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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է 

Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա ու հեռակա 

ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործ-

ընթացի կազմակերպման կանոնները։ 

2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գի-

տելիքի ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության 

չափանիշները և այլն։ 

3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագի-

տական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատաս-

խան: 

2. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԾԱՎԱԼԸ 

4. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան 

ուսումնական բեռնվածությունն առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, 

որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը 

համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ 

(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 

ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

5. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստ-

րոսի կրթական ծրագրինը` 120, 90  և 60 կրեդիտ:  

6. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամ-

յակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիս-

ամյակ) և 1 տարի (2 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-

շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 8 շաբաթ լսարա-

նային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային 

պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ 

եզրափակիչ քննություններ: 

7. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կի-

սամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, 

որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ՝ 4 շաբաթ լսարանային պարապ-

մունքներ, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շա-

բաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափա-

կիչ քննություններ:  

8. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կի-

սամյակ), 2 տարի (4 կիսամյակ), 1,5 տարի (3 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի 

համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթա-

կանությամբ՝ 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխա-

տանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ 

ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտու-

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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թյունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևա-

նի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի 

որակավորում շնորհելու կարգի»: 

10. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախա-

տեսվում է առավելագույնը 5 քննություն՝ բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ 

քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ 

քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի: 

3. ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

11. ԵՊՀ կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև առանձին դասընթացներ կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհրդի 

որոշմամբ և ուսումնական գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել 

առցանց եղանակով: 

12. Արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ, 

սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետ և այլն) կրթության 

շարունակականությունն ապահովելու համար ԵՊՀ-ում գործող բոլոր կրթական ծրագրերը 

ռեկտորի հրամանով կարող են իրականացվել առցանց եղանակով:  

13. Առցանց ուսուցման մասնակիցները (սովորողները, դասավանդողները) ունեն նույն իրավունք-

ներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման դեպքում: 

14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը և 

կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և համապատասխանեն դասընթացի 

պլանին:  

15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու վերահսկողու-

թյունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազո-

տական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և 

զարգացման վարչությունը: 

16. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ դասընթացները պետք է հասանելի լինեն 

Ուսուցման կառավարման համակարգում (այսուհետև՝ ՈՒԿՀ): 

17. Անկախ ուսուցման ձևից (առդեմ, առցանց)՝ ՈՒԿՀ հարթակում յուրաքանչյուր ուսանողի հա-

մար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են տվյալ կիսամյակի ուսում-

նական պլանով նախատեսված բոլոր դասընթացները, դասընթացներին վերաբերող 

ուսումնամեթոդական նյութերը, ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը և այլ անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն: 

18. Կրթական ծրագրեր իրականացնող բոլոր ստորաբաժանումների (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն) պատասխանատուները յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի մեկնարկից 

առնվազն մեկ շաբաթ առաջ ՈՒԿՀ են մուտքագրում դասընթացների անվանումները, դրանք 

դասավանդող դասախոսների և ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, 

լուսանկար և այլն): 

19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությու-

նը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, ըստ 

անհրաժեշտության՝ կազմակերպում խորհրդատվություններ: 

20. Ուսանողներին պաշտոնական միջոցներով (էլեկտրոնային փոստի կամ էլեկտրոնային կապի 

այլ միջոցներով) տրվում է տեխնիկական աջակցություն: 

21. Առցանց քննություններն իրականացվում են բացառապես ՈՒԿՀ համապատասխան հար-

թակում: 
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22. Առցանց դասերի, ընթացիկ գնահատումների և քննությունների ողջ ընթացքում ուսանողի և 

դասախոսի տեսախցիկների միացված լինելը պարտադիր է:  

 

 

 

4. ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

23. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում ընդհանուր 

կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում: 

24. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն 

ընտրում է երկուսը: 

25. Մասնագիտական կառուցամասում կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 5-7-րդ 

կիսամյակներում: 

26. 6-7-րդ կիսամյակներում (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 8-9-րդ) նախատեսվում է 15 կրեդիտ 

աշխատածավալով «շարժունության պատուհան», ինչը  հնարավորություն է տալիս ուսա-

նողներին կրթական ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ ընտրելու դասընթացների կազմը 

ինչպես բակալավրի հարակից կրթական ծրագրերի դասընթացների, այնպես էլ այլ բուհերի 

կողմից առաջարկվող դասընթացների ցանկից: 

27. Մագիստրոսի՝ 120 կամ 90 կրեդիտ աշխատածավալով կրթական ծրագրի կամընտրական 

դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, իսկ 60  

կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների կրթամասում:  

28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական ծրագրեր իրակա-

նացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն), և արդյունքները սահ-

մանված ժամկետում ներկայացվում են Ուսումնամեթոդական վարչություն: 

29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող ուստա-

րում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի 

կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է  1-ին կիսամյակում՝ 

մինչև նոյեմբերի 30-ը:  

30. Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում: 

31. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը, 

եթե դրանում ընդգրկված չեն սահմանված նորմերով նախատեսված բավարար թվով 

ուսանողներ: 

 

5. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

32. Հետազոտական աշխատանքը նախատեսված է տվյալ դասընթացի շրջանակում հետազո-

տություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն նպատակ ունի խթանելու ուսանողի 

անհատական կամ խմբային հետազոտություն կատարելու ունակությունները և նպաստելու 

նրա մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը: Հետազոտական աշխատանքն 

իրականացվում է դասընթացի տեսական կամ գործնական պարապմունքների համար 

նախատեսված ժամերին և ենթադրում է դասավանդող դասախոսի խորհրդատվություն:   

33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների ցանկը սահ-

մանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 
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կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից հետո այն ներառվում է համապատասխան 

կրթական ծրագրի մասնագրում։ Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դաս-

ընթացները նվազագույնը երկուսն են, իսկ առավելագույնը` վեցը։ 

34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասընթացներում: Հե-

տազոտական աշխատանքը մասնագիտական ոլորտին առնչվող, կիրառական կամ տեսական 

նշանակություն ունեցող և գործնական խնդիրների լուծմանը միտված ինքնուրույն 

անհատական կամ խմբային հետազոտություն է: Այն անմիջականորեն առնչվում է տվյալ 

մասնագիտական դասընթացի առարկային և խնդիրներին: 

35. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է ուսանողի կամ ուսանողների խմբի (առավելա-

գույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի ընդհանուր ղեկավարությամբ: 

36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական ժամանակակից 

մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվում են, և 

արվում է համապատասխան եզրակացություն1: 

37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի արդյունքը հաշվի է 

առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահատականում՝ որպես երկու ընթացիկ 

քննություններից մեկի գնահատական, որը սահմանվում է ըստ Աղյուսակ 2-ի կամ Աղյուսակ              

3-ի։ Հետազոտական աշխատանքը գնահատվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային 

աշխատանքների կատարման արդյունքում: Վերջինիս դեպքում գնահատումն իրականացվում 

է դասախոսի կողմից ընտրված գնահատման մեթոդաբանությամբ2: 

38. Հետազոտական աշխատանքի գնահատումը դասընթացը վարող դասախոսի հայեցողությամբ 

կարող է իրականացվել այլ դասախոսների մասնակցությամբ: 

39. Հետազոտական աշխատանքը գնահատելու համար ուսանողի կողմից այն բանավոր 

ներկայացնելը պարտադիր է:  

40. Հետազոտական աշխատանք ներառող դասընթացները բակալավրի կրթական ծրագրում կա-

րող են իրականացվել 4-7-րդ կիսամյակներում, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` սկսած 

1-ին կիսամյակից։  

41. Խմբային հետազոտական աշխատանք կատարելու դեպքում խմբերի կազմը հաստատվում է 

դասախոսի կողմից մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետա-

զոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից հանձնարարվում են մինչև տվյալ 

կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքը դասախոսին ներ-

կայացվում է տպագիր կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ դասախոսի հայեցողությամբ և նրա 

կողմից սահմանված ժամկետում:  
 

6. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

6.1. Գնահատման համակարգի հիմնադրույթները 

42. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնա-

հատման բազմագործոն համակարգը, որի հիմնական նպատակներն են՝ 

1. կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

2. ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դա-
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սախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության 

շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:  

   

43. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտա-

կան գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացները, ըստ 

գնահատման ձևի, բաժանվում են 4 խմբի՝ 

1. եզրափակիչ գնահատումով,  

2. առանց եզրափակիչ գնահատման, 

3. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման, 

4. ստուգարքային: 

44. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում 

է  20-միավորանոց սանդղակը: 

45. Գնահատման դրական նվազագույն շեմը սահմանվում է 10 միավորը: Գնահատման 

սանդղակը ներկայացված է ստորև. 

 

 

Աղյուսակ 1. 

 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

14-17 «Լավ» 

10-13 «Բավարար» 

0-9 «Անբավարար» 

 

 

 

 

6.2. Դասընթացի գնահատումը 
 

46. Դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները 

(արտահայտված տոկոսներով) ընտրում է դասավանդող դասախոսը՝ ելնելով դաս-

ընթացի դասավանդման, ուսումնառության ձևերից ու ակնկալվող կրթական վերջ-

նարդյունքների բնույթից, և հաստատում է ամբիոնը: Գնահատումների և քննություն-
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ների անցկացման ձևերը նշվում են տվյալ կրթական ծրագրի մասնագրում՝ դասըն-

թացի  համառոտագրում: 

47. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչներն են 

2 ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ ստու-

գումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն մեկն ընտրում է 

դասավանդող դասախոսը: 

 

 

Աղյուսակ 2. 

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և 

հատկացվող միավորները 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

2 ընթացիկ 

քննություն 

Ընթացիկ 

ստուգում 

(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 

Եզրափա-

կիչ  

քննություն 

Գնահատման 

բաղադրիչի 

կշիռը  

30-40 % 0-30 % 0-30 % 0-15 % 35-45 % 

Հատկացվող  

առավելագույն 

միավորը 

6-8 0-6 0-6 0-3 7-9 

 

 

 

48. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականն առանձին բաղա-

դրիչներից (2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխատանք, 

մասնակցություն, եզրափակիչ քննություն) ստացված միավորների գումարն է: 

49. Առանց եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ 

մասնագիտական դասընթացները: 

50. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր բաղադրիչ-

ներն են 2 ընթացիկ քննությունները, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ 

ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում 

է դասավանդող դասախոսը: 

 

Աղյուսակ 3. 

  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչները և 

հատկացվող միավորները 
 

Գնահատման 

բաղադրիչը 
2 ընթացիկ 

քննությու

Ընթացիկ 

ստուգում 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 
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ն (ներ) 

Գնահատման 

բաղադրիչի 

կշիռը  

35-45 % 0-40 % 0-40 % 0-15 % 

Հատկացվող  

առավելագույն 

միավորը 

7-9 0-8 0-8 0-3   

 

51. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոք-

րածավալ մասնագիտական դասընթացները:  

52. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման պարտադիր 

բաղադրիչ է եզրափակիչ քննությունը, իսկ մյուս բաղադրիչներից (ընթացիկ 

ստուգումներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում 

է դասավանդող դասախոսը: 

 

Աղյուսակ 4. 

Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղա-

դրիչները և հատկացվող միավորները 
 

Գնահատման 

բաղադրիչը 

Ընթացիկ 

ստուգում(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակցու-

թյուն 

Եզրափա-

կիչ  

քննություն 

Գնահատման 

բաղադրիչի 

կշիռը  

0-40 % 0-40 % 0-15 % 35-45 % 

Հատկացվող 

առավելագույն 

միավորը 

0-8 0-8 0-3 7-9 

 

53. Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը առանձին բա-

ղադրիչներից (2   ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում(ներ), ինքնուրույն աշխա-

տանք, մասնակցություն) ստացված միավորների գումարն է: 

 

 

 

Աղյուսակ 5. 

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատման սանդղակի օրինակ 
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Մասնակցության 

տոկոսը (%) 

Հատկացվող 

միավորը 

91-100 % 3 

81-90 % 2 

71-80 % 1 

 70 % 0 

 

54. Լաբորատոր աշխատանք ներառող դասընթացի ընթացիկ քննություններին ուսանողի 

մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում 

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 70 % կատարողականի 

(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի 

թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննություններին, իսկ քննական տեղեկագրում 

նշանակվում է «0» միավոր։ 

55. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե 

կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

56. Կիսամյակում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացների թիվը չի կարող 

գերազանցել հինգը: 

57. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառու-

ցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես 

նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնա-

գիտական դասընթացը: 

6.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

58. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղե-

կացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես 

նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։ 

59. Կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումները (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն) կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է 

ուսումնական գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը 

հանձնվում է Ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է 

նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

60. Ընթացիկ քննություններն իրականացվում են առկա ուսուցման համակարգում՝ 

ուսումնական կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման 

համակարգում՝ 6-7-րդ և                      11-12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր 

չեն նախատեսվում):   

61. Եզրափակիչ քննություններն առկա ուսուցման համակարգում անցկացվում են կիսամ-

յակային քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման 

համակարգում՝ 13-16-րդ շաբաթներում: 

62. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկա-

նավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության 
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տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ 

քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

63. Ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ինքնուրույն աշխատանքի, ստու-

գարքների և եզրափակիչ քննությունների գնահատական(ներ)ը հրապարակելու օրը 

ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախո-

սին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպ-

քում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, 

անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին: Առցանց 

եղանակով իրականացվող քննության դեպքում գրավոր դիմումն ուղարկվում է 

էլեկտրոնային փոստով: 

64. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված 

նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է հետևեն  քննական տետրում 

ներկայացված  պահանջներին։ 

65. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրա-

քանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-

ի): Եթե եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումից հետո ուսանողի արդյունարար միավորը 10 կամ 

բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, 

հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին չներկայանալու, և այդ դեպքում տեղեկագրի 

համապատասխան սյունակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է 

ուսանողի 10 կամ բարձր միավորը:  

66. Տեղեկագրերը սկանավորելուց անմիջապես հետո ուսանողի գնահատականը ուղարկ-

վում է նրա համալսարանական էլեկտրոնային փոստին, որը համարվում է պաշտո-

նական տեղեկացում: Ուսանողը պարտավոր է ամեն օր ստուգել համալսարանական 

իր էլեկտրոնային փոստը: Որևէ անճշտություն նկատելու դեպքում ուսանողը կարող է 

գրավոր բողոքարկել` դիմելով կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման 

(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) ղեկավարին, բայց ոչ ուշ, քան գնահատականի 

մասին պաշտոնական տեղեկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

հակառակ դեպքում ուսանողի դիմումին ընթացք չի տրվում, և գնահատականը մնում 

է անփոփոխ: Եթե ուսանողը վատառողջ է, ապա դիմումը սահմանված ժամկետում 

նրա փոխարեն կարող է ներկայացնել լիազորված անձը: 

67. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապա-

տասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական գծով պրո-

ռեկտորի թույլտվությամբ: 

 

6.4. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը  

68. Ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն 

ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ամբողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու 

նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական տեղեկագիր, 

որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են նրա ուսումնասիրած 

դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած 

արդյունարար գնահատականներն ըստ մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն 
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արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական 

ձեռքբերումների որակը։ Տեղեկագիրը  հասանելի է ՈՒԿՀ-ում:  

69. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու 

համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են 

տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադի-

մությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանա-

կական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտներ, 

 գնահատված կրեդիտներ, 

 վարկանիշային միավորներ, 

 միջին որակական գնահատական։ 

70. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարա-

րելու նպատակով ուսանողի կուտակած կրեդիտների գումարն է։ 

71. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է 

թվային միավորներով. 

 :Îñ»¹ÇïÎ¶
  

72. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների 

(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալ-

ների գումարն է. 

  ³ñ¹¶ Îñ»¹ÇïìØ
, 

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն 

է: 

 

73. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների 

միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված 

կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտու-

թյամբ). 

 

Î¶

ìØ
Øà¶   ։ 

 

74. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշ-

վարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 

տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։  

7. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒՄԸ 

75. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (10 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին 

տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։  
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76. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման բաղադրիչների վերահանձ-

նում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի գնահատման 

արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված ուսանողն 

ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ 

քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի ձեռքբերման 

հնարավորությամբ:  

77. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի ընթացիկ քննություններին չներկայա-

ցած ուսանողը կարող է դրանք հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջա-

նում:  

78. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մար-

ման շրջանում ընթացիկ քննություններին մասնակցում է առանձին-առանձին (իր 

ցանկությամբ՝ մեկին կամ երկուսին)՝ ընթացիկ քննությունների համար սահմանված 

առավելագույն միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

79. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման դասընթացի գնահատման բաղադրիչ-

ների վերահանձնում չի թույլատրվում՝ բացի եզրափակիչ քննությունից: Դասընթացի 

գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 10-ի շեմը չապահոված 

ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի 

եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված առավելագույն միավորի 

ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

80. Եզրափակիչ գնահատումով, առանց եզրափակիչ գնահատման և առանց ընթացիկ 

քննությունների գնահատման դասընթացների համար սահմանված բոլոր բաղադրիչ-

ներից կիսամյակի ընթացքում 0 միավոր ստացած ուսանողը զրկվում է դրական արդ-

յունարար գնահատական ստանալու հնարավորությունից, իսկ տվյալ դասընթացը 

համարվում է առարկայական պարտք: 

81.  Դասընթացի համար սահմանված բոլոր բաղադրիչներից կիսամյակի ընթացքում 0 

միավոր ստացած ուսանողը կարող է մինչև ավարտական ուսումնական տարվա 

սկիզբը վճարովի հիմունքներով կրկնել դասընթացը և հանձնել քննությունները, եթե 

առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12 կրեդիտը3:  

82. Ստուգարքային դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն 

հանձնել ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում:  

83. Ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը հաստատում է ԵՊՀ ռեկտո-

րը: Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է 

միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։ 

84. Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազա-

գույն 10 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում 

նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:  

85. Կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո եթե առա-

ջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, 

ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ ՀՀ ՊՆ կամ այլ 

ուժային կառույցների պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առարկայական 
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պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը՝ վճարովի 

հիմունքներով վերահանձնելով դասընթացները ևս 2 անգամ:  

86. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման շրջանից հետո ակադեմիական անբավարար 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողի` համալսարանից հեռացման վերաբերյալ 

հրամանը տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերա-

հանձնման արդյունքների ամփոփումից հետո, ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած 

չափանիշների:  

87. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը թույլատրված, բայց չներկայացած 

կամ «անբավարար» գնահատված ուսանողը կարող է պաշտպանել ավարտական 

աշխատանքը (նույն՝ նախկինում հաստատված կամ նոր հաստատված թեմայով) 

հաջորդ ուսումնական տարիներին: 

88. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատա-

րողականն ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման 

կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման 

կարգի պահանջների:  

89. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալ-

սարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված 

ուսանողը վերականգնումից հետո կարող է շարունակել նախկինում հաստատված 

թեմայով մագիստրոսական թեզը: 

 

8. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

90. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից 

է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական 

կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 

91. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանա-

վորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչո-

ղական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական (արտադրական, 

գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ մագիստրոսի կրթական 

ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական  պրակտիկա:  

92. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի 

ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր 

մասնագիտական գիտելիքները:  

93. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական 

հմտությունները: 

94. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են  համապատասխան 

կրթական ծրագրով: 

95. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝ 

պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան մասնագիտական 

կրթական ծրագիրն իրականացնող ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) 

պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

96. Որոշ հանգամանքներում (արտակարգ դրություն, ռազմական դրություն, համաճարակ և այլն) 

ուսանողների պրակտիկան, ըստ անհրաժեշտության, կարող է կազմակերպվել առցանց 

եղանակով:  
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97. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է 

ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատաս-

խանատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: Օրագիրը կցվում է 

ուսանողի անձնական գործին:   

98. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողն ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ 

աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք: 

99. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» նշում է 

այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է առաջադրանքները:  

 

9. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ 

100. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման 

նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ: 

101. Կրթական ծրագրի ղեկավարին ընտրում և հաստատում է ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, 

ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը, և հրամանագրում է ռեկտորը: 

102. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով 

հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու նպա-

տակահարմարությունը: 

103. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է 

ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային և ոլորտային 

(առկայության դեպքում) շրջանակների և աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան: 

104. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանոթ լինի գնահատման ժամանակակից մեթոդներին, 

համապատասխան օրենսդրական փաստաթղթերին: 

105. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի մշակման 

գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին այլ 

շահակիցների: 

106. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մաս-

նագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

107. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) 

ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատար-

մագրման: 

108. Կրթական ծրագրի ղեկավարը պետք է ունենա գիտական աստիճան: 

109. Կրթական ծրագիրն իրականացնող դասախոսական կազմը համաձայնեցվում է  կրթական 

ծրագրի ղեկավարի հետ:  

110. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից ավելի 

կրթական ծրագրեր: 

111. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պար-

տականություններին, համալսարանում գործող և հատկապես ուսանողներին առնչվող 

կանոնակարգերին ու կարգերին (ԵՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ, ԵՊՀ 

ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կարգ, 

ԵՊՀ ներքին կարգապահական կանոններ և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից 

օգտվելու կանոններին և այլն: 

112. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուղղորդում է ուսանողներին կամընտրական և հարակից 

դասընթացների ընտրության հարցում: 

113. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին կրթական ծրագրեր իրականացնող ստո-

րաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը լսում և 

գնահատում է կրթական ծրագրերի ղեկավարների հաշվետվությունները: 
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10. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔԸ 

114. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասըն-

թացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։  

115. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող 

կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսա-

կան ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու 

համար և պարունակում է. 

1 առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանա-

կացույցը և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը, 

2 կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, 

մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթա-

կան վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, 

ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները 

և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

3 կրթական ծրագրի առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի 

անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսումնական կիսամյակը, դասընթացին 

հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքա-

նակները՝ ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի նպատակը և կրթական 

վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական ու 

ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դաս-

ընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասա-

վանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:  

11. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ 

116. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում 

պահվող հիմնական փաստաթղթերի փաթեթն է: 

117. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի. 

- ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրած ընդունելության դիմում-հայտը, 

- ավարտական փաստաթղթի բնօրինակը (ատեստատ կամ դիպլոմն իր 

միջուկով), 3x4 չափսի մեկ լուսանկար, անձնագրի կամ նույնականացման 

քարտի պատճենը, ընդունելության գրավոր քննության գնահատականը 

հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակը և արտոնությամբ ընդունվելու դեպքում 

այդ արտոնությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերի 

պատճենները: Այս փաստաթղթերը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկա-

յացնում է դեկանատ` դասերը փաստացի սկսվելուց  հետո առաջին շաբաթվա 

ընթացքում,  

- համալսարանի ու ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու 

ֆակուլտետային բոլոր հրամանները: 

118. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործը պետք է ներառի. 
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1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի 

մեկ լուսանկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 

դիպլոմի և դրա հավելվածի, անձնագրի կամ նույնականացման քարտի, 

զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում)  պատճենները, 

2. համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը,  

3. ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու 

ֆակուլտետային բոլոր հրամանները: 

119. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ, 

ներառյալ շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և 

ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

120. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնա-

կան էլեկտրոնային քարտում կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) դեկանատի կողմից 

լրամշակվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր 

հրամանները: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ  

ուսումնական էլեկտրոնային քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում 

են ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 

12. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

121. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից և տարածվում է 

2022/2023 ուստարում և դրանից հետո ԵՊՀ ընդունված ուսանողների վրա: 
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II ԲԱԺԻՆ 
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով 

կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 

 

1. «Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու և հաղորդակցություն» 

2. «Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և հաղորդակցություն», 

3. «Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և հաղորդակցություն», 

4.  “Անգլերեն լեզու, գերմաներենլեզուևհաղորդակցություն” 
5. “Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն ևհայերեն” 
6. “Միջմշակութային հաղորդակցություն / անգլերեն /” 

 

 

2.1.  «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

«Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու և 

հաղորդակցություն» 

1601, 1608 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Լեզվաբանության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2018/2019 

6. Ուսումնառության լեզուն Անգլերեն, ֆրանսերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Տվյալ մասնագիտության շրջանակներում դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություններ: 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 Տրամադրել երկու օտար լեզվի և համապատասխան գրականության խորացված ուսուցում:   

 Տրամադրել տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ՝ հաշվի առնելով լեզվի ուսուցման   

ժամանակակից մեթոդները: 

 Զարգացնել   ուսանողների  հաղորդակցական հմտությունները, տեսությունը և պրակտիկան  

համադրելու և  գնահատելու ունակությունը: 

 Տալ     ուսանողներին   այնպիսի    գիտելիքներ և ազատ հաղորդակցվելու այնպիսի հմտություններ, 

որոնք անհրաժեշտ են հասարակական գործունեության բազմազան ոլորտներում մասնագիտական 

գործունեություն ծավալելու համար: 
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնելու լեզվաբանության և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները,  

2. նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

3. քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հաղցորդակցության զարգացման 

գործում, 

4. նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

5. լուսաբանելու լեզվի և հաղորդակցության դերը հասարակական գործունեության տարբեր 

ոլորտներում: 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

2. վերլուծելու լեզվի, գրականության և հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

3. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և հաղորդակցության 

տեսության ոլորտներում, 

4. իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում/, 

5. գործնականում կիրառելու հաղորդակցական համակարգչային մեթոդներ, 

6. օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

1. օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից 

2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

3. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

4. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

- 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

- 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով. 

