգը և հասարակական 
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հարաբերությունների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները, 

Բ1․  կատարել իրավաստեղծ աշխատանք,  նորմատիվ ակտերի հաշվառում, գրանցում, 

պահպանում, փորձաքննություն, տալ իրավական եզրակացություններ, գնահատել օրենքի 

որակը, 

Բ2. առաջարկել ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման, ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման 

նախաձեռնություններ, նախագծել ՀՀ սահմանադրական և վարչական կարգավորման 

կատարելագործման ու զարգացման ռազմավարություն, այդ թվում՝ ազգային 

անվտանգության դոկտրինի տեսանկյունից, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (էլեկտրոնային և ոչ 

էլեկտրոնային), դրսևորել  քննադատական մոտեցում մատուցվող տեղեկատվությանը՝ 

տրամաբանորեն հիմնավորելով իր տեսակետները,   

Գ2․ արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու առաջադրված խնդիրների լուծման 

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ինչպես անհատական մակարդակում, այնպես էլ խմբի 

կազմում գործունեություն ծավալելիս։ 

14. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ՝ ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմամբ,  

2. ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, 

3. աշխատանքը փոքր խմբում. սոցիալական նախագծեր. ինտերակտիվ ելույթ. 

որոշումների ծառ. ուղեղային գրոհ. ունեցի՛ր դիրքորորշում. համառոտ ելույթ. 

4. բանավեճ և քննարկում, դերային խաղեր:  

5. ուսումնական գրականության հիման վրա ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատումն իրականացվում է դասընթացի ընթացքում և ավարտին՝ առավելագույնը 20 

միավոր:  

Ընթացքում ուսանողները հավաքում են 3 միավոր մասնակցությունից, 10 միավոր ընթացիկ 

երկու քննություններից (5-ական միավոր յուրաքանչյուրից), 7 միավոր ընթացիկ 

ստուգումներից։    

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կառավարման տեսության էությունը և բովանդակությունը: Կառավարման 

համագիտական մեթոդները: Կառավարման մեթոդները: Կառավարումը որպես 

գործընթաց: Կառավարման ոճը և մշակույթը: Պետական ծառայություն, կառավարում, 

էթիկա: Համակարգային մոտեցում: Կառավարման համակարգերի ուսումնասիրությունը և 

դրա նածագծում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Атаманчук Г.В., Теория государственного управления. Курс лекции.-М. Юрид. лит., 1997. 

400 c., 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений: М.: Изд.-во “Экзамен”, 2006, 573 էջ: 

3. Переверзев, М. П. Менеджмент: учебник для вузов / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. 

Е. Басовский. - 2-е изд., доп. и перераб. -М.: Инфра-М, 2012.  

4. Мескон, М. Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента. - М.: изд-во Вильямс, 2009. 

5.  Назимко, В. К. Основы менеджмента: учебно-методическое пособие для студентов вузов / 

В. К. Назимко, Е. В. Кудинова. — Ростов-наДону: Феникс, 2015. 

 