1.  Գրավոր կամ բանավոր ընթացիկ քննություններ առանց եզրափակիչ քննության, 

2. Եզրափակիչ քննություն, 

3. Գրավոր ընթացիկ քննություններ և եզրափակիչ քննություն: 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Շրջանավարտները լեզվականև երկու եվրոպական լեզուներով հաղորդակցվելու  

ժամանակակիցհմտություններիևհամապատասխանռազմավարությանկիրառմանշնորհիվկկարողան



 25 

անդիմակայելշուկայականմրցակցությանըևիրենցտեղնապահովելժամանակակիցաշխատաշուկայու

մ: Կարևորվումևխրախուսվումեննաևքննադատական և վերլուծականհմտությունները, 

որոնքանհրաժեշտնախապայմաններենհետագաաշխատանքայինգործունեությանհամար: 

Շրջանավարտներըկարողենաշխատել մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող տարբեր 

հաստատություններում և ձեռնարկություններում, 

հանրապետականևմիջազգայինտարբերկազմակերպություններում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագրի իրականացման համար ուսումնական ստորաբաժանումում առկա են անհրաժեշտ 

ուսումնական տարածքներ և գիտակրթական անհրաժեշտ սարքավորումներ: Ստորաբաժանումում 

առկա համակարգչային բազան ընդգրկում է  համակարգչային լսարան, պրոյեկտոր, էլեկտրոնային 

գրատախտակ, հեռուստացույց: Առկա է նաև համապատասխան գրականութուն, իսկ նոր նյութերի 

(տպագիր և էլեկտրոնային) ձեռքբերումն ու մշակումը իրականացվելու է ծրագրում ընդգրկված 

դասախոսական կազմի միջոցով: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Ծրագիրը իրականացվել է տվյալ մասնագիտության ոլորտում առկա միջազգային ծրագրային 

կողմնորոշիչների և չափորոշիչների հաշվառումով` հիմնված եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական 

համալսարանների ուսումնական ծրագրերի վրա: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

 

 

18. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական 

  Դասընթացի ուսումնամեթոդական ծրագիր կազմելու հմտություն,  

 Լսարանն արդյունավետ կառավարելու կարողություն,  

 Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետում և կիրառում, 

  Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման կարողություն, 

  Համագործակցային ուսուցման սկզբունքների որդեգրում,  

 Տեսական և գործնական հմտությունները համադրելու և մատուցելու կարողություն:  

 

Հետազոտական  

 Տեսական և էմպիրիկ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման կարողություն,  

 Տպագիր և առցանց գիտական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն,  

  Գիտական խոսույթի բովանդակային վերլուծության կարողություն, 
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 Գիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների տիրապետում և վերլուծության 

կարողություն,  

 Գիտական աշխատանքները խմբագրելու և ղեկավարելու կարողություն  

 

Հաղորդակցման  

 Լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություն, 

 Համագործակցային և մասնակցային, ուսանողակենտրոն հաղորդակցման կարողություն: 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point) 

հմտություններ, 

  Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,  

 Օնլայն խմբերի կառավարում,  

 Լուսացուցադրությունների ստեղծման կարողություն, 

  Թվային տեխնոլոգիանների կիրառման հմտություն: 

 Այլ կարողություններ  

 Մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն հաղորդակցությունների 

ոլորտում, 

  Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերն արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն,  

  Ժամանակի պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 

1. Մասնագիտական կարողություններ  

 Անգլիական/ֆրանսիական բանասիրության ոլորտում գիտական ուսումնասիրություններ 

իրականացնելու կարողություն 

 Հարակից մասնագիտությունների մասին իմացություն (հոգեբանություն, լեզվահոգեբանություն, 

միջմշակութային հաղորդակցություն, թարգմանություն և այլն),  

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու և դրանք մատուցելու կարողություն,  

Օտար լեզվով (անգլերեն, ֆրանսերեն) բանավոր հաղորդումներ, փաստաթղթեր կազմելու 

կարողություններ  

 Լեզվաբանության  և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների  հիմնադրություները 

ներկայացնելու  կարողություն   

 Մասնագիտական փաստերի վերլուծություն և հետևություններ անելու կարողություն 

 Օտար լեզուների դասավանդման նորագույն մեթոդներն ու  տեխնոլոգիաները լսարանին 

մատուցելու կարողություն  
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2. Ընդհանուր պահանջներ 

 Գիտական աստիճան  

 Գիտական աստիճան և/կամ կոչում հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած մագիստրոսի կոչում,  

 Մեդիաոլորտում՝ նվազագույնը 3 տարվա փորձ, 

 

Մանկավարժական փորձ 

  Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) 

իրականացնելու փորձառություն,  

 Վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների,  

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ  

 Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ լրագրություն, կառավարում, 

քաղաքագիտություն, հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, մարքեթինգ, բրենդինգ, գովազդ և այլ 

ոլորտներում։ 

  

 

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝ «Անգլերեն լեզու, ֆրանսերեն լեզու և հաղորդակցություն» 

բակալավրիատ ծրագրի ղեկավար`մ.գ.թ.,  դոցենտ  Զավեն Հարությունյան (ֆրանսիական ամբիոն),  

բակալավրի ծրագրի ղեկավար՝  դոցենտ Իրինա Վարդանյան (անգլիական բան․ամբիոն): 

 

 Աշխատանքային խմբի անդամներ՝ բ.գ.թ., դոցենտ, Ռոզա Մելիքսեթյան, դասախոս՝ Լիլիթ 

Կարապետյան, դասախոս՝ Թագուհի Բլբուլյան, , բ.գ.թ., դոցենտ, Ռուզան Առաքելյան (ֆակուլտետի 

ՈԱ հանձնաժողով), Նարե Շալունց բակալավրիատ 4-րդ կուրսի ուսանող (ֆրանս․); Հենրիետա 

Ավագյան բակալավրիատ 4-րդ կուրսի ուսանող (անգլ․): 
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«ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

  

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից 

տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական հասկացությունները: 

Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում 

հասարակական գործոնների դերը: 

Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից 

տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական հասկացությունները: 

Բ2 Վերլուծելու լեզվի և գրականության հաղորդակցության 

տեսական և գործնական հիմնահարցերը: 

Ա3 Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների 

զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ3 Վերլուծելու հաղորդակցության տեսական և գործնական 

հիմնահարցերը: 

Ա4 Քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը 

հաղորդակցության զարգացման գործում: 

Բ4 Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք 

լեզվաբանության և հաղորդակցության տեսության 

ոլորտներում: 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից 

հաղորդակցական համակարգերը: 

Բ5 Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական 

պարապմունքներ /համապատասխան կրթական 

հաստատություններում/, 

Ա6 Լուսաբանելու լեզվի դերը հասարակական գործունեության 

տարբեր ոլորտներում: 

Բ6 Գործնականում կիրառելու հաղորդակցական համակարգչային 

մեթոդներ: 

Ա7 Լուսաբանելու հաղորդակցության դերը հասարակական 

գործունեության տարբեր ոլորտներում: 

Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից: 

Գ4 Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և 

հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու գործում: 
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Գ2 Վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու 

հետևություններ: 

Գ5  

Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած 

գիտելիքները: 

  

 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

Ա

7 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

Բ

8 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

 

Հիմնական օտար լեզու 1 (անգլերեն) 1601/Բ01-07 +            +  +     + +  

Հիմնական օտար լեզու 2 (ֆրանսերեն) 1608/Բ01-07 +        +  + +           

Համաշխարհային գրականության 

գլուխգործոցներ 

1606/Բ-20          +     +    +    

Հաղորդակցութ. տեսության հիմնահարցեր 

(անգլ.) 

1601/Բ08  +   +    +         +     

Հաղորդակցութ. տեսության  հիմնահարցեր 

(ֆրանս.) 

1608/Բ08 +  +      +          +    

Երկրագիտություն (անգլերեն) 1601/Բ09       +        +   + +    

Երկրագիտություն (ֆրանսերեն) 1608/Բ09  +        +  +       +    

Լեզվաբանության հիմունքներ 1404/Բ01 +     +      +       +    

Լատիներեն 1406/Բ06       +        +        

Արտասահմանյան գրականություն (անգլ.) 1606/Բ20          +     +    +    
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Արտասահմանյան գրականություն 

(ֆրանսերեն) 

1606/Բ20          +     +    +    

Հայ գրականություն 1403/Բ01          +     +    +    

Անգլերերենի պատմութ. և հնչյունաբ. 

հիմնահարցեր 

1601/Բ10 +     +         +    + +   

Ֆրանսերենի պատմութ. և հնչյունաբ. 

հիմնահարցեր 

1608/Բ10 + +          +       +    

Անգլ. քերականութ. տեսա-գործնական 

խնդիրներ  

1601/Բ11 +               +   + +   

Անգլ. բառագիտության և ոճագիտութ. 

հիմնահարցեր 

1601/Բ12 +              +    + +   

Ֆրանս.  բառագիտութ. և ոճագիտութ. 

հիմնահարցեր 

1608/Բ12   +        +          +  

Ֆրանսերենի քերականության 

տեսագործնական խնդիրներ 

1608/Բ11 +               +   + +   

Հաղորդ. տիպեր և եղանակներ (անգլերեն) 1601/Բ13   + +   +     +        +   

Հաղորդ. տիպեր և եղանակներ (ֆրանսերեն) 1608/Բ13 + +         + +           

Հատուկ դաս. 1՝ Անգլերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և 

ոճը 

1601/Բ14     +      +   +       +  

Հատուկ դաս. 1՝ Ֆրանսերեն ԶԼՄ-ների լեզուն 

և ոճը 

1608/Բ14    +      +  +        +   

Հատուկ դաս. Գործարար անգլերեն 1601/Բ15  +    +      +      +     

Հատուկ դաս. 2՝ Գործարար ֆրանսերեն 1608/Բ15   +       + +       +     
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Գրավոր հաղորդակցություն (ֆրանսերեն) 1608/Բ 19 +               +   + +   

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 

(ֆրանսերեն) 

1608/Բ 08 +               +   + +   

Կուրսային աշխատանք-1 (անգլերեն) 1601/Բ16   +             +    +   

Կուրսային աշխատանք-2 (ֆրանսերեն) 1608/Բ16   +             +    +   

Մասնագիտական պրակտիկա 1601,1608/Բ17             +     +  +   

Ավարտական աշխատանք 1601,1608/Բ18  +          +    +    +   
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1.1401/Բ01 2. Հայոցլեզու և խոսքի մշակույթ– 1 3. 2ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական-2ժամ 

6. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  7. Ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվիառանձինբաժիններիառանձնահատկությունները, 

ծանոթացնելլեզվականնորմիչափանիշներին, 

նկարագրելլեզվականմակարդակներումտեղիունեցողտեղաշարժերնուփոփոխությունները։ 

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. գործնականումիրականացնել 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՝ 

Գ1ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և ենթատեսակների 

բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները, 

 Գ2պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական 

բանավեճեր: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

1. Ստուգարքըբանավորէ: 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: 
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 

 

 

1.1401/Բ02 2. Հայոցլեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTSկրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2ժամ 

6. 2-րդկիսամյակ՝ 

գարնանային  
7. Ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքիփոխհարաբերությանխնդիրները, 

ծանոթացնելխոսքիհիմնականարժանիքներին, 

նկարագրելբանավոր և գրավորխոսքիկառուցվածքայինյուրահատկությունները։ 

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. գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
4. հիմնավորելտեքստերիգործառականպատկանելությունը, 
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՝ 

Գ1ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկու-

թյունները,  խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման սկզբունքները, 

Գ2օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի 

վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ 

կատարելիս: 

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

դասախոսություն, 

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

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք 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), 

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/Բ03 2. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 3. 2ECTSկրեդիտ 

4. շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

6. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  հիմնահարցերը, 

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին 

դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

3. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

4. Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները, 

5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 
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6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության 

մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու 

արմատավորմանը: 

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

Գ.1դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու 

որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ 

ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: 

Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. 

VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) 

հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի 

ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: 

Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները 

Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ 

միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն 

(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

 

 

1. 1106/Բ04 2. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն 

շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 
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ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն ու 

զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ 

պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի 

վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի 

և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորման 

արմատավորմանը: 

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

........................................................................................................................................................................... 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան 

շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը 

(1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն 

(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:   

3. Հայոցպատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանիևուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱպատմ. ինստ., «Զանգակ-97» 

հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

 

 

1. 1705/ Բ01 2. Ռուսերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային  7. ստուգարք 
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8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 ընդլայնելբանավորխոսքիբառապաշարը 

 զարգացնելգրավորխոսքիհմտությունները 

 ծանոթացնելհիմնականշարահյուսականկառուցվածքներին 

 ծանոթացնելգիտականոճիառանձնահատկություններին 

 ապահովելմասնագիտականլեզվիհիմնականբառապաշարի և տերմիններիընկալումը 

 ապահովելմասնագիտականտեքստիընկալումը և վերարտադրումը 

 զարգացնելգրական և մասնագիտականտեքստերիթարգմանությանհմտությունները 

 ծանոթացնելամփոփագրեր և ռեֆերատներկազմելուհմտություններին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

●   կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայիշուրջմտքերիփոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

  ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ 

  կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր 

   կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով 

   թարգմանել մասնագիտական տեքստը  

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

1. գործնական պարապմունքներ 

2. ինքնուրույն աշխատանք 

3. թիմային աշխատանք 

4. բանավոր ներկայացում 

5. հարց և պատասխան 

6. ստուգողական աշխատանք 
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7. ուսուցողականֆիլմիդիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. թեստայինառաչադրանք 

2. բանավորհարցում 

3. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականությանհիմնականհարցերը: Խոսքիմշակույթիհիմնախնդիրները: 

Գիտականոճիոճաբանականառանձնահատկությունները: Շարահյուսականկառուցվածքները: 

Գիտականոճիձևաբանականառանձնահատկությունները: 

Մասնագիտականտերմինաբանությանառանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

 

 

 

1. 1705/ Բ02 2. Ռուսերեն- 2 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4 

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

  ●   զարգացնելմասնագիտականթեմաներիքննարկման և բանավեճիկարողությունները 

  ●   ապահովելմասնագիտականլեզվիբառապաշարիգերազանցիմացություն 

  ●   ընդլայնելմասնագիտականլեզվիբառապաշարընորտերմիններիընդգրկմամբ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք   
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան ոլորտում 

մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում 

մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն 

 մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն 

 միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն 

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

1. գործնական պարապմունքներ 

2. ինքնուրույն աշխատանք 

3. թիմային աշխատանք 

4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

5. բանավեճ 

6. ստուգողական աշխատանք 

7. թեստայինաշխատանք 

8. վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

4. թեստայինառաչադրանք 

5. բանավորհարցում 

6. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսականկառուցվածքներ: Սուբյեկտիվգնահատմանարտահայտմանմիջոցներ 

Պարզ և բարդնախադասություններ: Կապեր և կապականբառեր: Գիտականոճիժանրերը և 

դրանցշարադրմանսկզբունքները: Մասնագիտականլեզվինբնորոշոճաբանականսկզբունքները: 

Մասնագիտականտերմինաբանությանառանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1.АлексеенкоТ.Н. Научныйстильречи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

2.Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3.Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4.Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучениедискуссионномуобщению. Длястудентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5.Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 
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1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.-2ժամ 

6.  1-ինկիսամյակ` աշնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

ուսանողներիմոտձևավորելաշխարհայացքևգիտելիքէկոլոգիայի` որպեսգիտության, 

բնապահպանության, բնականհամակարգերիգործունեությանհիմունքների, 

համաշխարհայինևՀայաստանիբնապահպանականխնդիրներիմասին, ձևավորել հիմնարար 

գիտելիքներբնություն–հասարակությունհամակարգումէկոլոգիայիհիմնախնդիրների, 

բնությանհետհասարակությանհամահունչզարգացմանմասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրելէկոլոգիայի` որպես գիտության 

ձևավորմանպատմություն,բացատրելսոցիալականէկոլոգիայիհիմունքները և 

առանձնահատկությունները,  

2. ձևակերպելէկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները 

և օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կիրառել և գործնականումիրականացնել ՀՀ կլիմայիփոփոխությանմասին, 

կենսաբազմազանությանմասին, անապատացմանդեմպայքարիազգայինզեկույցները, 

2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և 

էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում, 

3. վերլուծելէկոլոգիական վիճակըև անել համապատասխան եզրակացություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծել  փաստերը և կատարել հետևություններ,  

2. կազմակերպել  տրամաբանական  և վերլուծական աշխատանքներ: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

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

Դասավանդմանձևեր. 

1. համակցվածդասեր՝հեռահարդասընթացներ /Moodleհամակարգով/ ևդասախոսություններ:  

Ուսումնառությանձևեր. 

2. ինքնուրույնաշխատանք` գրականությանընթերցում,  Moodle 

համակարգումզետեղվածդասախոսություններիընթերցում, առաջադրանքներիկատարում և 

խմբայինքննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով,   on-line, տրվում է առավելագույնը 
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60 հարց, նախապես կազմվածհարցաշարից]: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Էկոլոգիայիհամառոտպատմություն, կառուցվածքը, առարկանևօբյեկտը: 

Օրգանիզմներիգոյությանմիջավայրըևպայմաններինհարմարվելը:Կյանքիգոյատեվմանհիմնականմիջա

վայրերը:Պոպուլյացիաներիէկոլոգիա: Կենսացենոզներ:Էկոհամակարգեր: 

Նյութերիշրջանառությունըէկոհամակարգերում: էկոհամակարգերիինքնազարգացում:Կենսոլորտ: 

Մարդուփոխազդեցությունըբնությանհետ:Մթնոլորտիպահպանությունը:Երկրիկլիմայիփոփոխությանև

անապատացմանհիմնախնդիրները: Ջրայինպաշարներիպահպանությունը: 

Հողայինպաշարներիպահպանությունը:Երկրիկենսաբանականբազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանությանպահպանությունը:Շրջակամիջավայրըևմարդուառողջությունը: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: 

«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան 

Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնությանպահպանությանհիմունքներ»: Ուսումնականձեռնարկ, Զանգակ-

97, Երևան, 2010, 224 Էջ: 

3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,  «Բնապահպանությանդասավանդմանմեթոդիկայի և 

լաբորատոր-գործնականպարապմունքներիձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանությանհիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

5. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., ՏերՄինասքահանաՄարտիրոսյան, 

«ԲնապահպանությունևԱստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակամիջավայրիպահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

7. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000 
8. Маâðèùåâ Â.Â., ÎñíîâûîáùåéýêîëîãèèÌèíñê, 2000. 

1302/Բ18 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4  ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2. սեմ. -2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության 

դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծելաշխարհիփիլիսոփայականպատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու 

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետելփիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչելքաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. պարզաբանելբնականևհասարակականգիտություններիգործառույթները, 

8. տարբերակելքաղաքակրթականհայեցակարգերնուդրանցհարացույցերը, 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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9. գնահատելփակևբացհամակարգերիզարգացմանառանձնահատկությունները, 

10. վերլուծելհասարակությանբնութենականևսոցիոմշակութայինհիմունքները : 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ 

11. իմաստավորելաշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

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

Գ2       առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,     

մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ: 

  Գ4     պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու  հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

     Գ5   պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքներիքննարկում, տեքստիմեկնաբանում 

2.տեքստերիմեկնաբանումևհայեցակարգերիհամեմատականվերլուծություն 

3.առաջադրանքներևտարբերմոդելներիհամեմատականվերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  

 

1901/Բ 01 Իրավունքի հիմունքներ 2 կրեդիտ 

Շաբաթական2 ժամ 2 դաս. 

4-րդկիսամյակ՝ գարնանային Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնելհասարակականկյանքիտարբերոլորտներիիրավական-

օրենսդրականկարգավորմանհիմունքները, 

մշակելստացածիրավականգիտելիքներըգործնականումկիրառելուհմտություններ, 

ինչպեսնաևձևավորելիրավականաշխարհայացքումշակույթ։ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի 

ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքիհամակարգի հիմնականճյուղերը, 

դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, 

կարգավորմանառարկան, հիմնադրույթները։ 

 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնելիրավականևսեփականիրավունքներիպաշտպանությանգործողություններ։ 

 դրսևորելիրավականաշխարհայացքևիրավականմշակույթ: 

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվելիրավականտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և 

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

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

Այսծրագրիհաջողավարտինուսանողնունակկլինի. 

Գ1 

մասնագիտականևոչմասնագիտականհանրությանըբացատրելևմեկնաբանելտվյալոլորտինվերաբերող

տեղեկատվությունևփաստեր: 

 

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

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբայինաշխատանք, 

 ինքնուրույնաշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես 

տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակությունևպետություն:Իրավունք:Իրավականկարգավորմանկառուցակարգըևիրավունքիկ

ենսագործումը։Իրավունքիձևերը:Իրավունքիհամակարգը:Օրինականություն, իրավաչափվարքագիծ, 

իրավախախտում:Կոռուպցիայիդեմպայքարիիրավականհիմնահարցերը: 

Սահմանադրականիրավունք:Դատականիշխանությունևդատականհամակարգ:Քաղաքացիականիրավ

ունք:Աշխատանքայինիրավունք:Ընտանեկանիրավունք:Էկոլոգիականիրավունք:Քրեականիրավունք:Դ

ատավարականիրավունք:Միջազգայինիրավունք։ 
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Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀՍահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀքաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 

այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

 

 

1. 

0002/Բ01 

2.Քաղաքացիական պաշտպանությունև արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. ECTS 

4կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. -2, գործ. - 2 

6.      2-րդ՝գարնանային 7. եզրափակիչստուգարք 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

սովորողներիմոտձևավորել ԱԻ-ներիմասինպատկերացում, ԱԻ-ներումգործելուհմտություններ, 

փրկարարականաշխատանքներիկազմակերպմանվերաբերյալհմտություններ և 

տարաբնույթպատահարներիժամանակհնարավորվնասվածքներիև 

այլախտահարումներիդեպքումառաջինբուժօգնությանցուցաբերմանանհրաժեշտկարողություններ: 

9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի` 

ա. մասնագիտականգիտելիքևիմացություն 

1. պատկերացնելտարաբնույթԱԻ-

ներիհետևանքովստեղծվածիրավիճակըևդրանդիմակայելուուղիները, 

2. ներկայացնելտեղեկատվությունԱԻ-

ումևպատերազմիժամանակպետությանկողմիցիրականացվողմիջոցառումներիմասին՝ուղղվ

ածբնակչությանպաշտպանությանը, 

3. քննարկելՀՀ-ումհավանականԱԻ-ներիցբխողռիսկիգնահատմանմեթոդները, 

4. գնահատելտուժածիվիճակը (առաջնայինևերկրորդայինզննում), 

վնասվածքիտեսակնուծանրությունըևտիրապետելառաջինբուժօգնությունցուցաբերելուհիմն

ահարցերին, 

5. տիրապետելհամաճարակայինիրավիճակներումվարակիտարածմանհնարավորուղիներինու

պաշտպանությանձևերին: 

բ.գործնականմասնագիտականկարողություններ 

1. կիրառելանհրաժեշտհմտություններ, տարաբնույթԱԻ-

ներումնախընտրելիվարքագիծդրսևորելուուղղությամբ, 

2. ցուցաբերելառաջինբուժօգնությունտարաբնույթվնասվածքներիևախտահարումներիդեպքերում, 

3. օգտագործելձեռքբերվածկարողություներըԱԻևպատերազմիժամանակպետությանկողմիցիրակա

նացվողմիջոցառումներիընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ 

1. կիրառելձեռքբերվածտեսականգիտելիքներըգործնականում, 

2. աշխատելթիմումևլուծելբարդխնդիրներ, 

3. վերլուծելիրավիճակըևկատարելանհրաժեշտգործողություններիրևշրջապատիհամար: 

10. Դասընթացըձևավորումէկրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1 

մասնագիտականևոչմասնագիտականհանրությանըբացատրելևմեկնաբանելտվյալոլորտինվերաբերո
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ղտեղեկատվությունևփաստեր: 

11. Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները. 

1. Դասախոսություն, մեթոդականևգործնականպարապմունք: 

2. Անհատականևինքնուրույնաշխատանքներ: 

3. Թեմատիկուսումնականխաղեր, ուսումնականտեսաֆիլմերիցուցադրում: 

4. Ուսումնամեթոդականվարժանք: 

12. Գնահատմանմեթոդներըևչափանիշներնեն. 

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

ուսումնառությանարդյունքներիհամար 

նախատեսվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովում): 

13. Դասընթացըբաղկացածէհետևյալհիմնականբաժիններից. 

1. Արտակարգիրավիճակներուպատահարներ: 

2. Քաղաքացիականպաշտպանություն: 

3. ԱԻ-ումբնակչությանառաջինբուժօգնություն: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ.  

1. ՄարկարյանՌ.Վ., ՋանջուղազյանՆ.Ա., ՕհանջանյանՄ.Մ.,ՀարությունյանԱ.Ա., 

ՀարությունյանՎ.Ս., ԲաղդասարյանԼ.Լ., ՀասրաթյանՌ.Ց., ՎարդանյանՋ.Հ.  

2. «Քաղպաշտպանությանևարտակարգիրավիճակներիհիմնահարցեր», Երևանիհամալս. հրատ., 

2006, 238 էջ: 

3. Հեղինակներիկոլլեկտիվ, 

«Մինչբժշկականօգնությունըբնակչությանըարտակարգիրավիճակներում», 

ուսումնականձեռնարիկ, Երևանիհամալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

4. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքայինվերակենդանացմանմինչբժշկականմեթոդներիուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդականաշխատանք), Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

5. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրականանշարժացում», ուսումնամեթոդականաշխատանք, 

Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

6.Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան 

«Արտակարգիրավիճակներիևքաղաքացիականպաշտպանությանհիմնահարցեր», 

ուսումնականձեռնարկ, Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2017 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 

1. 1007/Բ20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

1.2 ժամ/շաբ.   5. դասախոսություն 

6.3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   ուսանողներինհաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական 
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երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական 

համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական 

կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում 

արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել 

հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 

տնտեսագիտական  հասկացությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

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

 Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտությանկարևորագույն սահմանումների, 

հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության առանձնահատկությունների 

իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու կարողություն, արտադրողի 

տնտեսական գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող հիմնական հասկացությունների 

իմացություն,  մասնագիտական առանձին ոլորտներում տնտեսագիտական մտածողության ու 

տնտեսական որոշակի գործունեության իրականացման ունակության ձևավորում:  

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

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական 

կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար 

ուսանողների  հետ տնտեսական քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր 

հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը: 

5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 
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2.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, 

Լիմուշ հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-

М,,  , 2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

 

1. 1207/Բ23. 2.Քաղաքագիտության հիմունքներ 3.2 ECTS 

կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքնե-

րին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության 

առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

12. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն ու 

նշանակությունը, 

13. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի 

էությունը, 

14. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և կատարել 

թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

15. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

16. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում, 

17. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

18. օգտվելմասնագիտականգրականությունից, 

19. պահպանելմասնագիտականէթիկայինորմերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 
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առաջադրմամբ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում: 

5. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԹԵՄԱ 1՝ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ և 

ԱՌԱՐԿԱՆ: ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ և ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 2՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 3՝  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ։ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ։ ԹԵՄԱ 4 ՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ ԹԵՄԱ 5՝  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ: ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԹԵՄԱ 6՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԹԵՄԱ 7՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱ և 

ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

2. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов вузов 

. – М.: Аспект Пресс, 2006.  

5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå 

ïîñîáèå¦). 

 

 

1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.1 ժամ-, ինքն. -1 ժամ 

6.3-րդ կիսամյակ ՝գարնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները, 

3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունները,  

5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

2. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 
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պայմանները, 

3. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և լոկալ 

դրսևորումները,  

4. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

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

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 

 

 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-30,  

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգվածգիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորմանևզարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարությանմասին, 

ծանոթացնել,  

 տալընդհանուրգիտելիքներաշխարհումգոյությունունեցողկրոնների, 

դրանցդասակարգմանսկզբունքների, օրինաչափությունների,առանձնահատկությունների, Հայոց 

եկեղեցուհիմնականառանձնահատկություններիվերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և 

ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

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

1. Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն 

որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

2. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման 

հիման վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաներիհամակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դա-

սակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. 

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։Հայոց դիցաբանություն: Ազգային 

և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային 

կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, 

սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, 

սինտո), Հուդայականությանէությունըևբնութագրիչառանձնահատկությունները։ Բուդդայականության 

առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:Քրիստոնեության առաջացումը և 

զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական 

ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

 

1. 0604/Բ40 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և 

կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, 

տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

  3.  կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի  

կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

4.  համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

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

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքնանցկացվումէբանավորևհիմնվածէկիսամյակիընթացքումարվածտարբերստուգողականա

շխատանքներիարդյունքներիևբանավորհարցմանձևովանցածնյութերիվրա: 

Ստուգարքիընթացքումտրվումէառավելագույնը 4 հարց` նախապեստրամադրվածհարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի   

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և 

կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

2. А.П. Садохин. Концепции  современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

3. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 

335с.Москва, 2008. 

 

 

1302/Բ. 00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1. սեմ. -1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծելժամանակակիցքաղաքակրթականմարտահրավերներիբարոյականհիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 
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հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

20. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

21.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

22. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

23.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

24.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

25.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

26. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

27.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքներիքննարկում, տեքստիմեկնաբանում 

2.տեքստերիմեկնաբանումևհայեցակարգերիհամեմատականվերլուծություն 

3.առաջադրանքներևտարբերմոդելներիհամեմատականվերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

 Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության   աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

3. Կրոնական էթիկա: 

4. Բիոէթիկա: 

5. Քաղաքական էթիկա: 

6. Սիրո մետաֆիզիկա: 

7. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

1. 1005/Բ24 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2, 

6. 3-րդ կիսամյակ ` աշնանային 7. ստուգարք 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրելգործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են 

օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային 

զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   

մոտեցումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրելգործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարությանզարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 

վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները 

1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության 

կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական 

գաղափարների մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 



 56 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի 

կառուցվածքը և բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 

288с. 

2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 

336с. 

4. Питер Ф.Друкер,Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с. 

5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы, 

СПб., 2007, 352 с. 

 

1.  1406/Բ06 2.    Լատիներեն 3.  2  կրեդիտ 

4. 2ժամշաբ. 5.  գործնական ,30 ժամ 

6. 3-ին կիսամյակ 7. առ.ընթ.  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1. ներկայացնել լատիներենի հնչյունական և քերականական կառուցվածքները, որը հնարավորություն 

կտա օգտվել այդ լեզվով ստեղծված մասնագիտական և գեղարվեստական տեքստերից 

2. պատկերացում տալ եվրոպամետ  հումանիտար և մասնավորապես՝ բանասիրական մշակույթում 

մեկնարկային և հիմնարար դեր ունեցող լեզվի, այդ լեզվից ռոմանական և գերմանական  լեզուներին 

անցած լեզվաբանական,  քաղաքական տերմինների, դիցաբանական անվանումների  մասին 

3. վարժեցնել  այդ լեզվի բառարանից օգտվելու  կանոններին, մտապահել  տալ հայտնի 

բանաստեղծական և թևավոր արտահայտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Ճիշտ արտասանությամբ կարդալ  և թարգմանել ոչ ծավալուն տեքստեր  

2. կազմել պարզ անվանական բառակապակցություններ  և նախադասություն-ներ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. օգտվել բառարանից   

2. անգիր հիշել  թևավոր արտահայտություններ 

3. կատարել քերականական վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

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

1. Գործնական պարապմունքներ,  

2. Տեքստերի թարգմանություններ 

3. ինքնուրույն աշխատանք 

http://www.aup.ru/books/m6/
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12. Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Լատինական այբուբենի առանձնահակությունները, գրության և արտասանության կանոնները   

2.Առաջին հոլովում . իգական և արական սեռի գոյականներ 

3.Երկրորդ հոլովում. արական և չեզոք սեռի գոյականներ 

4. Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականներ 

5. Երրորդ հոլովում. արական, իգական և չեզոք սեռի գոյականներ 

6.Ածականի համաձայնությունը գոյականին 

7. Լատիներեն բայի  հիմնական խոնարհումները 

8. Բայի բառարանային ձևերը, բայի հիմքը 

9. Ներգործական և կրավորական սեռերի վերջավորություններ 

10. Գոյականի չորրորդ և հինգերորդ հոլովումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ա.  Պ. Հայրապետյան, Ն. Ն. Մկրտչյան,  Լատիներենի ձեռնարկ, Ե., 2016թ. 

2. Л. Винничук,  Латинский язык, М., 1985 г. 

3. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы,  Латинский язык, М. 2015 г. 

4. А. Н. Попов, П. М. Шендяпин, Латинский язык, М. 1970г.: 

1. 1306/Բ17 2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4.  2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-2, գործ. - 2 

6.  3-րդ՝  աշնանային  կիսամյակ 7ստուգարքային 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, 
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  հոգեբանական կրթվածությանև մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

28. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

29. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

30. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

31. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 

հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

32.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.   օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

2. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի 

առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

3. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության 

ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

2. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

3. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  
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4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ  

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

2203/ Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2  

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական 

մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և 

սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական 

հիմնախնդիրներ, 

4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 
4. Macionis J.J. “Sociology”//USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

1. 1606/ Բ20.   2. Համաշխարհային գրականություն 3. 3 ECTS  կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 3ժամ դասախոսություն 

6.   3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

9. Դասընթացի նպատակն է՝  

ներկայացնելհամաշխարհայինգրականությանպատմությանզարգացումներըևառանձնահատկություններ

ը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
2. նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնականմիտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 
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2. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

1.  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, Սոֆոկլես, 

Եվրիպիդես: 

2. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային հիմքերը: 

Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: Պոեմի 

կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: 

3. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն 

Կիխոտի կերպարը: 

4. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի ժանրային 

առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի վեպում: 

5. Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ 

ողբերգությունները («Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատակերգությունները և դրամաները: 

6. 17-18-րդ դարերի գրականության զարգացման հիմնական միտումները Կլասիցիզմից անցում 

լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և բանական հասարակության 

կոնցեպցիան:  

7. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղծագործությունը: 

Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» չափածո վեպը: Վիկտոր 

Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: 

8. Դասական ռեալիզմի գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): 

9. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի գաղափարները և 
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պոետիկան:  

10. Ռուսական դասական գրականութան տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ դարի 

ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Չեխով): 

11. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը» պիեսը: 

12. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: 

13. Ֆր. Կաֆկայի ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: «Կերպարանափոխություն» 

նովելը: «Դատավարություն» վեպը: 

14. Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: 

15. Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տրոնսկի Ի.,  Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951, 

2. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1957, 

3. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1987, 

4. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն,  խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան, 1986, 

5. Алексеев М.П., Жирмунский В.М.и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

6. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

7. Лебедев Ю.В., История  рyсской литературы 19-го века, часть 3, Москва, 2008. 

 

1.1310/Բ2 2.   Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1 , սեմ.-1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիք գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական կարողությունները, 

այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների 

հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների 

ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալմտքի կառուցվածքը,  

2. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում 

ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

2. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական վերլուծություն 

և գնահատում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 
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կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 

հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:  

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

1.  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու:Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ 

դատողություններ, դրանց տեսակները:Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. 

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

3. ИвлевЮ.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

1. 1601/Բ30 2. Երկրագիտություն (անգլերեն լեզու) 3. 2 ETCS 



 64 

կրեդիտ 

4. 2  ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ  

6. 4-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման  + 

կոնսուլտ. ժ. Հ.Բ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողներին երկրագիտական գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս 

երկրների վերաբերյալ և հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  

ու ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ, 

 պարզաբանել  երկրագիտական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-ժողովուրդ-մշակույթ 

համատեքստում,     

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները 

գիտական հաղորդակցության իրավիճակներում:   

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական բաժանումներ և 

ինստիտւցիոնալ կառույցներ, մշակութային, գրական հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու 

վայրեր երկու անգլախոս երկրներում (ԱՄՆ) և (ԱՄՆ), 

2. նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային խորհրդանիշների, 

արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական 

մշակույթի նույնատիպ հարցերի առնչությամբ, 

3. քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական կառույցներին առնչվող 

հիմնահարցերը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. գնահատելու երկրագիտական նյութերը մասնագիտական համակարգում ըստ առաջադրված 

հարցադրումների, 

5. լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագիտական/տարածաշրջանային մասնագիտական 

տեքստեր՝ գիտական  լեզվի ձևաչափերին  համապատասխան, 

6. վերլուծելու երկրագիտական տեղեկատվական նյութեր; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

7.  օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն փաստացի նյութի 

ընտրության (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   

ժամանակակից այլմեթոդական մոտեցումների կիրառության առումով,  

8.  վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր: 

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

1. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

2. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

3. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

4. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

5. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված 

տվյալները թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

6. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

7. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 
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նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): 

Վարչատարածական բաժանումներ, պետական կառուցվածք, միապետություն: Ազգային դիմանկար, 

լեզվական հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թագավորական դինաստիաներ, 

պրեզիդենտական ինստիտուտ, հանրապաետության: Պետական, 

ազգայինուկրոնականտոնացույցիարարողակարգիբնույթնուտարբերություններըինչպեսնաևտոնակա

տարություններիբաղադրիչների (ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Cohen, R. The Incredible vagueness of being British/English.//International Affairs 76(1), 2000  

2. Fox, K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton, 

2005 

3. Morgan, K. O. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 2000 

4. Yernjakyan, N, Mkrtchyan, H, Gulyan,  S.The World of the English Language (part I).Yerevan, Lusakn, 

2017 
 

 

 

1. 1608/Բ09 2. Երկրագիտություն (ֆրանսերեն լեզու) 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս՝. – 2ժամ 

6.4-րդկիսամյակ/գարնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման. + կոնսուլտ. ժ. Հ.Բ 

8. Դասընթացինպատակն  է` 

 ներկայացնել ֆրանսիայիհամառոտ աշխարհագրությունը, պատմությունն ու 

նրազարգացմանհիմնական փուլերը, Ֆրանսիայի՝ 

որպեսպետությունձևավորմանհիմնախնդիրներնուկարևորագույնտարեթվերը 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 Թվարկելու ֆրանսիական քաղաքակրթության հիմնական փուլերը 

 Լուսաբանելու այդ փուլերից կարևորագույնները Ֆրանսիա պետության կայացման 

գործընթացում 

 Ներկայացնելու արդի քաղաքակրթութան իրավիճակն ու հեռանկարները 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից 

 Ամփոփելու ֆրանսիականքաղաքակրթության զարգացումը, վերելքն ու անկումը 

 Արտահայտելու սեփականկարծիքըՖրանսիայի արդի քաղաքակրթության մասին 

գ. ընդհանրականփոխանցելիկարողություններ 

 Վերլուծելու պատմական փաստեր 

 Կատարելու ընդհանրացումներ և հետևություններ 

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

Ա1  

ներկայացնելուօտարլեզուներիևհաղորդակցությանժամանակակիցտեսություններիհիմնադրույթները 

Ա2  նկարագրելումասնագիտականկարողություններիզարգացմանարդիմեթոդներնուեղանակները 

Բ2  վերլուծելումասնագիտականգործունեությանտեսականևգործնականասպեկտները 

Բ4  

կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնական

ոլորտներում 

Գ2 հավաքագրել, դասակարգել և 

վերլուծելմասնագիտականգործունեությաննառնչվողտարաբնույթտվյալներ, 

անելհամապատասխանեզրակացություններ 

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

 Դասախոսություն, գործնական աշխատանք, թեմատիկ կարճ զեկուցումներ 

 Նյութին առնչվող տեսանյութի ցուցադրում և քննարկում 

 Այցելություն Հայաստանի պատմության թանգարան՝ հայկական հնագույն քաղաքակրթական 

նմուշների հետ ուսոմնասիրած քաղաքակրթության փուլերի, դարաշրջանների, նմուշների 

համեմատության նպատակով 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն 

աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.  Համառոտ աշխարհագրական ակնարկ 

2.  Ֆրանսերենը,  նրա զարգացման փուլերն ու ֆրանկոֆոնիան աշխարհում 

3.  Ֆրանսիայի գործադիր և օրենսդիր մարմինները, վարչական բաժանումը, 

ընտրական համակարգը 
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4.  Ֆրանսիայի կրթական համակարգը 

5.  Ֆրանսիայի պատմության կարևորագույն փուլերը, մշակույթն ըստ այդ փուլերի, 

պատմական կարևոր տարեթվերը 

6.  Պարտված ու հաղթանակած Ֆրանսիան, հայազգիների ներդրումն այդ հաղթանակում և 

երկրի մշակութային կյանքում 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Georges Duby, Histoire de la France, Ed. Larousse, 1995, rééd.2013, Paris 

2. Guy Breton, Histoires d’amours de l’Histoire de France, t. 1, 2, Ed. Omnibus, 2011, 2014, Paris 

3. Jean Duché, L’Histoire de France racontée à Juliette, Ed. Presse de la Cité 1969, Paris 

4. Simone Bertière, Les Reines de France, Ed. de Fallois, 1999, Paris  

5. http://www.histoiredefrance.net/ 

 

1.  1408/Բ01 2. Լեզվաբանության հիմունքներ 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4.   2 ժամ/շաբ. 5.  դաս՝. - 30 ժամ 

6.  1-ին կիսամյակ/գարնանային 7. առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների մասին, 

ինչպիսիք են, օր., լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային բնույթը, լեզվի 

կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, լեզուների 

ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն,   

 ներկայացնել լեզվաբանության բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակար-

գերի և միջգիտակարգերի բնութագրերը, լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մեթոդ-

ները և դրանց դերը լեզվաբանության՝ որպես գիտության զարգացման գործում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ըմբռնելու լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը,  

 ճանաչելու լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության 

գանձարանի, 

 պատկերացում կազմելու լեզվի հասարակական գործառույթների մասին:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 զարգացնելու լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանելու ինքնուրույն գիտահետա -

զոտական աշխատանք կատարելու ունակությունը,  

 գնահատելու  արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում,  

 տարբերակելու լեզուների ծագումնաբանական և պատահական ընդհանրությունները, 

 օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու առկա գիտելիքները:  

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

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա2 նկարագրելու մասնագիտական կարողությունների զարգացման արդի մեթոդներն ու եղանակները 

Բ2  վերլուծելու մասնագիտական գործունեության տեսական և գործնական ասպեկտները 

Բ4  կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվի և հաղորդակցության տեսական և 
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գործնական ոլորտներում 

Գ2 հավաքագրել, դասակարգել և վերլուծել մասնագիտական գործունեությանն առնչվող տարաբնույթ 

տվյալներ, անել համապատասխան եզրակացություններ 

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

դասախոսություն  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1) Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի 

գոյության ձևերը) 

 2) Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները 

       3) Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական հնչյունաբա-

նություն) 

       5) Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն, իմաստափոխություն, 

տերմինագիտություն, բառարանագիտություն) 

       6) Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն) 

       7) Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները) 

       8) Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Է. Բ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987 

6. А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1996 

7. Т. И. Вендина, Введение в языкознание, М., 2003  

8. О. С. Широков, Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003 

9. А. М. Камчатнов, Н. А. Николина, Введение в языкознание, М., 2010 

 

 

1. 1403/Բ08 2. Հայ գրականություն 3.  2 ECTS 

կրեդիտ 
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4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 2 ժամ 

6. 4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատմանդասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 ուսանողներիններկայացնելազգայինինքնության,ազգայինհոգեբանության և 

մտածողությանինքնատիպությունըգրականությանզարգացմանտարբերշրջափուլերում, 

սահմանելայնսկզբունքներըևչափորոշիչները, 

ըստորոնցկարելիէստեղծելմիջմշակութայինկապերգրականությանևմշակութայինտարբերհար

թակներում, 

բացատրելարդիգրականկյանքիօրինաչափություններըևառանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ճանաչելու  գրական երկի բնութագրական հատկանիշները, 

 թվարկելու գրականության զարգացման շրջափուլերը և նրանց ներսում ընթացող 

տեղաշարժերը, 

 մատնանշելու  ազգային և համամարդկային  հարցադրումներ ընդգկող հիմնական գրական 

ստեղծագործություններըև արվեստի գործերը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համադրելու կամ հակադրել տարբեր ազգային պատկանելիության գրական երկեր, 

 շեշտադրելու ազգային ինքնության,ազգային հոգեկեցվածքի 

առանձնահատկությունները՝գրական տեքստի միջոցով; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն, 

 կապ հաստատելու գրականության ևմշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

3. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված 

տվյալները թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

4. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն, 

2.ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 



 70 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայ գրականության զարգացման շրջափուլերը .գրական կյանքի առանձնահատկությունները: 

2. Ազգային ինքնության խնդիրը.գրքի խորհրդապատկերը հայ մշակութային պատմության մեջ: 

3. Ազգային խորհրդանիշներ, արխետիպերը հայ և համաշխարհային գեղարվեստական մտածողության 

մեջ: 

4. Գունամտածողությունը գրական պատկերի ենթաշերտերում. միջմշակութային կապերի ստեղծում  

գրականության և նկարչության,երաժշտության միջև: 

5. Արդի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները . ազգային և համամարդկային 

արժեքների  զուգորդումներ: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. ԱղաբաբյանՍ., Հայսովետականգրականությանպատմություն, Երևան, ՀՍՍՀԳԱհրատ., 1988 

2. ԱղաբաբյանՍ., Արդիհայգրականությանպատմություն, Երևան, ՀՀԳԱԱհրատ., 1993 

3. ՔալանթարյանԺ., Ուրվագծերարդիհայգրականության, Երևան, <<Զանգակ>>հրատ., 2006 

4. ԱրզումանյանԱ.,Հայգրականությանդասավանդմանմեթոդներ, ձևեր, Երևան, ԱՀԱ 

<<Պոլիգրաֆ>>հրատ., 2014 

 

 

1. 1606/ Բ21.   2. Անգլո-ամերիկյան գրականություն  3. 3 ECTS   կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.   4-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ներկայացնելանգլո-

ամերիկյանգրականությանպատմությանզարգացմանկարևորագույն միտումներըև իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. սահմանել անգլո-ամերիկյանգրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
2. նկարագրել արդի անգլո-ամերիկյան գրականության զարգացման հիմնական միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 

գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 
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Գ2.վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջնադարյան անգլիական էպիկական պոեմները («Բեովուլֆ»): 

2. Անգլիական  Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիր, կյանքը և գրական ժառանգությունը: 

«Համլետ» ողբերգությունը: 

3. 18-րդ դարի անգլիական գրականությունը և գրական ուղղությունները: Լուսավորական-

փիլիսոփայական վեպը. Դ. Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզոն» և Ջ. Սվիֆտի «Գուլիվերի 

ճանապարհորդությունները»: 

4. 19-րդ դարի 1-ին կեսի անգլիական գրականությունը: Անգլիական  ռոմանտիզմի գրականությունը: 

Բայրոնի պոեմները. «Կայեն» դրամատիկ պոեմը: Ջոն Քիթսի քնարերգությունը: Վ. Սքոթի 

պատմավեպերը: 

5. Անգլիական  դասական ռեալիզմի գրականությունը: Չ. Դիկկենսի վեպերը («Օլիվեր Թվիստի 

արկածները»): 

6. 19-րդ դարի ԱՄՆ գրականությունը: Ռոմանտիզմն  ԱՄՆ-ում: Էդ. Պոն բանաստեղծ և արձակագիր: 

Ռոմանտիզմից անցում ռեալիզմի (Մելվիլ, Ուիթմեն, Տվեն): 

7. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի անգլիական գրականությունը (Շոու, Հարդի, Ուայլդ): 

8. Անգլիայի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Մոդեռնիզմի 

գրականությունը և գեղագիտությունը: Ջ. Ջոյսի նորարարական արձակը («Դուբլինցիներ», 

«Ուլիսես»): Թ. Էլիոթի ինտելեկտուալ պոեզիան: «Մեռյալ երկիր» պոեմը: 

9. Դարակեսի անգլիական փիլիսոփայական վեպը (Գոլդինգ, Մերդոկ), դրաման (Պինտեր): 

10. ԱՄՆ-ի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Ռեալիզմի և մոդեռնիզմի 

դրսևորումները ԱՄՆ-ի գրականության մեջ: 

11. Էռ. Հեմինգուեյի ստեղծագործությունը, նրա արձակի առանձնահատկությունները և պոետիկան: 

Հեմինգուեյի պատմվածքները և վեպերը. «Ֆիեստա» վեպը: 

12. Կորուսյալ սերնդի թեման Սքոթ Ֆիցջերալդի ստեղծագործության մեջ: Ուիլյամ Գոլդինգի 

ստեղծագործությունը. «Շառաչ և ցասում» վեպը: 
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13. Վիլ. Սարոյանի արձակը: 

14. ԱՄՆ-ի դրամատուրգիան (Թ. Ուիլյամս, Յուջին Օ՛Նիլ): 

15. Դարավերջի ԱՄՆ-ի պոեզիան: Բիթնիկների պոետական նորարարությունը: Ա. Գինզբերգի 

պոեզիան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. История английской лит-ры в  5-и томах,  т. 1, Москва, 2006. 

2. М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

3. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

4. Մամիկոնյան  Հ., Արտասահմանյան գրականության  պատմություն,Երևան, 1957, 

5. Անիկստ  Ա.,  Շեքսպիր, Երևան 1988:  

 

 

1. 1601/Բ10 2. Անգլերենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

3. 3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ .+15 ժ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման + կոնսուլտ. ժ. Հ.Բ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ,  

 պարզաբանել բառագիտության, շարահյուսության, ոճաբանության, ինչպես նաև 

գրականագիտության կցվանքների հնչյունաբանական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի զարգացման պատմական փուլերը և դրանց բնորոշ հնչյունական, 

բառային, քերականական առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

33. ներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացման միտումները, 

34. քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական 

համակարգիուսումնասիրության մեթոդներն և ուղղությունները, 

35. նկարագրելու հին, միջին և նորագույն անգլերենի փուլերին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

36. գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 

37. վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր և դրանց 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

38. վերլուծելու հին անգլերենով գրված տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

39. օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

40. վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը: 

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

1․Ա1  Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

Ա6  Լուսաբանելու լեզվի դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 
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Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

5. Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային մակարդակ: Վերհատույթային մակարդակ: 

Վերշարահյուսական մակարդակ: Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: Յուրաքանչյուր 

փուլին բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, քերականական կարգերը և բառային համակարգերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. LIBERMAN, A. WORD ORIGINS. AND HOW WE KNOW THEM: ETYMOLOGY FOR EVERYONE. CAMBRIDGE: 

CUP, 2005. 

2. TRAIN, J. REMARKABLE WORDS WITH ASTONISHING ORIGINS. NEW YORK: CLARKSON N. POTTER, 1980. 

3. CARVER, C. M. A HISTORY OF ENGLISH IN ITS OWN WORDS. NY: BARNES & NOBLE BOOKS, 2000. 
4. Galstyan, A., Paronyan, Sh. Historical Development of English. Yerevan: YSU, 2013. 

 

 

1. 1608/Բ10 2. Ֆրանսերենի պատմություն և հնչյունաբանություն 3.  3 ECTS 

կրեդիտ 

4.   2 ժամ/շաբ. 5. դաս՝. – 2ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ/աշնանային 7. առանց եզրափակիչ քննության դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը զարգացման  բոլոր փուլերում՝ հին, 

միջին, նոր և ժամանակակից  

 ցույց տալ ֆրանսերենի ձևաբանական կարգերի,  շարահյուսական հարաբերությունների և 

բառապաշարի զարգացման առանձնահատկությունները տարաժամանակյա համատեքստում  
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 Կատարել բնագիր հին ֆրանսերեն տեքստերիհնչյունաբանական, քերականական, 

բառագիտական վերլուծություն 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ձևակերպելու հնչյունական զարգացման և անալոգիայի՝ նույնաբանության արդյունքում տեղի 

ունեցած փոփոխությունները ֆրանսերենի անվանական և բայական համակարգերում 

 ներկայացնելու և բացատրելու ռոմանական նորաբանությունները ֆրանսերենի անվանական և 

բայական համակարգերում 

 վերարտադրելու ֆրանսերենի հնչյունական համակարգի զարգացման 

առանձնահատկությունները 9-րդ դարից մինչև մեր օրերը 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները բնագիր հին տեքստերի վերլուծության, թարգմանության 

և մեկնաբանության ժամանակ 

 բացահայտելու ժամանակակից տեքստերում հանդիպող հնաբանական՝ արխայիկ 

բառապաշարային տարրերը, քարացած արտահայտությունները, կառուցվածքային 

կաղապարները՝ համադրելով դրանց իմաստայինև շարահյուսական փոփոխությունները լեզվի  

զարգացման տարբեր փուլերում  

 ընդհանրացնելու բառապաշարի իմաստային և բառակազմական փոփոխությունները 

ֆրանսերենի զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 պատրաստելու գիտական զեկուցումներ, կատարելու գիտահետազոտական 

ուսումնասիրություններ, վարելու գիտական բանավեճեր ֆրանսերենի հնչյունական, 

քերականական, բառագիտական  համակարգերի տարաժամանակյա զարգացման շուրջ 

 օգտվելու ֆրանսերենի զարգացման տարբեր փուլերին վերաբերող մասնագիտական 

գրականությունից, բառարաններից, լեզվաբանական տեղեկատվության աղբյուրներից 

 

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

 

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա2 նկարագրելու մասնագիտական կարողությունների զարգացման արդի մեթոդներն ու 

եղանակները 

Բ2 վերլուծելու մասնագիտական գործունեության տեսական և գործնական ասպեկտները 

Բ4 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվի և հաղորդակցության տեսական և 

գործնական ոլորտներում 

Գ2 հավաքագրել, դասակարգել և վերլուծել մասնագիտական գործունեությանն առնչվող 

տարաբնույթ տվյալներ, անել համապատասխան եզրակացություններ 

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

1.Դասախոսություն, գործնական դասեր 

2.Բանավոր քննարկումներ, մեկնաբանություններ 
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3. Վերլուծություններ, համադրումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Տարաժամանակյա լեզվաբանությունը և ֆրանսերենի պատմության   ժամանակագրության 

խնդիրը 

 Հնչյունական համակարգի զարգացման ուղիները հին, միջին և ժամանակակից ֆրանսերենում  

 Ձևաբանական համակարգի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում 

 Շարահյուսական համակարգի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում 

 Բառապաշարի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում 

 Բնագիր տեքստերի հնչյունաբանական, քերականական, բառագիտական վերլուծություն 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Ancien français : Phonétique historique. Pour les étudiants de licence de Lettres  

2. modernes de l’Université Paul Valéry Montpellier III. Montpellier, 2004 

3. Ancien français : Morphologie nominale et verbale. Pour les étudiants de licence de Lettres modernes 

de l’Université Paul Valéry Montpellier III. Montpellier, 2004 

4. Bazin-Tacchella S. Initiation à l’ancien français. Paris, Hachette, 2006 

5. Chigarevskaïa N. Précis d’histoire de la langue française. Moscou, 1984 

6.    Fouché P. Traité de prononciation française. Paris, Klincksieck, 1969 

 

 
 

1. 1606/ Բ22.   2. Ֆրանսիական գրականություն                 3.  4 ECTS  կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.   5-րդ կիսամյակ 7. Առ. ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ներկայացնելֆրանսիականգրականությանպատմու-

թյանզարգացմանկարևորագույն միտումներըև իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 
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3. նշել ֆրանսիական գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
4. հիմնավորել արդի ֆրանսիական գրականության զարգացման միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

2. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 

գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7. օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ֆրանսիական միջնադարյան գրականությունը, էպիկական  պոեմները («Ռոլանդի երգը» 

էպոսը) տրուբադուրների պոեզիան և վեպը: Քաղաքային գրականությունը 14-15-րդ դարերում: 

Ֆր. Վիյոնի պոեզիան: 

2. Ֆրանսիական  Վերածննդի գրականությունը: Ֆր. Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» 

վեպի ժանրային առանձնահատկությունները և պոետիկան: 

3. Վերածննդի հումանիստական պոեզիան. «Պլեադի» բանաստեղծությունը /Պիեռ Ռոնսար,  Ժակ 

դյու Բելե/: Միշել Մոնտենի էսսեները: 

4. Կլասիցիզմի փիլիսոփայական և գեղագիտական հիմքերը. Ռենե Դեկարտ, Նիկոլա Բուալո: 

Կոռնելի, Ռասինի ողբերգությունները: Մոլիերի կատակերգությունները: 
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5. Լուսավորական գրականությունը Ֆրանսիայում. Վոլտեր, Դիդրո, Ռուսսո: 

6. Ֆրանսիական ռոմանտիզմի գրականությունը /պոեզիան, արձակը, դրամատուրգիան/: Վիկտոր 

Հյուգոյի ստեղծագործությունը («Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը): 

7. 19-րդ դարի ֆրանսիական դասական ռեալիզմը (Ստենդալ, Բալզակ, Ֆլոբեր): 

8. Շարլ Բոդլերի բանաստեղծական ռեալիզմը («Չարի ծաղիկներ» ժողովածուն): 

9. Նատուրալիզմի տեսությունը և գրականությունը. Իպոլիտ Տեն: Էմիլ Զոլայի նատուրալիզմը. 

«Ռուգոն Մակկարներ»: 

10. Ֆրանսիական  սիմվոլիստական պոեզիան. Պոլ Վեռլեն, Արթյուր Ռեմբո, Ստեֆան Մալարմե: 

11. Անատոլ Ֆրանսի «Թայիս» փիլիսոփայական վեպը: 

12. Մարսել Պրուստի իմպրեսիոնիստական արձակը: «Կորած ժամանակների որոնումներում»  

վիպաշարը: 

13. 20-րդ դարի 1-ին կեսի ֆրանսիական պոեզիան (Ապոլիներ, Էլյուար, Սեն Ժոն Պերս): 

14. Ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմի գրականությունը. Ալբեր Կամյու, Ժան Պոլ Սարտր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. История французcкой  литературы в 4-х томах, Москва, 1946,1956,1959,1963, 

2. Обломиевский Д.Д., Французский классицизм, Москва,  1968,   

3. Андреев Л. Г., Козлова Н. П., Косиков Г. К., История французской литературы, 

 Москва,2013, 

4. Штейн А. Л., Черневич М. Н., Яхонтова М. А. История французской лит-ры, 

        Москва,  2013, 

5. Обломиевский Д.Д., Французский романтизм, Москва,  2011, 

6. Обломиевский Д.Д., Французский символизм,Москва,  1973, 

7. Великовский  С.И., Грани “несчастного сознания”,Москва, 2015, 

8. Зонина  Л., Тропы времени; Заметки об исканиях французских романистов,            МГУ, 1984,  

9. Бреннер Ж., Моя история современной французской лит-ры, Франция, 1987, 

10. ԲախչինյանՀ., Դրվագներֆրանսիականգրականությանպատմության, Երևան, 2004: 

 

 

1. 1601/Բ08 2. Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր (անգլերեն) 3. 4կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հաղորդակցության սկզբնաղբյուր/կոդավորում – ընկալող/դեկոդավորող 

հարաբերակցությունը,  

 պարզաբանել տեղեկատվության խողովակ – հաղորդում (message) – ուղղաձիգ փոխազդեցություն – 

կապի հաստատում հասկացությունների իմաստն ու նշանակությունը, 

 լուսաբանել հաղորդակցական փաստական նյութը (dat)  որպես սոցիալական և միջանձնյա 

հաղորդակցության, հաղորդման տրամաբանության և տեղեկատվության վերջնական ձևավորման 

բաղադրիչների միասնություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

42. ներկայացնելու տեղեկատվության հաղորդման գործընթացի առանձնահատկությունները, 

43. քննարկելու հաղորդակցության տեսությանն առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

44. նկարագրելուհաղորդակցության տեսության և այլ գիտակարգերի (գործաբանություն, 

գործառականություն, կոմմունիկոլոգիա, հոգելեզվաբանություն և այլն) փոխհարաբերությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

45. գնահատելու հաղորդակցական գործընթացը որպես տեղեկատվության փոխանցման արվեստ և 

գիտություն,  
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46. լուսաբանելու հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

47. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

48. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

49. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության տեսությունը որպես գիտակարգ: Հաղորդակցության տեսության և այլ 

գիտակարգերի առնչությունը: Հաղորդակցության սահմանումն ու հաղորդակցության գործընթացի 

բաղադրիչները: Մեխանիստական, հոգեբանական, սոցիալական և սիստեմիկ մոդելներ: 

Հաղորդակցական մոդելներ: Հաղորդակցության գործառույթները: Հաղորդակցության ճանաչողական 

նշանակությունը: Սկզբնաղբյուր – բովանդակություն – ձև – տեղեկատվական խողովակ – ընկալող 

հարաբերակցությունը: Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցություն: Խոսքային հաղորդակցության 

ինդեքսային արտահայտումները: Լեզվական և հանրալեզվական հմտություններ, հաղորդակցության 

մաքսիմներ, հաղորդակցական ոճեր: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Griffin, E. A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill, 1997. 

2. Miller, K. Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. New York: McGraw-Hill, 2005. 

3. Berko, R. Communicating. Boston, MA: Pearson Education, 2010. 

4. McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communications. London: Longman, 

1993. 

5. Burgoon J. Guerrero L., Floyd K. Nonverbal Communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011. 

 

1. 1608/Բ08 2.Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր (ֆրանսերեն) 3. 4ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/ շաբ. 5.դաս.՝ 2ժամ 

6. 5-րդկիսամյակ/գարնանային 7.առանցեզրափակիչգնահատումովդասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 ուսուցանվողլեզվիերկրիպատմության, 

սովորույթներիևավանդույթներիվերաբերյալհաղորդելխորըհենքայինգիտելիքներ  

 պարզաբանելլեզու-մշակութհարաբերակցությունը 

 լուսաբանել մշակութայինգործոններովպայմանավորվածհաղորդակցմանգործոնները 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրելումիջմշակութայինհաղորդակցությանհիմնահարցերը 

 ներկայացնելու թարգմանաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության սերտ կապը,  

 լուսաբանելու հաղորդակցությունը և միջմշակութայնությունը լրատվամիջոցներում 

 ներկայացնելու լեզվի և մշակույթի փոխկապվածությունը  խոսքաստեղծման պրոցեսում 

 սահմանելու մշակութային գործոններով պայմանավորված հաղորդակցման խոչընդոտները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 լուսաբանելու միջմշակութային « բախումները» և դրանց հաղթահարման ճանապարհները 

 վերլուծելու լեզվական նյութը` վեր հանելով միջմշակութային առանձնահատկությունները 

 համենատելու թարգմանված գրականությունը բնագրի հետև վերհանելու մշակութային 

նմանություններն ու տարբերությունները 

 քննարկելու մշակութային տարբերությունները լրատվամիջոցներում`հատկապես գովազդներում, 

հաղորդագրություններում  

 վերլուծելուառաջարկված նյութը, կատարելու եզրահանգումներ 

 զարգացնելու և խորացնելուօտար քաղաքակրթության մասին տեղեկությունները, կատարելու 

ինքնուրույն ուսւոմնասիրուիթյուններ և ներկայացնելզեկույցներ 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 

 ստեղծելու կապ տեսության և գործնականի միջև 

 կատարելու հետազոտական աշխատանք ուսումնասիրված խնդիրների շուրջ 

 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու  

համար 

 պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների  

արդյունքները, վարելու գիտական բավավեճեր 

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

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 
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արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ1 իրականացնելու պատշաճ մակարդակով հաղորդակցություն մասնագիտության ոլորտում 

Բ3 քննարկելու և մեկնաբանելու անգլերենին և ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները՝ արդի լեզվաբանական տեսությունների դիրքերից 

Գ2 հավաքագրել, դասակարգել և վերլուծել մասնագիտական գործունեությանն առնչվող տարաբնույթ 

տվյալներ, անել համապատասխան եզրակացություններ 

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

1. դասախոսություն և սեմինարպարապմունքներ 

2. քննարկումներ 

3. հանձնարարվածգրականությանընթերցում և մասնակցությունքննարկունմերին 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

1.  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Միջմշակութայինհաղորդակցությանմշակութաբանականհիմունքները 

2. Մշակույթիհաղորդակցականգործառույթը : Մշակույթի և բնականլեզվիկապը : 

Մշակութայինինքնությանխնդիրներ 

3. Միջմշակութայինհաղորդակցությանտեսությանհիմունքները : 

Միջմշակութայինհաղորդակցությանկառուցվածքը 

4. Միջմշակութայինհաղորդակցությանտեսակները 

5. Խոսքային և ոչխոսքայինհաղորդակցություն : Հարախոսքային /հարալեզվականհաղորդակցություն 

6. Ընկալմանկարծրատիպերը և նախաննամություններըմիջմշակութայինհաղորդակցմանընթացքում 

7. Աշխարհընկալումը մշակույթիլույսիներքո : Ճանաչողականկաղապարներ և կառուցվածքներ : 

Զրուցակիցներիաշխարհընկալմանհամապատասխանություններըորպեսմիջմշակութայինհաղորդակ

ցմանհաջողությաննախապայման 

8. Հնչյունա-հնչույթայինմակարդակ : Շարահյուսականմակարդակ : 

Ներքինձևերիմիջլեզվականտարբերությունները 

9. Միջմշակութայինհաղորդակցությանհաջողությաննախապայմանները 

14.  Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Dialogues entre langues et cultures, Anne-Catherine Gonnot/ Nadine Rentel, Stéphanie Schwerter, éd. Peter 

Lang 2013 

2. La Communication interculturelle, Jean-René Ladmiral, Edmond Marc Lipiansky, éd. Armand Colin, 1992  

3. Ladmiral, Jean-René, Lipiansky, Edmond Marc, La Communication interculturelle, Les Belles Lettres, Parsi, 

2015 

 

4. Louis Vincent, Interaction verbales et communication      interculturelle, EME, Paris, 2009 

5. Тер-Минасова С., « Язык и межкультурная коммуникация », М. 2000  
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1. 1608/Բ13 2. Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (ֆրանսերեն) 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2ժամ 

6.6-րդկիսամյակ/աշնանային 7. առանց ընթացիք գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն  է` 

 հաղորդելգիտելիքներտարբերոլորտներումմիջանձնային և 

ինստիտուցիոնալհաղորդակցությանառանձնահատկություններիմասին, 

 տեղեկացնելուսանողներինհաղորդակցությանձևերին և տեսակներին 

 ծանոթացնելմիջանձնային և միջմշակութայինհաղորդակցությանձախողմանպատճառներին,  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրելու հաղորդակցական իրադրությունների դասակարգման հիմնական սկզբունքները, 

 նկարագրելու հաղորդակցության տեսության հիմնական հասկացությունները, 

 ներկայացնելու հաղորդակցության ազգամշակութային բաղադրիչները, հասարակական կյանքի 

տարբեր ոլորտներում հաղորդակցության պայմանները, տիպերը և տեսակները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 դասակարգելու  ինստիտուցիոնալ և միջմշակութային հաղորդակցության բազմազան դիսկուրսներ, 

 մեկնաբանելու միջանձնային հաղորդակցությանառանձնահատկությունները, ինչպես նաև անհատի 

խոսքային և ոչ խոսքային վարքագիծը, 

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

Ա1ներկայացնելուօտարլեզուներիևհաղորդակցությանժամանակակիցտեսություններիհիմնադրույթն

երը 

Ա2

 նկարագրելումասնագիտականկարողություններիզարգացմանարդիմեթոդներնուեղանակներ

ը 

Բ3 

քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկությունները՝

արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4

 կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգոր

ծնականոլորտներում 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 
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․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հաղորդակցությանտեսությունըորպես գիտություն, նրա գործառույթները և ուսումնասիրության 

մեթոդները: 

 Հաղորդակցությանգործընթացը: Հաղորդակցությանկառուցվածքայինկաղապարները: 

 Հաղորդակցությանտեսակները: Խոսքայինհաղորդակցությունըևնրատեսակները: 

 Ոչխոսքայինհաղորդակցությանտեսակները: 

 Հաղորդակցության մակարդակները. անձնային, միջանձնային, կորպորատիվ, մասսայական, 

մասնագիտական հաղորդակցություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Голуб О. Ю, Тихонова С. В  «Теория коммуникаций», , изд. – Дашков, М. 2011 

2. Коноваленко М. Ю «Теория коммуникаций», учебник  для  бакалавров, 2-е изд., Москва, Юрайт, 2014 

3. Armand Mattelart,,Histoire de la société de l’information,, (4ième édition), Paris, 2009 

4. Jean-Pierre Meunier, Daniel Peraya,,Introduction aux théories de la communication,, (3ième édition), Paris, 

2010 

5. Armand Mattelart,,La communication – monde,, : histoire des idées et des stratégies, Paris 1999 

 

 

1. 1601/Բ13 2. Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (անգլերեն) 3. 2 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 պարզաբանել հաղորդակցություն հասկացույթը՝ ընդգծելով արդյունավետ հաղորդակցության 

կարևորությունը միջանձնյա և հասարակական հարաբերություններում, 

 ներկայացնել հաղորդակցության հիմնական տիպերն ու եղանակները, 

 լուսաբանել հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին առնչվող փաստական նյութը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

50. ներկայացնելու հաղորդակցության դասակարգման (տիպերի ու եղանակների)  հիմնական 

չափանիշներն ու սկզբունքները, 

51. քննարկելու հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին  առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

52. նկարագրելուհաղորդակցության տիպերի և եղանակների գործնական, ինտերակտիվ և 

տեղեկատվական գործառույթները, ինչպես նաև  գործաբանական, հոգելեզվաբանական և այլ 

հայեցակերպերը: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

53. գնահատելու հաղորդակցական տիպերը  որպես տեղեկատվության փոխանցման առավել կամ պակաս 

արդյունավետ միջոցներ, 

54. լուսաբանելու արդյունավետ հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

55. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

56. օգտվելու անգլերենi հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

57. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1.Ա3 Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

2.Ա4 Քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հաղցորդակցության զարգացման 

գործում, 

3.Ա7 Լուսաբանելու հաղորդակցության դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

4.Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

5.Բ4 Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և հաղորդակցության 

տեսության ոլորտներում: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

1.  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության գաղափարը, ձևավորման պատմությունը և արդի սահմանումը: Հաղորդակցության 

կարևորությունը որպես մարդու կենսագործունեության անհրաժեշտ պայման: Հաղորակցության 

բազմահայեցակերպայնության գաղափարը և միջգիտակարգային բնույթը: Հաղորդակցության 

նպատակներն ու գործառույթները: Հիմնական տիպերն ու եղանակները: Գրավոր հաղորդակցություն, 

բանավոր հաղորդակցություն, արտաքին և ներքին հաղորդակցություն, էլեկտրոնային 

հաղորդակցություն: Հաղորդակցական գործիքներ, սարքավորումներ և կայքեր: Անձնական և 

հանրային հաղորդակցություն: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Shwarzman, R. Fundamentals of Oral Communication. NY: Kendall, 2014. 

2. Конецкая, В.П. Социология коммуникации. М.: МГУ, 1997.  

3. Maxwell, C. John. Everyone Communicates. Ct.: Few Connect, 2010. 

4. Garcia, H. F. The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead Effectively. US: 

Pearson FT Press,2012. 

 

 

1.  1. 1601/Բ12 2. Անգլերենի  բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր  

3.  6 -ECTS կրեդիտ 

4.   2 ժամ շաբ.  

 

5.  դաս. - 2 ժամ, սեմ. – 2 ժամ    

6.  6-րդ կիսամյակ 

 

7.   եզրափակիչ քննություն  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1.  դիտարկել բառը ինչպես հարացույցային, այնպես էլ շարակարգային հարաբերություններում՝ 

ուշադրության կենտրոնում պահելով բառապաշարի համակարգը և բառակապակցության 

մակարդակը, 

2. ներկայացնել անգլերեն բառը իմաստի, ձևաբանական կառուցվածքի, կազմության, ձևաիմաստային 

փոխհարաբերությունների և դարձվածային կապակցելիության տեսանկյունից: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

4. ըմբռնելու բառագիտության սերտ առնչությունը այլ գիտակարգերի հետ, 

5. յուրացնելու անգլերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները, 

6. տիրապետելու անգլերեն բառերի ձևիմաստային, բառակազմական և այլ տեսակների 

վերլուծության հմտությունների, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. զարգացնելու ինքնուրույն մտածական հմտություններ՝ վերլուծելու, համադրելու և նոր 

լեզվաբանական գիտելիք յուրացնելու, 

4. դիտարկելու գնահատելու  բառապաշարի աճի լեզվական և արտալեզվական գործոնները,  

5. պարզաբանելու բառային կաղապարների բնույթը, 

6. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:  

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

 

1. Ա4 ներկայացնելու բառագիտության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Բ3 - իրականացնելու անգլերեն միջմշակութային հաղորդակցության արդյունավետու-թյունը 

զարգացնող գործնական պարապմունքներ, 

3. Բ4 - գործնականում արդյունավետ կիրառելու մասնագիտական լեզվի հիմնական գործա-

ռույթային առանձնահատկությունների  մասին գիտելիքը համապատասխան տեքստերի 
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գիտական վերլուծություն, մեկնաբանություն և թարգմանություն կատարելիս, և 

հաղորդակցման այլ ձևաչափերում, 

4. Գ4 - կիրառելու ձեռք բերած տեսական գիտելիքը գործնականում: 

 

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

4. դասախոսություն,  

5. սեմինար պարապմունք, անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

6. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, գրավոր և բանավոր 

ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1. Բառագիտության առարկան, բառագիտությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ: 

       2. Բառը որպես լեզվի հիմնական միավոր:  

       3. բառապաշարի աճի լեզվական և արտալեզվական գործոնները: 

       4. Բառիմաստը ևդրա տեսակները:  

       5. Բառապաշարը որպես համակարգ ( թեմատիկ խմբեր, հոմանիշություն, համանիշություն): 

       6.Բառակազմության հիմնական միջոցները (բառածանցում, բառաբարդում,      փոխակարգություն):  

      7. Դարձվածաբանություն. խնդիրներ, սահմանումներ, դասակարգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. Girunyan G.,  English Lexicology (Theoretical Course). Yerevan: Gasprint, 2009. 

11. Minaeva L., English Lexicology and Lexicography. Moscow: Astrel, 2007 

12. Gvishiani N.B., Modern English Lexicology: Vocabulary in Use. Moscow: MGU, 2000 

13. Ginzburg R.S. et al, A Course in modern English Lexicology.., Moscow, 2-nd  ed,  1979 

14. Cowie A.P., Semantics. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009 

 

1. 1608/Բ12 2. Ֆրանսերենի բառագիտության և  ոճագիտության 3. 2 ECTS կրեդիտ 
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 հիմնահարցեր 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5.  դաս. – 30 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ/աշնանային 7. առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին փոխանցել բառագիտությանը և ոճագիտությանը վերաբերող տեսական և 

գործնական մասնագիտական գիտելիքներ 

 տրամադրել ֆրանսերենի բառային ֆոնդում ընդգրկված բառերի հարացուցային և 

շարակարգային հարաբերությունների վերաբերյալ գիտելիքներ  

 ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ֆրանսերեն բառերի իմաստի, ձևաբանական 

կառուցվածքի, կազմության, ձևաիմաստային փոխհարաբերությունների և 

դարձվածային կապակցելիության և ոճական կիրառելիության մասին: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու բառագիտության և ոճագիտության առնչությունը լեզվական այլ 

գիտակարգերի հետ 

 ուրվագծելու ֆրանսերենի բառապաշարին բնորոշ ձևաբանական-իմաստային  և 

ոճագիտական առանձնահատկությունները 

 քննարկելու ֆրանսերենի բառերի իմաստային, բառակազմական կաղապարները և դրանց 

վերլուծության մեթոդները 

 ներկայացնելու ոճագիտության  և բառագիտության առանձին բաժինները 

 պատկերացնելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, ձևաբանական և 

հնչյունաբանական մակարդակներում 

 վերլուծելու գեղարվեստական գրականությունից վերցված հատվածներ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու բառերի և բառակապակցությունների իմաստային-ձևաբանական և 

ոճագիտական վերլուծություն 

 վերլուծելու ֆրանսերենի բառապաշարի հարստացման լեզվական և արտալեզվական 

գործոնները 

 կատարելու գեղարվեստական տեքստերց վերցված հատվածների  ոճագիտական  և 

բառագիտական վերլուծություն և մեկնաբանություն 

 բացահայտելու լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը գործառական տարբեր ոճերում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կազմակերպելու քննարկումներ 

 կիրառելու և զարգացնելու ստացած գիտելիքները  

 կիրառելու լեզվաոճական և բառագիտական միջոցների վերաբերյալ գիտելիքները 

միջմշակութային հաղորդակցության մեջ: 

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

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա3  հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 

արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ1   իրականացնելու պատշաճ մակարդակով հաղորդակցություն մասնագիտության ոլորտում 

Բ3  քննարկելու և մեկնաբանելու անգլերենին և ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական 
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առանձնահատկությունները՝ արդի լեզվաբանական տեսությունների դիրքերից 

Գ2 հավաքագրել, դասակարգել և վերլուծել մասնագիտական գործունեությանն առնչվող տարաբնույթ 

տվյալներ, անել համապատասխան եզրակացություններ 

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

1.  Դասախոսություն 

2.  Սեմինար պարապմունքներ 

3.  Խմբային և ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացում, քննարկումներ 

4. Բանավոր ստուգում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Բառագիտության և ոճագիտության առարկան, հիմնական հասկացություններն ու 

կատեգորիաները, բառագիտությունը որպես լեզվական գիտակարգ 

 Բառը որպես լեզվի հիմնական միավոր 

 Ֆրանսերենի բառապաշարի աճի լեզվական և արտալեզվական գործոնները 

 Բառիմաստը և դրա տեսակնեը 

 Բառապաշարը որպես համակարգ /հոմանիշություն, համանիշություն/ 

 Բառակազմության հիմնական միջոցները ֆրանսերենում /բառածանցում, բառաբարդում/ 

 Դարձվածաբանություն. խնդիրներ, սահմանումներ, դասակարգումներ: 

 Բառապաշարի շերտերի ուսումնասիրություն 

 Այլաբերություն և բանադարձում 

 Ոճագիտության հնչյունաբանական կողմի քննություն 

 Բառագիտական ոճագիտություն 

 Ձևաբանական և շարահյուսական կողմի քննություն 

 Գործառական ոճերի ուսումնասիրություն 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aram Barlézizian ; Précis de lexicologie du français moderne; Erévan 2009 

2. Лопатникова Н., Мовшович Н. ; Лексикология современного французского языка; Lexicologie du 

français moderne; 2001 

3. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н.;Stylistique française; Стилистика современного французского 

языка; Москва; Высшая школа, 1970 
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4. Хованская З.И.; Стилистика французского языка; Москва, 1984 

5. Guiraud P.; La stylistique; Paris 1967 

 

 

 

 

1. 1601/Բ01 2. Անգլերեն  1  3.  11 կրեդիտ 

4.    10 ժամ/շաբ.  5. գործ. 10  

6.  1-ին կիսամյակ`աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հնչյունաբանության տեսությունը և զարգացնել ուսանողների արտասանական 

կարողությունները` կիրառելով համապատասխան վարժությունների համակարգ:  

 պարզաբանել ուսանողների միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական և 

տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական կառույցներ և 

կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն):  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական արտասանական 

թերությունները:  

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, վերլուծությունների, 

մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով համապատասխան բառապաշար: 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` կիրառելով 

բնագիր տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի վերլուծության արդյունքում 

սերտած նոր բառապաշարը և համապատասխան քերականական գիտելիքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և թարգմանություններ, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում: 

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

1. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները: 

2. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/,  

3. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

4. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

5. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

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

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ընդհանուր անգլերեն` շեշտադրելով բառապաշարի ընդլայնումը,  

Անգլերենի հնչյունաբանություն  

Անգլերենի քերականություն  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate. Essex: Pearson, 2014. 

6. Hancock, M. English Pronunciation in Use: Intermediate. Cambridge: CUP 2009. 

7. Hewings, M. English Pronunciation in Use: Advanced. Cambridge: CUP, 2007. 

8. Mkhitaryan, K., Gevorgyan, A. Develop Your Vision of English. Yerevan: Antares, 2017. 

9. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate. Oxford: OUP, 2016. 

 

 

1. 1601/Բ02 2. Անգլերեն  2 3.  8 կրեդիտ 

4.    8 ժամ/շաբ. 5. գործ. 8  

6.   2-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
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 Արդեն իսկ ներկայացված հնչյունաբանական տեսության հիման վրա շարունակել 

զարգացնել ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով 

համապատասխան վարժությունների համակարգ:  

 պարզաբանել ուսանողների միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական և 

տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական կառույցներ և 

կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն):  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 գործնականում կիրառելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական 

արտասանական թերությունները:  

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, վերլուծությունների, 

մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով համապատասխան բառապաշար: 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` կիրառելով 

բնագիր տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի վերլուծության արդյունքում 

սերտած նոր բառապաշարը և համապատասխան քերականական գիտելիքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և թարգմանություններ, 

 կիրառելու ուղղագրական կանոնները` շտկելով սեփական գրավոր խոսքը 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի վերաբերյալ ստացած 

գիտելիքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում: 

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

6. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները: 

7. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում 

8. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

9. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

10. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

 

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

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 
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եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ընդհանուր անգլերեն` շեշտադրելով բառապաշարի ընդլայնումը,  

Անգլերենի քերականություն,  

Անգլերեն գրավոր խոսքի զարգացում : 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate. Essex: Pearson, 2014. 

11. Mkhitaryan, K., Gevorgyan, A. Develop Your Vision of English. Yerevan: Antares, 2017. 

12. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate. Օղֆօռդ: OUP, 2016. 

 

 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն - 3 3. 9 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում 

տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները գրականագիտական 

տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 
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 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերենառաջադրված հոդվածները, 

քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտությունների զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 

 

1. 1601/Բ07 2. Անգլերեն  4 3.  8 կրեդիտ 

4.  6 ժամ /շաբ. 5. գործ.՝6 

6. 4-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին 

վերաբերող մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի տեքստերի 

առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից անգլերեն 

և հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

58. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

59. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

60. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների 

տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

61.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ հաղորդակցման 

գործընթացում,  

62. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

63. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

64. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

2. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 
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/համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

3. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

4. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

5. Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

1. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք,  

3. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

4. 5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների 

կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և 

մշակութային քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական ունակությունների 

խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

13. Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

14. Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 

 

 

1. 1601/Բ05 2. Անգլերեն  - 5 3. 8 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 
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6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական գրականությունների լավագույն 

նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, գլխավոր և 

երկրորդականկերպարները:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 
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․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտությունների զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z․, Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 

 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն  - 6 3. 12 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 6-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ 

գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները գրականագիտական 

տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 
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հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերենառաջադրված հոդվածները, 

քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտությունների զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 

 

1. 1601/Բ07 2.     Անգլերեն 7 3. 6 կրեդիտ 

4.  շաբ. 8 ժամ         5. գործն.  

6. 4 կուրս, 7 կիսամյակ 

 

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը 

 Ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին 

վերաբերող մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,   լուսաբանել 

հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի տեքստերի 

առանձնահատկությունները, 

 Պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից 

անգլերեն և հակառակը) խնդիրները: 

 Զարգացնել  խոսքային, լեզվամշակութային, ճանաչողական և այլ հմտություններ և 

ունակություններ,  ապա տիրապետել տեսա- գործնական նյութի քննադատական 

վերլուծության բազմազան մեթոդների կիրառության, զարգացնել լեզվական նյութը 

համադրելու և գնահատելու կարողություններ: 

9. Կրթական վերջնարդյունքները 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

պատրաստել անգլերեն հաղորդակցության ոլորտի բարձրակարգ և մրցունակ մասնագետներ, որոնք 

ազատ կտիրապետեն անգլերենին, նաև անգլերենով գործնական, միջմշակութային և միջանձնային 

հաղորդակցման մշակույթին։ 

Դասընթացի ավարտին տարբեր դիսկուրսներ յուրացնելու արդյունքում ուսանողը կունենա հետևյալ 

գործնական մասնագիտական հմտությունները․ 

 ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը,   

 վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների 

տեքստեր, 

 կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ հաղորդակցման 

գործընթացում,   

 բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, կատարելու 
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հետևություններ ։  

Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 օգտվելու անգլերենով տպագիր և համացանցային տարբեր  ռեսուրսներից,  

 վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և հետևություններ կատարելու հմտություններ:  

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը՝ ըստ բաժինների 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

 Տարաբնույթ տեքստերի շրջանակում ներկայացված մասնագիտական և հաղորդակցական 

անգլերենի բառապաշարի ուսուցում ՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով հաղորդակցական 

հմտությունների կատարելագործմանը,   

 Խոսակցական և վերլուծական բազմաբնույթ տեքստերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված 

ուսանողների հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը, 

 Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական և հրապարակախոսական 

տեքստերի լեզվաոճական և մշակութային քննությանը, անհատական ստեղծագործական 

մտքի ու վերլուծական ունակությունների խթանմանը,  

 Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով 

զանգվածային հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը, գլոբալ անգլերենի 

յուրացմանը:  

11. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 
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12. Հիմնական գրականության ցանկ 

 Lexis: Connecting the Dots (S. Gasparyan, S. Galstyan, G. Muradyan) 

 For and Against (L.G. Alexander)  

 Rendering: De Facto (K. Kochunts, H. Mkrtchyan), Developing Translator’s Skills (M.Araratyan, 
A.Alanakyan and others) 

 Analytical Reading: Connecting the Dots (S. Gasparyan, S. Galstyan, G. Muradyan),  

 Style in Action  (S, Gasparyan,  A.Matevosyan)   

 Optional: Read, Think, Speak and Write (N.Glotova, G.Makaryan, M.Yeghiazaryan) 

 Անհրաժեշտ այլ նյութեր Համացանցային լրատվական նյութեր տարբեր կայքերից 

թագաժահրի, շրջակա միջավայրի, պատերազմ, միջազգային կազմակերպությունների, 

ընտրությունների վերաբերյալ։ 

             Video materials on Britishness, interpersonal relations. 

 

 

1. 1608/Բ01 2. Ֆրանսերեն -1 3. 10 ECTS  կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ 5.  գործն.՝ 10 ժամ 

6.1-ին կիսամյակ/աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

 ծանոթացնել ֆրանսերենիհնչյունական համակարգին 

 ձևավորել արտասանական ևպարզ տեքստերիընթերցման հմտություններ և այդ տեքստերի 

ըմբռնման և վարարտադրության կարողություններ (նախատեսված բանավոր խոսքի I 

մակարդակ) 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելուֆրանսերենիհնչյունները, արտասանական առանձնահատկությունները 

 լուսաբանելու ֆրանսերեն և մայրենի լեզվի հնչյունական համակարգերի տարբերությունները 

 սահմանելուշարահյուսական որոշկանոններ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 արտաբերելու ֆրանսերեն հնչյունները 

 կարդալու և ըմբռնելու պարզ տեքստեր 

 կազմելու պարզ նախադասություններ և դրանք կիրառելու հաղորդակցական 

իրադրություններում 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Բ1 իրականացնելու պատշաճ մակարդակով հաղորդակցություն մասնագիտության ոլորտում 

Բ3քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկություննե

րը՝արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնակ

անոլորտներում 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային 

աշխատանքների կատարում 

 աշխատանք փոքր խմբերով, նոր նյութերի ընկալում քննարկման և փոխօգնության միջոցով 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 ընտանիք և ընկերներ 

 բնակարան և կահավորանք 

 առօրյա շփում 

 տարվա եղանակներ 

15. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Grégoire M., Grammaire progressive du français, niveau débutant. CLE international, Paris, 

2007 

2. Miquel C., Vite et bien 1,/A1-A2/CLE international, Paris 2009 

3. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, CLE international, Paris 2007 

4. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М.,Manuel de français. Москва, Высшая школа 

2005  

 

 

1. 1608/Բ02 2. Ֆրանսերեն -2 3. 9 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ /շաբ 5. գործն.՝ 8 ժամ 

6.2-րդ կիսամյակ/գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել նախորդ կիսամյակում ձեռք բերված ուղղախոսական և ուղղագրական 

հմտությունները,  ընդլայնել բանավոր հաղորդակցությանն ուղղված բառաքերականական  և 

շարահյուսական լեզվական նյութը՝ շեշտը դնելով ընթերցանական կարողությունների 

զարգացման վրա 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 բացատրելու ծրագրով նախատեսվածձևբանական և շարահյուսական կանոնները  

 վերհիշելու ծրագրային բառանյութի միավորների հիմնական իմաստները 
 հիմնավորելու տվյալ խոսքային իրավիճակներում լեզվական նյութի գործածության 

համարժեքությունը 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու ընթերցանության նյութի հիմնական բովանդակությունը 

 գործածելու ծրագրային բառանյութը և քերականական կանոնները բանավոր խոսքում 

 հաղորդելու պարզ տեղեկություններ ծրագրային թեմաների շուրջ 

 կատարելու պարզեցված տեքստերի թարգմանություն մայրենիից ֆրանսերեն և հակառակը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 հաղորդակցվելու ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր  

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Բ1 իրականացնելու պատշաճ մակարդակով հաղորդակցություն մասնագիտության ոլորտում 

Բ3քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկություններ

ը՝արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնակ

անոլորտներում 

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

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային 

աշխատանքների կատարում 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնակցություն քննարկումներին  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 սպորտ 

 առօրյա և ժամանց 

 մարդկային փոխհարաբերություններ 
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 տնային գործեր 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Akyuz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Exercices de grammaire A2, Hachette, Paris 2014  

2. Barféty M., Beaujouin P., Compréhension orale, niveau 1. CLE international, Paris 2004  

3. Grégoire M., Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE international, Paris,    2007 

4. Miquel C., Vite et bien 1, A1/A2 CLE international, Paris 2009 

5. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, CLE international, Paris 2007 

 

 

1. 1608/Բ03 2  Ֆրանսերեն - 3  3. 8ECTS կրեդիտ 

4.8 ժամ/ շաբ. 5. գործն.՝ 8 ժամ 

6. 3-րդ կիսամյակ/աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել ծրագրային բառապաշարը և քերականական նյութը 

 ձևավորել մենախոսական կարողություններ մի քանի հակիրճ նախադասությունների սահմաններում  

 նախապատրաստել երկխոսական կարողությունների ձևավորումը 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու  ֆրանսերենի պարզ ընդարձակ նախադասության անդամների շարակարգը 
 նկարագրելու ածականի և մակբայի համեմատության աստիճանները 
 բացատրելու բառային միավորների խոսքաիրավիճակային իմաստները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մենախոսելու ծրագրային թեմաների շուրջ 

 երկխոսելու կիրառելով 4-5 ռեպլիկ 

 թարգմանելու պարզեցված ոչ գեղարվեստական տեքստեր 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 գրագետ օգտվելու միալեզու և երկլեզու բառարաններից, ներկայացնելու և գործածելու ինքնուրույն 

ուսումնասիրած բառերը 

 հաղորդակցվելու ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր  

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

Ա2 նկարագրելու մասնագիտական կարողությունների զարգացման արդի մեթոդներն ու 

եղանակները 

Բ1 իրականացնելուպատշաճմակարդակովհաղորդակցությունմասնագիտությանոլորտում 

Բ3  

քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկությունները՝

արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4 

կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնականո

լորտներում 

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

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային աշխատանքների 

կատարում 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնակցություն քննարկումներին  
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12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 աշխատանք և գրասենյակային գործ 

 դրամ և բանկային համակարգ 

 խանութներ և գնումներ 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan,  2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Parizet M., Grandet, E., Corsain M., Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence,  Niveaux 

B1, CLE international, Paris,  2007.  

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009. 

5. Barféty M., Compréhension écrite /orale A2+/B1, CLE  internationale,  Paris, 2007 

 

 

1. 1608/Բ04 2. Ֆրանսերեն -4 3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/ շաբ. 5.  գործն.՝ 10 ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ/գարնանային 7 . եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել վերլուծական ընթերցանության կարողությունները 

 ձևավորել հակիրճ բնագիր տեքստերի ունկնդրման կարողությունները 

 զարգացնել թեմատիկ բառապաշարի գործնական հմտությունները 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու վերլուծական ընթերցանության հիմնական փուլերը 
 թվարկելու ունկնդրման լեզվական դժվարությունները 
 նկարագրելու թեմատիկ բառապաշարի խոսքագործածական 

առանձնահատկությունները 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  ընթերցելու բնագիր հակիրճ տեքստերը և վերարտադրելու դրանց բովանդակությունը 

 մեկնաբանելու ունկնդրած տեքստի հիմնական բովանդակությունը 

 կիրառելու թեմատիկ բառակապակցությունները համապատասխան խոսքային 

իրավիճակներում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 գրագետ օգտվելու միալեզու և երկլեզու բառարաններից, ներկայացնելու և գործածելու 

ինքնուրույն ուսումնասիրած բառերը 

 հաղորդակցվելու ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր  

 ակտիվորեն մասնակցել քննարկման 

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

Ա2 նկարագրելումասնագիտականկարողություններիզարգացմանարդիմեթոդներնուեղանակները 

Բ1 իրականացնելուպատշաճմակարդակովհաղորդակցությունմասնագիտությանոլորտում 

Բ3 

քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկությունները՝

արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4 

կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնականո

լորտներում 

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

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային 

աշխատանքների կատարում 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնակցություն քննարկումներին  

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

 առողջ ապրելակերպ 

 փոխադրամիջոցներ և ճամփորդություն 

 զբոսաշրջություն  
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 եղանակի տեսություն 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan  2013. 

2. Miquel C., Vite et bien 2,  niveau B1, CLE internationale, Paris 2009. 

3. Parizet M., Grandet E., Corsain M.,Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence,  Niveau  

A2, CLE international, Paris 2014.  

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E.,Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE 

internationale, Paris 2009. 

5. Barféty M.,Compréhension écrite!orale 2 /A2-B1/, CLE internationale,  Paris 2007. 

 

1. 1608/ Բ05 2.  Ֆրանսերեն -5 3.10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/ շաբ. 5. գործն.՝ 10 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ/աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել ընթերցանության լեզվական նյութի ծավալը և ձևավորել համապատասխան 

հմտություններ 

 զարգացնել ունկնդրման կարողությունները լեզվակիրների հրապարակախոսական ոճին 

պատկանող տեքստերի հիման վրա 

 զարգացնել բանավոր խոսքի բառաքերականական հմտությունները 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկելու հիմնական խոսքի մասերի ձևաբանական կարգերը 
 նկարագրելու խոսքային իրավիճակներին համապատասխան բառաքերականական 

լեզվական նյութը 
 պարզաբանելու գեղարվեստական տեքստերի մեկնաբանության դժվարությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ընթերցելու և մեկնաբանելու ծավալուն բնագիր տեքստեր 

 ունկնդրել հրապարակախոսական ոճին պատկանող բնագիր տեքստեր 

 զրուցելու ծրագրային թեմաների շուրջ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 հաղորդակցվելու ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր  

 ակտիվորեն մասնակցելու  քննարկման և ծավալելու բանավեճ 

 գրագետ ներկայացնելու ուսումնասիրած նյութի աղբյուրները 

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

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 

արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ1 իրականացնելուպատշաճմակարդակովհաղորդակցությունմասնագիտությանոլորտում 

Բ3  

քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկությունները՝

արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4 

կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնականո

լորտներում 

11.  Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային 

աշխատանքների կատարում 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնակցություն քննարկումներին  

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 կրթական համակարգ 

 գիտություն և նորարարական տեխնոլոգիաներ 

 անհատականություն և վարք 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Poisson-Quinton S., Mimran R., Compréhension écrite 3 / B1-B1+/, CLE international, Paris 2011 

2. Barféty M., Compréhension orale 3 /B1+-B2 /, CLE international, Paris 2013 

3. Parizet M., Grandet E., Corsain M.,  Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence, niveau 

B1,  Paris 2007.  

4. Boularès M., Frérot J., Grammaire progressive du Français, niveau avancé, CLE International, Paris 

2006 

5. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau B1, Paris, CLE international, 2009. 

 
 

1. 1608/ Բ06 2. Ֆրանսերեն -6 3. 8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/ շաբ. 5. գործն.՝8 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ/գարնանային 7. 7.եզրափակիչգնահատումով  դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել խոսքային գործունեության 4 տիպերին առնչվող հաղորդակցական 

կարողություններ՝ շեշտը դնելով յուրացված բառաքերականական լեզվական նյութի 

բառիմաստային կիրառության վրա: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 նկարագրելու գրավոր և բանավոր խոսքերի միջև եղած լեզվաոճական տարբերությունները 

 ներկայացնելու հաղորդակցական քերականության հիմնական կարգերը 
 թվարկելու գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության լեզվական առանցքային 

դժվարությունները 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ձևակերպել գործառական ոճին պատկանող հակիրճ գրավոր տեքստեր 

 ունկնդրել և վերլուծել հասարակական-քաղաքական բնագիր տեքստեր 
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 զրուցել ծրագրային թեմաների շուրջ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնելու բանավոր և գրավոր 

զեկույցներ 

 ակտիվորեն մասնակցելու քննարկման և բանավեճի 

 ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու 

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

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 

արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ1 իրականացնելուպատշաճմակարդակովհաղորդակցությունմասնագիտությանոլորտում 

Բ3  

քննարկելուևմեկնաբանելուանգլերենինևֆրանսերենինբնորոշլեզվականառանձնահատկությունները՝

արդիլեզվաբանականտեսություններիդիրքերից 

Բ4 

կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանքլեզվիևհաղորդակցությանտեսականևգործնականո

լորտներում 

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

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային 

աշխատանքների կատարում 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնակցություն քննարկումներին  

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

 հասարակություն և քաղաքականություն 

 մշակութային ժառանգություն 

 շրջակա միջավայր 
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14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Poisson-Quinton S., Mimran R., Compréhension écrite 3 / B1-B1+/, CLE international, Paris 2011 

2.  Barféty M., Compréhension orale 3 /B1+-B2 /, CLE international, Paris 2013 

3.  Parizet M., Grandet E., Corsain M.,  Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence, niveau 

B1,  Paris 2007.  

4.  Boularès M., Frérot J., Grammaire progressive du Français, niveau avancé, CLE International, Paris 2006 

5.  Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau B1, Paris, CLE international, 2009. 

 

1. 1608/Բ07 2. Ֆրանսերեն -7 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/ շաբ. 5. գործն.՝ 120 ժամ 

6. 7-րդ կիսամյակ/աշնանային  

 

7.եզրափակիչ  գնահատումով  դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 համակարգել ֆրանսերենի նորմատիվ քերականության գիտելիքները 

 ընդլայնել թեմատիկ խոսքային իրավիճակներին համապատսխան բառային միավորների 

իմաստային դաշտը 

 կատարելագործել բանավոր խոսքի (մենախոսություն և երկխոսություն) կարողությունները 

9. Դաընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու ֆրանսերենի նորմատիվ քերականությունը համակարգված ձևով 
 նկարագրելու խոսքային գործունեության 4 տիպերի լեզվաոճական ընդհանրություններն ու 

տարբերությունները 
 բացատրելու ունկնդրման և թարգմանության լեզվական դժվարությունների հաղթահարման 

եղանակները 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 զրուցելու ծրագրային թեմաների շուրջ 

 բանավիճելու կենցաղային, ազգամշակութային, հասարակական և քաղաքական հարցերի 

շուրջ 

 հաղորդակցվելու (գրավոր և բանավոր) գործարար շրջանակներում (դիվանագիտական, 

իրավաբանական, տնտեսագիտական, հասարակական, քաղաքական) 

գ. ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ  

 կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնելու բանավոր և գրավոր 

զեկույցներ 

 ակտիվորեն մասնակցելու քննարկման և բանավեճի 

 ֆրանսերենով գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու 

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

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա2 նկարագրելու մասնագիտական կարողությունների զարգացման արդի մեթոդներն ու 

եղանակները 

Բ1       իրականացնելու պատշաճ մակարդակով հաղորդակցություն մասնագիտության ոլորտում 

Բ3      քննարկելու և մեկնաբանելու անգլերենին և ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները՝ արդի լեզվաբանական տեսությունների դիրքերից 

Բ4       կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվի և հաղորդակցության տեսական և 
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գործնական ոլորտներում 

 

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

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, ինքնուրույն և տնային 

աշխատանքների կատարում 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, մասնակցություն քննարկումներին  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

 արվեստ և գրականություն 

 հեռահաղորդակցություն 

 զանգվածային լրատվության միջոցներ 

 ճաշակ և նախասիրություններ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Poisson-Quinton S., Mimran R., Compréhension écrite 4 / B2 /, CLE international, Paris 2009 

2. Barféty M., Compréhension orale 4 /B2-C1 /, CLE international, Paris 2013 

3. Parizet M., Grandet E., Corsain M.,  Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence, niveau 

B1,  Paris 2007.  

4. Boularès M., Frérot J., Vocabulaire du Français, niveau perfectionnement, ,  CLE international, Paris 

2012  

5. Miquel C., Grammaire en dialogues /B2-C1/,  CLE international, Paris 2013   

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՀԱՏՈՒԿ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

 

1. 1601 2. Անգլերեն ԶԼՄ-ներիլեզուն և ոճը 3.  3 ECTS կրեդիտ 
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4.    2 ժամ /շաբ. 5. 24/6/0 

6.   6/7-րդկիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ` 

ուսանողներիններկայացնելանգլերենլեզվովզանգվածայինլրատվությանլեզվիկիրառականառանձնահ

ատկությունները և լուսաբանելվերջիններիսհավանականգործաբանականազդեցություններիշարքը: 

դասընթացիխնդիրները 

 Տարբերակել զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

 Պատկերացում տալ լրատվական հոդվածներ շարադրելու սկզբունքների մասին՝ կիրառելով 

ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները:  

9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. թվարկելուզանգվածայինլրատվությանմիջոցները, 

2. կատարելումեկնաբանություններառանձինլրատվականմիջոցներիլեզվիառանձնահատկությու

ններիմասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. շարադրելուլրատվականհոդվածներ՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և 

գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները, 

2. կիրառելուլրատվությանոլորտումառկալայնբառապաշար՝ թեմայինառնչվողքննարկումների և 

բանավեճերիընթացքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

1. հետևելուէթիկայինորմերինմասնագիտականփոխգործակցությանժամանակ, 

2. կիրառելուտարբերտեղեկատվականտեխնոլոգիաներ՝ ինքնուրույն և 

խմբայինհետազոտականաշխատանքներիրականացնելունպատակով: 

10.Դասընթացըձևավորումէկրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1.մեկնաբանելու ժամանակակից անգլիական բանասիրության հիմնական հասկացությունները, 

տեսական դրույթները և լեզվի ուսումնասիրության առաջադեմ մեթոդները, 

Ա2. ցուցաբերելու հիմնարար գիտելիքներ կենցաղային, գործնական և մասնագիտական անգլերենից 

(առնվազն B2) և ֆրանսերենից (առնվազն B2), անգլո-ամերիկյան և ֆրանսիական մշակույթներից, 

արտասահմանյան գրականության տարբեր ուղղություններից, ինչպես նաև անգլո-ամերիկյան 

պատմության, տնտեսագիտության և բնական գիտությունների ուսումնասիրության արդի 

հիմնահարցերից, 

Ա3.կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք՝ 

վերլուծությունների, հաշվետվությունների, հետազոտությունների տեսքով, 

Ա4. թվարկելուբանասիրության և մյուս հասարակական գիտությունների միջև միջգիտակարգային 

կապերն ու հարաբերությունները, 

Բ1. վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուներով 

հավաքագրած և մշակված նյութի վերաբերյալ՝ ցուցաբերելով քննադատական նորարարական 

մոտեցում ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք իրականացնելիս, 

Բ3. կիրառելու գիտելիքները  պրակտիկայում`միջմշակութային առնչություններին նպաստելու 

համատեքստում, ձևակերպելու խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

Բ6.վերլուծելու և մեկնաբանելու անգլերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական, քերականական և 

ոճական երևույթները և անգլերեն գեղարվեստական տեքստերին բնորոշ ոճական հնարները, 

Գ2.գնահատելու, վերլուծելու,  զուգադրելու լեզվական, մշակութային և հասարակական 

տեղեկատվությունը՝ ծառայեցնելով իր ազգի և պետության ինտեգրմանը համաշխարհային 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը: 
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11.Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները. 

1. դասախոսություններ,  

2. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

3. անհատականևխմբայինաշխատանքներ, 

4. թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

5. ինքնուրույն աշխատանք, 

6. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

1. Դասընթացըբաղկացածէհետևյալհիմնականբաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզու, լրատվություն, հաղորդակցություն: Թեմա 2. 

Զանգվածայինլրատվությանառանձինմիջոցների (տպագրություն (գրքեր, բուկլետներ, թերթեր, 

ամսագրեր և այլն), ձայնագրություններ (ձայնասկավառակներ, մագնիսականժապավեններ, 

կասետներ, տպագրականժապավեններ, CD-ներ, DVD-ներ), կինոթատրոն,ռադիո, հեռուստացույց, 

համացանց, հեռախոսներ) լեզվականառանձնահատկություններըանգլերենում:Թեմա 

3.Անգլերենըորպեսմիջազգայինլրատվությանլեզու: Թեմա 4. 

Զանգվածայինլրատվությանազդեցությունըանգլերենլեզվիզարգացմանվրա:Թեմա 5. 

Զանգվածայինլրատվությանդերըանգլերենիուսուցմանգործընթացում: 

14.Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Whilson, John,Critical Studies in Mass Communication, Part 1. Sociolinguistic Approaches to Media 

Language, Vol.5, 1988 

2. Thompson, John, The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Stanford University Press, 

1995 

3. Bahrani, Taher, The Role of Audiovisual Mass Media News in Language Learning, English Language 

Teaching, Vol.2, June, 2011, Iran, University of Malaya. 

4. Ranasuriya, D. Effects of Radio and Television Media on Language, Journal of Mass Communication 

and Journalism, June 30, 2015, University of Vocational Technology, Srilanka. 

 

 

1. 1601/Բ15 2. Գործարար անգլերեն 3.  3 կրեդիտ 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%81%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/CD
https://hy.wikipedia.org/wiki/DVD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD
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4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6/7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել միջազգային գործարար հաղորդակցության ձևերն ու նորմերը,  

 պարզաբանել գործարար հաղորդակցության բառապաշարային, կառուցվածքային և ոճական 

առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել գործարար անգլերենի կիրառման ոլորտներն ու իրավիճակները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

65. ներկայացնելու գործարար անգլերենին բնորոշ լեզվական հմտությունները, 

66. քննարկելու գործարար անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքին բնորոշ 

առանձնահատկությունները,  

67. նկարագրելուգործարար հաղորդակցության ձևերը (ժողովներ, էլ. փոստ, պաշտոնական 

նամակագրություն, հեռախոսազանգեր, բանակցություններ և այլն): 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

68. գնահատելու գործարար հաղորդակցության տեղն ու դերը միջազգային անգլերենի 

համակարգում,  

69. լուսաբանելու պրեզենտացիաներ կազմելու և ներկայացնելու լեզվական և արտալեզվական 

նորմերը, 

70. վերլուծելու գործարար հաղորդակցության ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

71. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և 

ինտերնետային ռեսուրսներից, 

72. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական 

նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 
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գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենը որպես միջազգային գործարար հաղորդակցության մաս: Գործարար բառապաշարի 

լեզվական առանձնահատկությունները: Գրավոր և բանավոր գործարար հաղորդակցություն: 

Գործարար հաղորդակցության ձևերը (գործարար նամակագրություն, ժողովներ, հեռախոսազանգեր, 

պրեզենտացիաներ, վիճակագրական տվյալների ներկայացում, բանակցություններ և այլն): 

Գլոբալիզացիայի և գովազդի դերը գործարար անգլերենում: Գործարար անգլերենը միջմշակութային 

տարբեր համատեքստերում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aceituno, A. M. Business English and Conversation for the EFL-ESL Classroom. USA: Universal 

Publishers, 2000. 

2. Lario de Onate, M. C. and Amador, M. V. The Intercultural Component in Business English 
Textbooks. Spain: Universidad de Cadis, 2013. 

3. Nikolaenko, E. B. Business English. Tomsk: Tomsk UP, 2008. 

4. McLean, S. Business English for Success. Arizona: Saylor Foundation, 2011. 

 

1. 1607/Բ11 2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ 

6. 6-րդ  կիսամյակ՝ աշնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 ներկայացնելուսանողներին թարգմանության ծագումն ու թարգմանական խնդիրները և 

դրույթները ժամանակագրական կարգով՝ ապահովելով հիմնարար գիտելիքներ՝ 

թարգմանությունը որպես գիտակարգ ուսումնասիրելու համար,   

 ներկայացնելթարգմանաբանությանբաժինները, ուսումնասիրությանառարկան, 

նպատակըևխնդիրները, թարգմանաբանությանկապըայլգիտակարգերիհետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տարբերակելու ու սահմանելու գիտակարգի առարկան, նպատակը և խնդիրները, 

 հետևելու գիտակարգիաստիճանականձևավորման և զարգացմանպատմականընթացքին, 

 հակադրելու տարբերծայրահեղտեսակետներ թարգմանական մոտեցումների վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու թարգմանաբանության հիմնական հասկացությունները և դրանց 
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փոխկապակցվածությունը, 

 մեկնաբանելու տարաբնույթ մոտեցումներ և ձևավորելու սեփականտեսակետը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ծրագրելու և իրականացնելու հետազոտություն, 

 ընտրելու և կիրառելու թարգմանական ռազմավարություն՝ տեքստի տեսակին, հեղինակի 

միտմանը և ունկնդրի/ընթերոցողի տեսակին համապատասխան, 

 գնահատելու թարգմանված տեքստի համարժեքությունը ըստ մակարդակների: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում՝ ըստ հետազոտության 

նպատակի: 

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

1. Ա1. ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիր-

ները,սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները,  

2. Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական 

մեթոդները, 

3. Ա3.ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնականփուլերը և առանձնա-

հատկությունները, 

4. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

5. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

6. Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

7. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

8. Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/մասնագիտական 

տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր: 

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

1. դասախոսություն, 

2. տեսական նյութի մշակում՝ ըստ առաջադրված հարցերի, 

3.նյութիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանությանպատմությանառարկայիուսումնասիրությանանհրաժեշտու-

թյունըապագաթարգմանիչներիհամար: 2. 

Արևմտյանթարգմանաբանությանպատմությանպարբերականացումը: 3. Թարգմանությանվաղշրջանը: 
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4. Վերածննդիդարաշրջանը և թարգմանությանտեսականացմանառաջինփորձերը: 5. 

Թարգմանաբանությանառարկան, նպատակը, խնդիրները: 6. Թարգմանա-

բանությանտեղըայլգիտակարգերիշարքում: 7. Թարգմանաբանությանբաժիններըև բնագավառները: 8. 

Թարգմանաբանությանհիմնականհասկացությունները և դրանցփոխկապակցվածությունը: 

9.Հայթարգմանականավանդույթները: 10. Ռուսականթարգմանականավանդույթները: 11. 

Թարգմանությանհամարժեքությանխնդիրները 20-

րդդարիառաջինկեսին:Համարժեքությանտեսակները,համարժեքությանմակարդակները: 12. 

Թարգմանությանգնահատմանչափանիշները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Bassnett S., Translation Studies, London and New York, 1991 

2. Western Translation Theory  (ed. by Douglas Robinson), Manchester, 1997 

3. The Translation Studies Reader (ed. by Lawrence Venuti), London and N.Y., 2000 

4. The Translation Studies Reader (ed. by SedaGabrielyan), Yerevan, 2002 

5. ՍեֆերյանՍ., ԽաչատրյանԱ., ԳաբրիելյանՍ.,Թարգմանաբանությանհամառոտակնարկ, 

Երեւան, 2006 

 

1.1601/ Բ2 2. Լեզվի   յուրացման  հիմունքները 3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ /շաբ. 5. դաս. –30 ժամ 

6. 6-րդկիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Ներկայացնելլեզվիյուրացմանճանաչողական և կենսաբանական ուսումնասիրությունների 

գիտականարդյունքներդիրները, առանցքային հասկացությունները,ոլորտում 

կիրառվողհիմնական հետազոտական մեթոդներն ու տեսական մոդելները 

 բացահայտել  նորմալ, ինչպես նաև ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի 

յուրացման փուլերն ու դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները  

 մանրամասնորեն ներկայացնել լեզվի յուրացման կառույցները, հատկապես կարևորելով 

հնչյունաբանական, հնչույթաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական մակարդակները 

 քննարկել և վերլուծել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են երեխաների կողմից պրագմատիկայի 

յուրացումը, սոցիալական այնպիսի գործոնների դերը լեզվի յուրացման մեջ, ինչպիսիք են 

սեռային և էթնիկական պատկանելությունը, տարիքը, գրագիտությունն ու երկլեզվությունը 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

73. մասնագիտական մակարդակով քննարկել մայրենիի և օտար լեզուների յուրացման 

հիմնախնդիները 

74. նկարագրել երեխայի կողմից լեզվի տարբեր ասպեկտների(խոսքի, բառապաշարի, 

հնչույթաբանական, ձևաբանական ու շարահյուսական կառույցների) ձևավորման ու 

զարգացման սկզբունքները  

75. ընդհանուր առմամբ վերլուծել լեզվի յուրացման տեսության հետ առնչվող ակադեմիական 

մոտեցումները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

76. գնահատելու, թեգիտելիքի ընկալման որ ունակություններն են պատասխանատու լեզվի 

յուրացման համար 

77. լուսաբանելու, թե ինչ դեր են կատարում կենսաբանական գործոնները, լեզվական միջավայրի 

ազդեցությունը,լեզվական առանձնահատկությունները լեզվի յուրացման ընթացքում: 

78. ինքնուրույն  կազմելու գիտափորձերի նմուշներ, վերլուծելու և հիմնավորելու լեզվի յուրացման  

վերաբերյալ փաստական նյութերն ու ստացված արդյունքները: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

79. օգտվելու ակադեմիական բովանդակությամբ և մասնագիտական բառապաշարով 

ներկայացվող անգլերեն տպագիր և ինտերնետային աղբյուրներից 

80. վերլուծելու մայրենիի և/կամ որևէ օտար լեզվի վերաբերյալ փաստական նյութ/տվյալներ 

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

1․Ա4. լուսաբանելու լեզվի յուրացման տեսության ժամանակակից հիմնահարցերը 

2․Ա5. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվի յուրացման ակադեմիական ոլորտի 

ուսումնասիրությաննոր մեթոդների մշակման նկատմամբ 

3․Բ3. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (քննարկումներ, զեկույցներ, գիտական 

վերլուծություն)լեզվի յուրացման տեսության միջգիտակարգային ոլորտներում 

4․Գ2. վերլուծելու հաղորդակցական մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1.դասախոսություն  

2. սեմինարպարապմունք 

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/presentation (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

մշակում), գրավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Լեզվի յուրացման ժամանակակից տեսություներն ու նրանց դերը ճանաչողական 

լեզվաբանության մեջ 

 Համալեզվական և լեզվահատկանշական սկզբունքներն ու օրինաչափությունները լեզվի 

յուրացման գործընթացում 

 Լեզվի յուրացման առանցքային հասկացությունները, ուսումնասիրության հիմնական 

մեթոդներն ու փորձառական մոդելները  

 Կենսաբանական և հոգեբանական գործոնների/սահմանափակումների ազդեցությունը 

լեզվական  ունակությունների զարգացման վրա 

 Հանրային միջավայրը և մայրենիի / օտար լեզվի յուրացման  

  Բնականոն և ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի յուրացման 

օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները 
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 Կառուցվածքային փոփոխությունների, հասունացման, լեքսիկա-շարահյուսական 

համադրության վարկածները 

 Լեզվական և այլ ճանաչողական ունակությունների միջև բնական կապի խաթարումն ու դրա 

դրսևորումները լեզվի յուրացման տարբեր փուլերում։  

14. Հիմնականգրականությանցանկ 

1. Fromkin, V., Rodman, R. and N. Hyams (2007) An Introduction to Language. Wadsworth, 

CengageLearning, USA.  

2. Clark, V.E. (2010) First Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.  

3. Guasti, M.T. (2002) Language Acquisition: The Growth of Grammar. The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, England.  

4. Doughty, J.C. and M. H. Long (Eds) (2007) The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell 

Publishing, Oxford, UK.  

5. Harley, T. A. (2001) The Psychology of Language from Data to Theory. Psychology Press Ltd,Hove, UK. 

 

1. 1608/Բ14 2. Ֆրանսերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4.   2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 30 ժամ 

6. 7-րդ կիսամյակ/աշնանային 7.  առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ԶԼՄ-ների  միջոցով  ուսանողներին ծանոթացնել  արդի ժամանակաշրջանի հասարակական, 

քաղաքական և մշակութային  անցուդարձին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բացատրելու ֆրանսերեն հասարակական-քաղաքական տեքստերի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները 

 լուսաբանելու հասարակական-քաղաքական տեքստերի ընկալման բառային 

դժվարությունները 

 պարզաբանելու բանավոր տեքստի լեզվական նյութի բառաքերականական դժվարությունները 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 շարադրելու  տեղեկատվության համառոտ  բովանդակությունը բանավոր հասարակական 

քաղաքական թեմատիկային շուրջ 

 արտահայտելու սեփական կարծիքը տվյալ ինֆորմացիայի վերաբերյալ 

 

գ. ընդհանրական փոխանցելի կարողություններ  

 վերլուծելու տվյալ տեղեկատվությունը համեմատելով այն հայկական իրականության հետ 

 կատարելու ընդհանրացումներ և հետևություններ 

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

Ա1  ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 

արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ2 վերլուծելու մասնագիտական գործունեության տեսական և գործնական ասպեկտները 

Բ4 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվի և հաղորդակցության տեսական և 

գործնական ոլորտներում 

Գ3 ցուցաբերել ստեղծագործական մոտեցում և վերլուծական միտք մասնագիտությանը հարակից 
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տարատեսակ խնդիրների լուծման մեջ 

 

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

 Գործնական աշխատանք դասախոսի ղեկավարությամբ 

 Անհատական աշխատանք հանձնարարված բանավոր կամ գրավոր կարճ նյութի վերաբերյալ՝ 

դրա համառոտ ներկայացմամբ 

 Կարևորագույն  ինֆորմացիայի  խմբակային  քննարկում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 ԶԼՄ-ների ստեղծման պատմությունը Ֆրանսիայում, ամենամեծ տպաքանակ ունեցող ազգային 

և մարզային լրագրերը, Հայաստանուն լայն տարածում ունեցող միջազգային ռադիոն 

  Ինֆորմացիա հասարական-քաղաքական թեմաներով՝  միջազգային կարևոր 

իրադարձություններ, տեղային պատերազմներ, ահաբեկչություն, ներգաղթ, 

առողջապահություն, բնապահպանություն, մշակութային , սպորտային 

 Լրագրի առաջնորդող և խմբագրական  հոդվածեր 

 Հոդվածների վերնագրեր և ենթավերնագրեր 

 Հապավումներ, համառոտագրություններ, փոխաբերություններ, փոխանունություններ 

 Անգլիաբանություն  

  Լրագրային խորագրեր՝ լրագրային խրոնիկա. եղանակի տեսություն 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ֆրանսիական ԶԼՄ-ներ՝ Le Monde, Le Figaro, Liberation, Le Parisien, Paris Match, Le Nouvel 

Observateur, Elle, Vogue. Radio France Internationale – 102,25 FM 

2. Ա.Ղարիբյան, Մ.Ջուլհակյան – Ֆրանսիա, Երևան, 2009 

3. Ս.Խաչատրյան, Ա.Մուրադյան – Մարդը և նրան շրջապատող միջավայրը, Երևան, 2012 

4. Ինտերնետ կայքեր՝ www.lemonde.fr, www.lefigaro.fr, www.caminteresse.fr, www.parismatch.com, 

www.lenouvelobs.com, www.leparisien.fr , WWW.LIBERATION.FR  

 

 

 

1. 1608/Բ15 2. Գործարար ֆրանսերեն  3. 2 ECTS կրեդիտ 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.caminteresse.fr/
http://www.parismatch.com/
http://www.lenouvelobs.com/
http://www.leparisien.fr/
http://www.liberation.fr/
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4. 2 ժամ/ շաբ. 5.  դաս. – 30 ժամ 

6. 7-րդ կիսամյակ/աշնանային 7. առանց ընթացիկ քննությունների  դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ ձևավորել գործարար աշխարհում ֆրանսերեն լեզվով գրավոր և բանավոր 

հաղորդակցվելու հիմնական գիտելիքներ, այդ թվում՝ էթիկայի նորմերի վերաբերյալ 

 զարգացնել գործարարության ոլորտին բնորոշ ֆրանսերեն եզրերի, բառերի, 

արտահայտությունների, կառույցների հայերեն համարժեքները որոնելու,  գտնելու և կիրառելու 

կարողություններ 

 զարգացնել ֆրանսերեն լեզվով գործարար նամակագրություն և բազմաբնույթ փաստաթղթեր 

վերլուծելու, գնահատելու, թարգմանելու և կազմելու կարողություններ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 վերարտադրելու գործարար ֆրանսերենի շարահյուսական, ձևաբանական և ոճական 

առանձնահատկությունները, և էթիկայի նորմերը 

 ներկայացնելու ֆրանսերենով  տարբեր փաստաթղթերի կազմելու 

առանձնահատկությունները, (շարադրման ձևերն ու սկզբունքները) 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու գործարար աշխարհում,  

 կազմակերպելու և վարելու հեռախոսազրույցներ, ժողովներ, հանդիպումներ և 

միջոցառումներ 

 վարելու նամակագրություն 

 պահպանելու գործարար հաղորդակցության էթիկայի նորմերը 

 խոսքային համապատասխան իրավիճակներում ճիշտ ընտրելու գործարարության 

ոլորտին համապատասխան եզրերի, բառերի, արտահայտությունների, կառույցների 

ֆրանսերեն և հայերեն համարժեքները 

  կատարելու տարբեր փաստաթղթերի կազմում, վերլուծություն, գնահատում և 

թարգմանություն՝ ֆրանսերենից հայերեն և հակադարձ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 օգտվելու համապատասխան մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատուներից, 

համացանցային աղբյուրներից  

 կազմելու և թարգմանելու փաստաթղթեր 

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

Ա2 նկարագրելու մասնագիտական կարողությունների զարգացման արդի մեթոդներն ու 

եղանակները 

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 

արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ2 վերլուծելու մասնագիտական գործունեության տեսական և գործնական ասպեկտները 

Բ3 քննարկելու և մեկնաբանելու անգլերենին և ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները՝ արդի լեզվաբանական տեսությունների դիրքերից 

Գ1  հանրությանը ներկայացնել տվյալ մասնագիտական ոլորտին վերաբերող տեղեկություններ և 

փաստեր 

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

 Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, անհատական և տնային 

աշխատանքների կատարում 
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 ինտերակտիվ մեթոդներ, քննարկումներ, աշխատանք փոքր խմբերով, ակտիվ մասնակցություն 

դասապրոցեսին, պլանների և նախագծերի կազմում, թիմային աշխատանք 

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Հանդիպում, զրույց, քննարկում, բանավեճ, բանակցություններ 

 Առք ու վաճառք, պատվեր, բողոք 

 Ժողովների և միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում 

 Աշխատանք և աշխատաշուկա, մարդկային ռեսուրսների կառավարում 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Penfornis J., Communication progressive du français des affaires, Paris, CLE internationale,  

2010. 

2.  Gérard, S., Lièvremont, P., Ladka, V., La correspondance, Paris, Nathan, 1992. 

3.  Tchiguireva ; M . A., Le français des affaires, Saint-Petersbourg, 2000. 

4.  Divers documents. 

5.  Sites internet. 

 

 

1. 1608/Բ 08 

 

2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր (ֆրանսերեն) 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

                                 

5.  դաս. – 30 ժամ  

 

6.  7-րդ կիսամյակ/աշնանային 

 

7.  Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

  ներկայացնել թարգմանաբանության արդի հիմնախնդիրները 

 ներկայացնել  թարգմանաբանության  և այլ գիտակարգերի փոխներգործության և 

փոխազդեցության ոլորտները, 

 ուսանողի մոտ զարգացնել տարբեր մասնագիտական բնագավառներին վերաբերող տեքստերի 

գրավոր ու բանավոր թարգմանության հմտություններ, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 



 122 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

81. ներկայացնելու թարգմանության տեսության հիմնական հասկացություններն ու ըմբռնումները, 

82. քննարկելու թարգմանաբանության առանցքային հասկացությունը` համարժեքությունը արդի 

թարգմանաբանության տարբեր տեսությունների համատեքստում,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

83. քննելու գրական, հասարակական-քաղաքական և հրապարակախոսական տարբեր տեքստերի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները և դրանց թարգմանության խնդիրները, 

84. իրականացնելու տարաբնույթ տեքստերի թարգմանություններ հայերենից  ֆրանսերեն և 

հակառակը` համարժեքության արդի սկզբունքներին համապատասխան, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

  քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

Ա2 նկարագրելու մասնագիտական կարողությունների զարգացման արդի մեթոդներն ու 

եղանակները 

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի 

արդյունավետությունը տեսության դիրքերից 

Բ3 քննարկելու և մեկնաբանելու անգլերենին և ֆրանսերենին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները՝ արդի լեզվաբանական տեսությունների դիրքերից 

Գ1    հանրությանը ներկայացնել տվյալ մասնագիտական ոլորտին վերաբերող տեղեկություններ և 

փաստեր 

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

 դասախոսություն, 

 2 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանությունը որպես միջլեզվական և միջմշակութային հաղորդակցական ակտ: 

Լեզվական և արտալեզվական գործոնները թարգմանության գործընթացում:  

2. Համարժեքությունը որպես թարգմանության տեսության հիմնական հասկացություն: 

Համարժեքության խնդրի շուրջ գոյություն ունեցող տեսակետների քննադատական 

վերլուծություն: Համարժեքություն և նույնականություն: Նույնականության հարաբերական 

բնույթը, դրա դրսևորման տարբեր մակարդակները: 

3. Թարգմանական հնարներ՝ ընդհանրացում, կոնկրետացում, հականիշային թարգմանություն, 

հարմարեցում, բացատրություն, ընդլայնում, փոխհատուցում, խտացում, կրճատում: 

4. Թարգմանության ձևերը` գրավոր և բանավոր թարգմանություն: Թարգմանության 

եղանակները: Ներլեզվական, միջլեզվական և միջնշանաբանական թարգմանություն: 

5. Թարգմանական փոխակերպումներ: Սովորական և համատեքստային փոխակերպումներ: 

Բառային, քերականական և ոճական փոխակերպումներ:  

6. Ազգամշակութային բաղադրիչը որպես թարգմանական խնդիր: Ազգամշակութային 

բաղադրիչը պայմանավորող լեզվական և արտալեզվական գործոնները: 

7. Դարձվածքների, առածների և ասացվածքների թարգմանության հիմնական հնարները: 

8. Գեղարվեստական տեքստի թարգմանության հիմնական խնդիրները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Mathieu Guidère, Introduction à la traductologie, Éditions De Boeck, Collection Traducto, Bruxelles 

2008  

2.  Aspects linguistiques de la traduction, Essais de linguistique générale, Ed. Minuit 1963 

3.  Antoine Berman, Pour une critique des traductions, Paris, Gallimard, 1995 

4.  G. Sargsyan, Traduction et traductologie, Erévan, 2010 

5.  ². Ü³½³ñÛ³Ý, Ð. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý Â³ñ·Ù³Ý³µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ,  ºñ¨³Ý, 2000. 

6.  Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանության ներածություն, Երևան, Ասողիկ, 2007. 
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2. Գրավոր հաղորդակցություն (ֆրանսերեն) 

 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

  

4.  2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-30ժամ 

  

6. 7-րդ կիսամյակ/ աշնանային 

 

7. Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8.      Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել գրավոր հաղորդակցության (Էսսե, պաշտոնական նամակ,  մոտիվացիոն նամակ, 
ինքնակենսագրություն, կարծիք, հաշվետվություն, համառոտագիր և այլն )  կարևորությունը, 

տեսակներն ու  գործառույթները:  

 պարզաբանել գրավոր հաղորդակցության տարբեր դրսևորումների կառուցվածքային և 

բովանդակային առանձնահատկությունները, 

 բացահայտել գրավոր տեքստերի լեզվաոճական և գործառական առանձնհատկությունները և 

զարգացնել  համապատասխան հմտություններ գրավոր հաղորդակցման բնագավառում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 

1. պատկերացում կազմել գրավոր հաղորդակցության  տեսակների  մասին, 

2. ներկայացնել գրավոր տարաբնույթ տեքստերի առանձնահատկությունները, պահանջներն ու 

նպատակները,    

3. տարբերակել  յուրաքանչյուր գրավոր հաղորդակցության  կառուցվածքային, լեզվաոճական և 

գործառական  առանձնահատկությունները: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. տարբերակել կոնկրետ գրավոր հաղորդակցության  կառուցվածքային, բովանդակային և 

լեզվաոճական դրսևորումները:  

2. ինքնուրույն կազմել  և գրել գործնական, մոտիվացիոն ու պաշտոնական նամակներ, էսսեներ,  

տեղեկատվական տեքստեր, հաշվետվություն, կարծիք և այլն, 

3. կատարել  տարաբնույթ գրավոր տեքստերի  համապատասխանեցված և համարժեք թարգմանություն 

մայրենի լեզվից դեպի օտար լեզու և հակառակը` պահպանելով յուրաքանչյուր լեզվին բնորոշ 

լեզվաոճական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները:  

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

Ա1 ներկայացնելու օտար լեզուների և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները 

Ա3 հիմնավորելու մասնագիտական գործունեության կիրառական կառուցամասի արդյունավետությունը 

տեսության դիրքերից 

Բ2 վերլուծելու մասնագիտական գործունեության տեսական և գործնական ասպեկտները 

Գ3 ցուցաբերել ստեղծագործական մոտեցում և վերլուծական միտք մասնագիտությանը հարակից 

տարատեսակ խնդիրների լուծման մեջ 

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

1.  դասախոսություններ, 

2.  գործնական աշխատանքներ, 

3.  ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գրավոր տեքստ, նրա առանձնահատկությունները: Գրավոր   հաղորդակցության  

հիմնախնդիրները և առանձնահատկությունները:  

2. Գրավոր տեքստի բառաքերականական առանձնահատկություններն ըստ նրա տեսակների:  

3. Գրավոր հաղորդակցման տեսակներն ու  գործառույթները: Համապատասխան տեքստերի կազմում:    

4. Բանավոր տեքստերի ունկնդրման միջոցով համապատասխան գրավոր տեքստերի` էսսե, 

տեղեկատվական տեքստ, հաշվետվություն, համառոտագիր և այլն.   կազմում:  Նշումներ 

կատարելու հմտությունների զարգացում:  

5. Գրավոր տեքստի համապատասխանեցված և համարժեք թարգմանություն օտար լեզվից մայրենի 

լեզու և հակառակ ուղղությամբ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Poisson-Quinton Sylvie, „Expression écrite, B1, B1+, CLE INTERNATIONAL, Paris, 2006 

2. Wattier Stéphane, Production écrite DELF B2, Paris, 2017  

3. Céline Chabert et Anne Debeuckelaere, Préparer le DELF B1 et B2, Méthodologie de l’épreuve de production 

écrite, Entraînement, corrigés, Edition DIDIER. 2017 

4. http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/21/preparationdelf/461.html 
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2.2.  «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

“Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և 

հաղորդակցություն” 
023102.05.6 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Բանասիրության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2022/2023 

6. Ուսումնառության լեզուն Իսպաներեն, անգլերեն, հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը առկա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է հետևյալ ավարտական քննությունները` օտար լեզու 

(գրավոր և բանավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր):4 
 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 պատրաստելու իսպաներեն և անգլերեն գործնական հաղորդակցության  ոլորտի 

բարձրակարգ և  մրցունակ մասնագետներ, որոնք ազատ կտիրապետեն իսպաներեն և 

անգլերեն լեզուներին, ինչպես նաև տվյալ լեզուներով գործնական, միջմշակութային և 

միջանձնային հաղորդակցման մշակույթին, 

 զարգացնելու ուսանողների իսպանալեզու և անգլիալեզու հաղորդակցության 

իրազեկությունը իր բոլոր բաղադրիչներով՝ խոսքային, լեզվամշակութային, 

ճանաչողական և այլն, 

 խթանելու քննադատական վերլուծության, տեսությունը և պրակտիկան համադրելու և 

գնահատելու ունակությունը: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի 

պատմության, թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

2. ներկայացնելու իսպաներեն-հայերեն քաղաքական, պատմամշակութային,  գործնական 

հաղորդակցության ոլորտին առնչվող հարցերը և հիմնախնդիրները,  

3. ճանաչելու և քննարկելու իսպանախոս ժողովուրդների լեզվամշակութային  համայնքներում 

ընդունված վարքի կաղապարները, կենսակերպն ու ոճերը, սովորույթներն ու մշակույթի 

նորմերը` համեմատելով դրանք հայ ժողովրդի պատմամշակութային ավանդույթների հետ, 

4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է 

                                                           
4«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ 

բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 

–Ն)։ 



 126 

բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային 

հաղորդակցության հետ, 

2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

3.  կատարելու ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք   գործնական      

հաղորդակցության և  հարակից այլ ոլորտներում, 

4. կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային քննարկումներ, 

մասնագիտական բանավեճեր և այլն, 

5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա 

ազգայինի և համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

2. շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու,  

3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, 

գիտական հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

- 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Ա) Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա` 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի 

հիման վրա` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 

Բ) Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց. 

1-ին ընթացիկ գրավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

2-րդ ընթացիկ բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

Գ) Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց. 

Բանավոր քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Բակալավրի նշված ծրագրի շրջանավարտները իրենց մասնագիտությամբ կարող են աշխատել 

հետևյալ պետական և ոչ պետական հաստատություններում՝ ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, ՀՀ 

մշակույթի նախարարություն, ՀՀ սպորտի նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի 

նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՄԱԿ-ի գրասենյակ, 

դեսպանատներ, հյուպատոսություններ, միջազգային այլ կառույցներ, ՀՀ բանկեր, նոտարական 

գրասենյակներ,  մասնավոր ընկերություններ և միջնակարգ ու մասնավոր ուսումնական 

հաստատություններ: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագիրն իրագործելու նպատակով ուսանողների համար հասանելի են ուսումնառության տարբեր 

ռեսուրսներ (հարուստ մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային, համացանցային, 

տեսաձայնային տարբեր ռեսուրսներ): Ծրագրի հաջող իրականացման համար կարևորվում են 

դասավանդման և ուսումնառության նորարարական եղանակները՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ 
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մեթոդները և այլն: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

ՀՀ-ում իսպաներենի՝ որպես հիմնական օտար լեզու,   դասավանդման մեծ ավանդույթներ 

ունի ԵՊՀ–ն, իսկ համանման կրթական ծրագիր, որը ներառում է երկու մասնագիտական օտար 

լեզուների միատեղ ուսուցում, ներկա պահին  չի իրականացվում որևէ այլ բուհում: Բացի այդ, 

աշխատաշուկան փոխել է օտար լեզվի մասնագետներին առաջադրվող խնդիրները` կարևորելով նաև 

հաղորդակցական մեծ հմտությունները: 

          Նմանատիպ բակալավրի ծրագրերին ներկայացվող միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչների 

պահանջներն են. 

 ուսանողների կարիքների ճանաչում, 

 կոնկրետ նպատակների որոշում, 

 ծրագրի բովանդակության սահմանում, 

 նյութերի ընտրություն կամ ստեղծում, 

 ուսուցման/ ուսումնառության ծրագրի ստեղծում ու ներդրում, 

 ուսուցման/ուսումնառության համար համապատասխան մեթոդների կիրառում, 

 գիտելիքի արժևորում, ստուգում, գնահատում: 

Օտարերկրյա համալսարաններում իրագործվող նման ծրագրերից կարելի է առանձնացնել 

հետևյալ ծրագրերը.   

Ժողովուրդների բարեկամության ռուսական համալսարանի «Օտար լեզուները միջազգային 

գործարար հաղորդակցության ոլորտում», 

Մադրիդի ինքավար համալսարանի «Ժամանակակից լեզուներ, մշակույթ և 

հաղորդակցություն», 

Բարսելոնի ինքնավար համալսարանի «Անգլերենի և իսպաներենի ուսումնասիրություններ», 

Բոլոնիայի համալսարանի  «Հաղորդակցության գիտություն», 

Վալլե դ'Աոստայի համալսարանի «Լեզուներ և հաղորդակցություն ձեռնարկատիրության և 

տուրիզմի ոլորտում» և այլն: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ուսումնառության ընթացքում արտերկրից պարբերաբար հրավիրվում են մասնագետներ՝ 

դասախոսություններ, գիտամեթոդական սեմինարներ և քննարկումներ անցկացնելու համար: 

 

18. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  

 Դասընթացի ուսումնամեթոդական ծրագիր կազմելու հմտություն, 

  Լսարանն արդյունավետ կառավարելու կարողություն,  

 Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետում և կիրառում,  

 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման կարողություն,  

 Համագործակցային ուսուցման սկզբունքների որդեգրում, 

  Տեսական և գործնական հմտությունները համադրելու և մատուցելու կարողություն: 

 Հետազոտական  

 Տեսական և էմպիրիկ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման կարողություն,  

 Տպագիր և առցանց գիտական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն, 

 Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք (հաղորդումներ, զեկուցումներ, գիտական բանավեճ և 

այլն) իրագործելու կարողություն, 

Հաղորդակցման 

  Լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություն,  

 Համագործակցային և մասնակցային, ուսանողակենտրոն հաղորդակցման կարողություն:  

ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point) 

հմտություններ,  

 Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,  
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 Օնլայն խմբերի կառավարում,  

 Լուսացուցադրությունների ստեղծման կարողություն,  

 Թվային տեխնոլոգիանների կիրառման հմտություն:  

Այլ կարողություններ  

 Մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես` միջմշակութային 

հաղորդակցության, լեզվաբանության, թարգմանաբանության ոլորտում),  

 Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերն արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն, 

  Օտար լեզվի իմացություն,  

 Ժամանակի պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

Մասնագիտական կարողություններ  

 Իսպաներենի գերազանց իմացություն, իսպանալեզու միջավայրում համապատասխան խոսքային 

ռազմավարություն  իրականացնելու  կարողություն`  խուսափելով միջմշակութային լեզվական 

կոնֆլիկտներից, 

 Իսպաներենին առնչվող բանասիրական տարբեր գիտակարգերի և հարակից միջգիտակարգերի 

շուրջ տարբեր բանավեճեր և քննարկումներ կատարելու կարողություններ, 

 Տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական և ազգամշակութային առանձնահատկությունները քննելու և 

իսպաներենից հայերեն և հայերենից իսպաներեն թարգմանելու կարողություններ,  

Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

գիտահետազոտական աշխատանք ղեկավարելու հմտություններ, 

հասարակական-քաղաքական, իրավաբանական, դիվանագիտական և գործարար իսպաներենի 

լեզվաոճական, ազգամշակութային և գործաբանական առանձնահատկությունները վերլուծելու 

կարողություններ, 

 Տարբեր լեզվամշակույթների համադրության հիման վրա գլոբալ և տեղական համատեքստերի 

վերլուծություններ և ակտիվ գիտական քննարկումներ, բանավեճեր իրականացնելու հմտություններ: 

 

Ընդհանուր պահանջներ 

 Գիտական աստիճան  

 Գիտական աստիճան և/կամ կոչում բանասիրության ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ կամ 

հարակից մասնագիտությամբ ստացած մագիստրոսի կոչում,  

 Վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և /կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն 

և / կամ ոլորտում նվազագույնը 3 տարվա փորձ,  

 Վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։  

Մանկավարժական փորձ  

 Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) 

իրականացնելու փորձառություն,  

 Վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

  Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանասիրության կամ հարակից ոլորտներում:  

 

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝ «Անգլերեն լեզու, իսպաներեն լեզու և հաղորդակցություն» 

բակալավրի ծրագրի ղեկավար, բ. գ. դ., դոցենտ Հասմիկ Բաղդասարյան  

 

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝ բ.գ.թ., դոցենտ  Օհանյան Հռիփսիմե, բ.գ.թ., դոցենտ Ռուզան 

Առաքելյան (ֆակուլտետի ՈԱ հանձնաժողով), Լիլիթ Վարդանյան (բակալավրիատի 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի): 
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  

իսպաներենի հնչյունաբանության, հաղորդակցական 

քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները 

Բ1 արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն 

անքակտելիորեն կապված է բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ 

լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության հետ 

 

Ա2 ներկայացնելու իսպաներեն-հայերեն քաղաքական, 

պատմամշակութային,  գործնական հաղորդակցության ոլորտին 

առնչվող հարցերը և հիմնախնդիրները  

Բ2 համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և 

գործնական հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական 

գործունեություն իրականացնելիս 

Ա3 ճանաչելու և քննարկելու իսպանախոս ժողովուրդների 

լեզվամշակութային  համայքներում ընդունված վարքի 

կաղապարները,կենսակերպն ու ոճերը, սովորույթներն ու մշակույթի 

նորմերը` համեմատելով դրանք հայ ժողովրդի պատմամշակութային 

ավանդույթների հետ 

Բ3 կատարելու ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք   

գործնական      հաղորդակցության և  հարակից այլ ոլորտներում 

Ա4 ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի 

գործառության առանձնահատկություները, հաղորդակցության 

խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները 

Բ4 կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային 

քննարկումներ, մասնագիտական բանավեճեր և այլն 

 

  Բ5 թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց 

առանձնահատկությունները,  ենթատեքստերը, ներտեքստային 

կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ 

առաջադրելով նոր խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան 

մեթոդաբանություն 

  

Գ2 շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ 

ձեռք բերելու 

  

Գ3 ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական 

աղբյուրներից (համացանց, գիտական հանդեսներ, էլեկտրոնային 

մասնագիտական գրադարաններ և այլն) 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

Ա

7 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

Բ

8 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

 

Պարտադիրդասընթացներ                        

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

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2 1401/Բ02                    X   

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03                  X     

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04                   X    

Ռուսերեն-1 1705/Բ01                  X X    

Ռուսերեն-2 1705/Բ02                    X   

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

1310/Բ01                  X  X   

Քաղ. պաշտպան. ևարտակարգիրավիճ. բնակչ. 

առաջինբուժօգն. 

0002/Բ01                  X     

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0708/Բ01                  X     

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ 

աշխատանք 

0105/Բ01                  X X    

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ18                  X     

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01                  X     

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ01                       

Կամընտրական դասընթացներ                        

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20                  X     

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                  X     

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1207/Բ23                  X     

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55                  X     

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01                  X X    

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01                  X     

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                  X     

Տրամաբանության հիմունքներ 1310/Բ02                  X X    

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                  X     

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0604/Բ40                  X     

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                        

Պարտադիր դասընթացներ                        
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Անգլերեն-1 1601/Բ01 X         X   X     X X    

Իսպաներեն-1 1605/Բ01  X          X    X       
X 

 X    

Անգլերեն-2 1601/Բ02  X         X   X     X  X   

Իսպաներեն-2 1605/Բ02  X          X    X      X   X   

Անգլերեն-3 1601/Բ03 X         X   X      X X   

Իսպաներեն-3 1605/Բ03  X          X    X       X  X   

Անգլերեն-4 1601/Բ04 X         X   X     X X    

Իսպաներեն-4 1605/Բ04  X          X    X      X  X    

Անգլերեն-5 1601/Բ05 X   X      X   X     X X    

Իսպաներեն-5 1605/Բ05  X    X       X    X      X  X    

Անգլերեն-6 1601/Բ06 X   X      X   X      X X   

Իսպաներեն-6 1605/Բ06  X    X       X    X       X  X       

 Անգլերեն-7 1601/Բ07 X   X      X   X     X X    

 Իսպաներեն-7 1605/Բ07  X    X       X    X      X  X    

Համաշխարհային գրականության  1606/Բ20                       

Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր  1601/Բ08                       

Երկրագիտություն (անգլերեն) 1601/Բ09   X      X X  X      X  X   

Երկրագիտություն (իսպաներեն) 1605/Բ09    X       X  X   X       X   X   

Լեզվաբանության հիմունքներ 1408/Բ01                       

Լատիներեն 1406/Բ06                       

Անգլո-ամերիկյան գրականություն  1606/Բ21                       

Իսպանական գրականություն  1606/Բ24                       

Հայ գրականություն 1403/Բ11                       

Անգլերենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր  

1601/Բ10 X   X     X  X X      X  X   

Իսպաներենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

1605/Բ10  X    X      X   X  X       X   X   

Անգլերենի քերականության տեսագործնական խնդիրներ 1601/Բ11 X   X      X X X      X     

Իսպաներենի քերականության տեսագործնական 

խնդիրներ 

1605/Բ11  X    X       X  X  X       X     

Անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր  

1601/Բ12 X         X X       X     

Իսպաներենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր 

1605/Բ12  X          X  X        X     
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Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (անգլերեն) 1601/Բ13 X   X     X X        X  X   

Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (իսպաներեն) 1605/Բ13  X    X      X  X         X    X   

Կամընտրական դասընթացներ                        

Անգլերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 1601/Բ14  X  X     X   X        X   

Իսպաներեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 1605/Բ14   X   X      X    X         X   

Գործարար անգլերեն 1601/Բ15  X  X      X  X      X     

Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում 1605/Բ15   X   X       X   X       X     

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր /անգլ./ 1601/Բ13 X  X X     X    X     X  X   

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր /իսպան./ 1605/Բ08 X  X X     X    X     X  X   

Անգլերենի յուրացման հիմունքները 1601/Բ19 X  X X     X    X     X  X   

Միջմշակութային հաղորդակցության տեսություն 1605/Բ19 X  X X     X    X     X  X   

Կրթական այլ մոդուլներ                        

Կուրսային աշխատանք-1 1601/Բ16                       

Կուրսային աշխատանք-2 1605/Բ16                       

Մասնագիտական պրակտիկա 1601/Բ17                       

Ավարտական աշխատանք 1601,160

5/Բ18 
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

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

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական-2ժամ 

8. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  9. Ստուգարքային 

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 
6. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
7. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
4. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

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

Գ1ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և ենթատեսակների 

բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները, 

 Գ2պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական 

բանավեճեր: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

2. Ստուգարքըբանավորէ: 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 

3. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 
4. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 
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1.1401/Բ02 2. Հայոցլեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTSկրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2ժամ 

8. 2-րդկիսամյակ՝ գարնանային  9. Ստուգարքային 

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 
8. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
9. Հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 
10. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
5. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 
6. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

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

Գ1ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկութ-

յունները,  խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման սկզբունքները, 

Գ2օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի վերլուծման, 

գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ կատարելիս: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք 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), 

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: 

 

 

 

8. 1106/Բ03 9. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 10. 2ECTSկրեդիտ 

11. շաբաթական 2 ժամ 

 

12. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

13. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային  14. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ 

ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 
85. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  

հիմնահարցերը, 

86. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին 

դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

87. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 
88. Տարբերակել ու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

89. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 
90. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) 

գիտակցության մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթներիարժևորմանն ու արմատավորմանը: 

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

Գ.1դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ ու 

կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

3. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): 

Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) 

հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո 

(428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի 

հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-

վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 2012:  

5. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն 

(սկզբից մինչև  XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975: 

6. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., 2014:  
 

 

8. 1106/Բ04 9. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 10. 2 ECTS կրեդիտ 

11. շաբաթական 2 ժամ 12. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

13. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 14. ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
8. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 
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9. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

10. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

11. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու 

զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ 

պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
12. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

13. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ 

ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
14. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի և 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման 

արմատավորմանը: 

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

........................................................................................................................................................................... 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան 

շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 

թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 2012:  

5. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն 

(սկզբից մինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

6. Հայոց պատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» 

հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 
 

 

 

1. 1705/ Բ01 2. Ռուսերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 Զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 Ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 Ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 Ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը 

 Ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 Զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 
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 Ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

●   կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

  ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ 

  կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր 

   կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով 

   թարգմանել մասնագիտական տեքստը  

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

8. գործնական պարապմունքներ 

9. ինքնուրույն աշխատանք 

10. թիմային աշխատանք 

11. բանավոր ներկայացում 

12. հարց և պատասխան 

13. ստուգողական աշխատանք 

14. ուսուցողական ֆիլմի դիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

7. Թեստային առաչադրանք 

8. Բանավոր հարցում 

9. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Քերականության հիմնականհարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: 

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: 

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

5. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

6. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 
 

 

1. 1705/ Բ02 2. Ռուսերեն- 2 3.  4 ECTS կրեդիտ  

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 
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6. 2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

  ●   զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները 

  ●   ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 

  ●   ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան ոլորտում 

մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում 

մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն 

 մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն 

 միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն 

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

9. գործնական պարապմունքներ 

10. ինքնուրույն աշխատանք 

11. թիմային աշխատանք 

12. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

13. բանավեճ 

14. ստուգողական աշխատանք 

15. թեստայինաշխատանք 

16. վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

10. Թեստային առաչադրանք 

11. բանավորհարցում 

12. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց 

շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.АлексеенкоТ.Н. Научныйстильречи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

2.Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3.Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4.Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучениедискуссионномуобщению. Длястудентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 
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5.Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.-2ժամ 

6.  1-ինկիսամյակ` աշնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, 

բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և 

Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–

հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության 

համահունչ զարգացման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
6. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել սոցիալական 

էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,  

7. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

8. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

9. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

10. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և 

օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության  մասին, 

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները, 

5. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և 

էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում, 

6. վերլուծել էկոլոգիական վիճակըև անել համապատասխան եզրակացություններ: 

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

4. կազմակերպել  տրամաբանական  և վերլուծական աշխատանքներ: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

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

Դասավանդման ձևեր. 

3. Համակցված դասեր՝հեռահարդասընթացներ /Moodleհամակարգով/ ևդասախոսություններ:  

Ուսումնառությանձևեր. 

4. Ինքնուրույն աշխատանք` գրականությանընթերցում,  Moodle համակարգում զետեղված 

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով,   on-line, տրվում է առավելագույնը 60 

հարց, նախապես կազմված հարցաշարից]: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը: 

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը:Կյանքի գոյատեվման հիմնական 

միջավայրերը :Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր: 

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:Կենսոլորտ: 

Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ:Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի փոփոխության 

և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը: 

Հողային պաշարների պահպանությունը:Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7871
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
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Կենսաբազմազանության պահպանությունը:Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

9. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ» 

ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

10. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան Գ.Պ., 

«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնականձեռնարկ, Զանգակ-97, 

Երևան, 2010, 224 Էջ: 

11. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,  «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և լաբորատոր-

գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

12. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

13. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., Տեր Մինասքահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և 

Աստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

14. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

15. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000 
16. Маâðèùåâ Â.Â., ÎñíîâûîáùåéýêîëîãèèÌèíñê, 2000. 

1302/Բ18 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4  ECTS կրեդիտ 
4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2. սեմ. -2 
6. 3-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության 

դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրները: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
91. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

92. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

93. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

94. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ 

95. իմաստավորելաշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

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

Գ2       առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,     մշակել 

հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ: 
  Գ4     պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու  հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

     Գ5   պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 
Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013. 

 

 

 

 
 

1. 0002/Բ01 2.Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

 

3. ECTS 4կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. -2, գործ. - 2 

6.      2-րդ՝գարնանային 7. եզրափակիչ ստուգարք 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ, 

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ 

պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքներիև այլ ախտահարումների դեպքում առաջին 

բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու 

ուղիները, 

7. Ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից իրականացվող 

միջոցառումների մասին՝ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

8. Քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

9. Գնահատել տուժած իվիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ո 

ւծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

10. Տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու 

պաշտպանության ձևերին: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. Կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու 

ուղղությամբ, 

5. Ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում, 

6. Օգտագործել ձեռքբերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ 

4. Կիրառե լձեռքբերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

5. Աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

6. Վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններիր և շրջապատի համար: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

5. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

6. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

7. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

8. Ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները ևչ ափանիշներնեն. 

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

արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի  ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնականբաժիններից. 

4. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

5. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

6. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. ՄարկարյանՌ.Վ., ՋանջուղազյանՆ.Ա., ՕհանջանյանՄ.Մ.,ՀարությունյանԱ.Ա., Հարությունյան Վ.Ս., 

ԲաղդասարյանԼ.Լ., ՀասրաթյանՌ.Ց., ՎարդանյանՋ.Հ.  

2. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 

238 էջ: 

3. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգիրավ իճակներում», 

ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

4. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

5. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,Երևանի 

համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

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

հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2017 
 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
 

1. 1007/Բ20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

1.3 ժամ/շաբ.   5. դասախոսություն 

6.3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական 

երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում 

առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: 

Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական 

որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել 

հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 

տնտեսագիտական  հասկացությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

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

 Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտությանկարևորագույն սահմանումների, 

հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության առանձնահատկությունների 

իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու կարողություն, արտադրողի տնտեսական 

գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող հիմնական հասկացությունների 

իմացություն,  մասնագիտական առանձին ոլորտներում տնտեսագիտական մտածողության ու 

տնտեսական որոշակի գործունեության իրականացման ունակության ձևավորում:  

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

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական 

կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար ուսանողների  հետ տնտեսական 

քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

11. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

12. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

13. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

14. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: 

15. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

16. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

17. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

18. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

19. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

20. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

8.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

9. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ 

հրատարակչություն, 2014: 

10. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,,  , 

2015: 

11. www.armstat.am 

12. www.gov.am 

 

 

 

1. 1207/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3.2 ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ա-

կունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասի-

րության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտութ-

յուններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
96. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն 

ու նշանակությունը, 

97. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

98. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և 

կատարել թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
99. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

100. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում, 

101. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
102. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

103. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

6. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

7. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

8. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

9. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում: 

10. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հար-

ցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԹԵՄԱ 1՝ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ և ԱՌԱՐԿԱՆ: 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ և ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 2՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և 

ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 3՝  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ։ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ։ ԹԵՄԱ 4 ՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ 

ԹԵՄԱ 5՝  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ: ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԹԵՄԱ 6՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԹԵՄԱ 7՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱ և ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

7. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 
8. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 
9. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов 

вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

10. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå 

ïîñîáèå¦). 
 

 

1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.1 ժամ-, ինքն. -1 ժամ 

6.3-րդ կիսամյակ ՝գարնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 
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 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
6. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

7. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները, 

8. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

9. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

10. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

6. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և լոկալ 

դրսևորումները,  

7. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
3. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

4. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

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

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

17. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

18. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ 

տեսությունները:  

19. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

20. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

21. Մշակութային գործընթացներ: 

22. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

23. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման հասկացությունները: 

24. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

25. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

26. Մշակույթը և գենդերը: 

27. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

28. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

29. Մշակույթը և լեզուն: 
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30. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

31. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

32. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

7. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

8. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

9. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

10. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 
 

 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-30, 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորմանևզարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, 

ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների,առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները 

և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ 

արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային, 

դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

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

1. Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի 

թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

4. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման 
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վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաներիհամակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասա-

կարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների 

սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից 

աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի 

ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և 

բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները:Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքա-

կանություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

7. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

8. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

9. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

10. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

 

1. 0604/Բ40 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և 

կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, 

տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

  3.  կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի  

կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

4.  համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

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

 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի վրա: 
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Ստուգարքի ընթացքում տրվում է  առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի   

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և 

կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4.  Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

5. А.П. Садохин. Концепции  современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

6. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 

335с.Москва, 2008. 
 

 

1302/Բ. 00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1. սեմ. -1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
104. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

105.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

106. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
107.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

108.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

109.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
110. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

111.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

 Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության   աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

10. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

11.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

12. Կրոնական էթիկա: 

13. Բիոէթիկա: 

14. Քաղաքական էթիկա: 

15. Սիրո մետաֆիզիկա: 

16. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

7. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

8. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

9. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

10. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

 

1. 1005/Բ24 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2, 

6. 3-րդ կիսամյակ ` աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար 

լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման 

բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   

մոտեցումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրելգործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարությանզարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և 

SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային 

կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 
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նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն պարապելու 

համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները 

1.2. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ  

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական գաղափարների 

մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները  

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с. 
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1. 1306/Բ17 2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-2, գործ. - 2 

6.  3-րդ՝  աշնանային  կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածությանև մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
112. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

113. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

114. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

115. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 

հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

116.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4.   օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում, 

5. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի 

առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

6. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
4. տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

5. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

6. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 
 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

http://www.aup.ru/books/m6/
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1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

6. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 

էջ  

7. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

8. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002 

9. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

1. 2203/ Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2  

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Ստուգարք 

17. Դասընթացի նպատակն է` 

ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական 

մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և 

սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
6. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

7. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

8. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական 

հիմնախնդիրներ, 

9. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
10. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

16. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

17. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

18. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

19. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

20. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 
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21. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

22. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

23. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

24. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

25. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

26. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

27. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

28. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

29. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

30. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 
5. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

6. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

7. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

8. Macionis J.J. “Sociology”//USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

 

1901/Բ 01 Իրավունքի հիմունքներ 2 կրեդիտ 

Շաբաթական2 ժամ 2 դաս. 

4-րդկիսամյակ՝ գարնանային Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես 

նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը, 

իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց 

կարգավորման հիմնական աղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման առարկան, 

հիմնադրույթները։ 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 
գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվելիրավականտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, 

օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական 

պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

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

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

 Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 
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 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրա-

մադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի 

կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը:Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափվարքագիծ, 

իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: 

Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք:Աշխատանքային 

իրավունք:Ընտանեկան իրավունք:Էկոլոգիական իրավունք:Քրեական իրավունք:Դատավարական 

իրավունք:Միջազգային իրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 
5. ՀՀՍահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

6. ՀՀքաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

7. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., 

Տիգրան Մեծ, 2014:  

8. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

 

 

1. 1310/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 5. գործ.-2 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և 

ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

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

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 
հոդվածներ և այլն): 

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

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. 

փոստին: 

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել 

առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1 -Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

3. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

 

 

1,1310/Բ2 2. Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1 , սեմ.-1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
4. հասկանալմտքի կառուցվածքը,  

5. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

6. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

5. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

6. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
2. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 

կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 

հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի 

պահանջները: 

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

 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, 

գիտական հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 
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3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

2. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ 

մեկնաբանում: 

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու:Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ 

դատողություններ, դրանց տեսակները:Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. 

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

7. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

8. ИвлевЮ.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

9. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

10. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 

1. 1601 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 2 կրեդիտ 

4.    2 ժամ շաբաթական 5. 2 դասաժամ 

6. 1- ին  կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել լեզվաբանական ուսումնասիրությունների հիմնախնիրներին 

 պարզաբանել հոգելեզվաբանական գիտելիքի դերն ու նշանակությունը գիտահետազոտական  

արդյունավետ աշխատանքի կատարման մեջ, 

 լուսաբանել  տեսգործնական աշխատանք կատարելու առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.  կտիրապետի հետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական հասկացություններին, 

2. կծանոթանա գիտական աշխատանք կատարելու  որոշ  տեսական հայեցակերպերին,  

3. ձեռք կբերի միջգիտակարգային կապեր բացահայտելու հմտություններ 

4. կյուրացնի լեզվի տեսական և կիրառական հայեցակերպերի փոխկապակցվածության 

տարբեր ոլորտներին առնչվող գիտելիքներ: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1.  գնահատելու արդյունավետ մեթոդաբանության ընտրության կարևորությունը,  

2. կիրառելու ձեռք բերած հմություններն ու կարողությունները արդյունավետ գիտական 

աշխատանք իրականացնելու գործում, 

3. վերլուծելու խոսքային տարբեր իրադրություններ` վերհանելով դրանց 

առանձնահատկությունները: 

 

 

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան) 

1. օգտվելու լեզվի տեսական և կիրառական կապը  ներկայացնող համացանցային 

ռեսուրսներից, 

 

2. վերլուծելու միջգիտակարգային կապը ներկայացնող փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

 

 

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

 

1. Ա2 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու լեզվաբանական տարատեսակ աղբյուրներից, անցկացնելու և վերլուծելու 

գիտափորձեր 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում լեզվաբանական գործոնների դերը: 

 

 

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

 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ 

մեկնաբանում: 

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

            Հետազոտական աշխատանքի նպատակը,  բնույթն ու կառուցվածքը։ Լեզվաբանական և 

միջգիտակարգային ուսումնասիրության մեթոներ։ Թեզի ձևակերպում։ Տեսական/գործնական նյութի 

հավաքագրում և վերլուծություն։ Հղումների կատարման առանձնահատկություններ։ Փորձառական 

ուսումնասիրության անցկացման հիմնական փուլերը։ Գրագողության տիպերն ու դրանից 

խոսափելու ձևերն ու միջոցները։ Բանավոր խոսք/ Խոսքի ներգործում։  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
 

1. A guide to the preparation of theses,  

Arakelyan R., G.Harutyunyan, A.Galstyan, 2016, Yerevan, Lusakn 

 

2. Practical Handbook to Dissertation and Thesis Writing, Ndalahwa MUSA Masanja, 2019, 
Andrews University 

 

 

 
 

1. 1606/ Բ20.   3. Համաշխարհային գրականություն 3. 3 ECTS  կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 3ժամ դասախոսություն 

6.   3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

18. Դասընթացի նպատակն է՝  

Ներկայացնել համաշխարհային գրականությանպատմության զարգացումները և 

առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

3. սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
4. նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնականմիտումները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

3. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

4. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջանների գրականության  մասին տեսական 

գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 
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․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

16. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, Սոֆոկլես, 

Եվրիպիդես: 

17. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային հիմքերը: 

Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: Պոեմի 

կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: 

18. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն Կիխոտի 

կերպարը: 

19. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի ժանրային 

առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի վեպում: 

20. Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ ողբերգությունները 

(«Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատակերգությունները և դրամաները: 

21. 17-18-րդ դարերի գրականության զարգացման հիմնական միտումները Կլասիցիզմից անցում 

լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և բանական հասարակության 

կոնցեպցիան:  

22. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղծագործությունը: 

Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» չափածո վեպը: 

Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: 

23. Դասական ռեալիզմի գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): 

24. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի գաղափարները և 

պոետիկան:  

25. Ռուսական դասական գրականութան տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ դարի 

ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Չեխով): 

26. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը» պիեսը: 

27. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: 

28. Ֆր. Կաֆկայի ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: «Կերպարանափոխություն» 

նովելը: «Դատավարություն» վեպը: 

29. Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: 

30. Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

8. Տրոնսկի Ի.,  Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951, 

9. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1957, 

10. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 

1987, 

11. 19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն,  խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան, 1986, 

12. Алексеев М.П., Жирмунский В.М.и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

13. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

14. Лебедев Ю.В., История  рyсской литературы 19-го века, часть 3, Москва, 2008. 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողներին երկրագիտական գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս 

երկրների վերաբերյալ և հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  ու 

ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ, 

 պարզաբանել  երկրագիտական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-ժողովուրդ-մշակույթ 

համատեքստում,     

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները 

գիտական հաղորդակցության իրավիճակներում:   
 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
9. ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական բաժանումներ և ինստիտւցիոնալ 

կառույցներ, մշակութային, գրական հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու վայրեր երկու անգլախոս 

երկրներում (ԱՄՆ) և (ԱՄՆ), 

10. նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային խորհրդանիշների, 

արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական 

մշակույթի նույնատիպ հարցերի առնչությամբ, 

11. քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական կառույցներին առնչվող 

հիմնահարցերը; 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
12. գնահատելու երկրագիտական նյութերը մասնագիտական համակարգում ըստ առաջադրված 

հարցադրումների, 

13. լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագիտական/տարածաշրջանային մասնագիտական 

տեքստեր՝ գիտական  լեզվի ձևաչափերին  համապատասխան, 

14. վերլուծելու երկրագիտական տեղեկատվական նյութեր; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
15.  օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն փաստացի նյութի ընտրության 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   ժամանակակից այլ 

մեթոդական մոտեցումների կիրառության առումով,  

16.  վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր: 

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

8. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

9. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

10. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

11. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

12. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

13. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

14. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 
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Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): 

Վարչատարածական բաժանումներ, պետական կառուցվածք, միապետություն: Ազգային դիմանկար, 

լեզվական հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թագավորական դինաստիաներ, պրեզիդենտական 

ինստիտուտ, հանրապաետության: Պետական, 

ազգայինուկրոնականտոնացույցիարարողակարգիբնույթնուտարբերություններըինչպեսնաևտոնակատարո

ւթյուններիբաղադրիչների (ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Cohen, R. The Incredible vagueness of being British/English.//International Affairs 76(1), 2000  

6. Fox, K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton, 2005 

7. Morgan, K. O. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 2000 

8. Yernjakyan, N, Mkrtchyan, H, Gulyan,  S.The World of the English Language (part I).Yerevan, Lusakn, 2017 
 

 

1. 1605/Բ09 2.Երկրագիտություն (իսպաներեն) 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ 5.  դաս. – 2; 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ 

6. 4-րդ կիսամյակ` գարնանային 7.  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին հաղորդել խորը և համակողմանի գիտելիքներ Իսպանիայի քաղաքակրթության, 

պատմության, մշակույթի և այլ բնագավառների վերաբերյալ,  

 ուսանողների մոտ ձևավորել ամբողջական պատկերացում արդի աշխարհաքաղաքական 

պայմաններում Իսպանիայի դերի և նշանակության մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու Իսպանիայի զարգացման պատմական փուլերի կարևորագույն 

իրադարձությունները և դրանց ազդեցությունը  երկրի՝ որպես պետության ձևավորման և 

զարգացման գործընթացում,   

 նկարագրելու Իսպանիայի աշխարհագրական դիրքի,  հասարակական-քաղաքական կյանքի, 

կրոնի և մշակույթի առանձնահատկությունները, 

 նկարագրելու իսպանական հասարակության լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 արժևորելու ազգային լեզվամտածողության առանձնահատկությունները, 

 օգտագործելու ձեռք բերված կարողությունները միջմշակութային    փոխհարաբերություններում, 

 օտարալեզու միջավայրում արդյունավետ կերպով հաղորդակցվելու,   
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 գործնականում կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները` առաջադրելով նոր գաղափարներ,  

 ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու նաև այլ՝ հարակից գիտակարգերի շրջանակներում 

կատարվելիք ուսումնասիրություններում, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական 

հոդվածներ և այլն):  

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

Ա3. ճանաչելու և քննարկելու իսպանախոս ժողովուրդների լեզվամշակութային  համայնքներում 

ընդունված վարքի կաղապարները, կենսակերպն ու ոճերը, սովորույթներն ու մշակույթի նորմերը` 

համեմատելով դրանք հայ ժողովրդի պատմամշակութային ավանդույթների հետ, 

Բ1. արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է 

բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության հետ, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները՝ 
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օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ4. կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային քննարկումներ, մասնագիտական 

բանավեճեր և այլն, 

Գ1. շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու,  

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

  1.դասախոսություն, 

  2. սեմինարներ, խմբակային ինտերակտիվ քննարկումներ, 

  3.հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

  4.ինքնուրույն հետազոտություն, ռեֆերատ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Իսպանիայի պատմության հիմնական փուլերի և կարևորագույն իրադարձությունների համառոտ 

ակնարկ:  

2. Իսպանիայի աշխարհագրական դիրքի և վարչատարածքային բաժանման համառոտ 

նկարագրություն: Ինքնավար մարզերը: 

3. Իսպանիայի հասարակական-քաղաքական կյանքը: 

4. Կրոնական ուղղությունները և եկեղեցին: 

5. Իսպանիայի պաշտոնական լեզուն և պետական լեզվի կարգավիճակ ունեցող այլ լեզուները: 

Իբերական թերակղզու տարածքում խոսվող  ոչ պաշտոնական լեզուներն ու բարբառները: 

6. Կրթական համակարգը:  

7. Իսպանիայի մշակութային կյանքի համառոտ ակնարկ: Իսպանալեզու գրականության համառոտ 

բնութագիր: 

8. Իսպանացիների ազգային ինքնատիպությունը՝ սովորույթներն ու ավանդույթները, ազգային 

տոները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1.J. A. Maraval, El concepto de España en la Edad Media,  Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2013. 

2. L. F. Suárez, Historia de España: Edad Media, Madrid: Credos, 1978. 

3. А. Р. Корсунский, Готская Испания, Москва, 1969. 

4. E. A.  Kostilyova, Yu. A. Shashkov, Fiestas de España, S. Petersburgo: Karo, 2001. 

5. Р. Менендес-Пидаль, Избранные произведения, Москва, 1961. 
 

1.  1408/Բ01 2. Լեզվաբանության հիմունքներ 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 2 ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների մասին, 

ինչպիսիք են, օր., լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային բնույթը, լեզվի 

կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, լեզուների 

ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն,  ներկայացնել 

լեզվաբանության բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակարգերի և միջգիտա-

կարգերի բնութագրերը, լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները և դրանց դերը 

լեզվաբանության՝ որպես գիտության զարգացման գործում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
7. ըմբռնելու լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը,  

8. ճանաչելու լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության 

գանձարանի, 

9. պատկերացում կազմելու լեզվի հասարակական գործառույթների մասին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
7. զարգացնելու լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանելու ինքնուրույն գիտահետա-

զոտական աշխատանք կատարելու ունակությունը,  

8. գնահատելու  արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում,  

9. տարբերակելու լեզուների ծագումնաբանական և պատահական ընդհանրությունները, 

10. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
2. ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու առկա գիտելիքները: 

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

 

1. Ա1. ներկայացնելու  լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական                     

հիմնախնդիրները, սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները, 

2. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

3. Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

4. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

5. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

6. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

7. դասախոսություն, 

8. անհատական և  խմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

9. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  
 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1. Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի գոյության 

ձևերը) 

 2. Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները 
       3. Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական հնչյունաբանություն) 

       4. Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն, իմաստափոխություն, 

տերմինագիտություն, բառարանագիտություն) 

       5. Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն) 

       6. Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները) 

       7. Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

15. Է. Բ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987 
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16. А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1996 

17. Т. И. Вендина, Введение в языкознание, М., 2003  

18. О. С. Широков, Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003 

19. А. М. Камчатнов, Н. А. Николина, Введение в языкознание, М., 2010 
 

 

 
 

1. 1606/ Բ21.   2. Անգլո-ամերիկյան գրականություն  3. 3 ECTS   կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.   4-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ներկայացնել անգլո-ամերիկյան գրականության պատմության զարգացման կարևորագույն միտումները և 

իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

5. սահմանել անգլո-ամերիկյանգրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
6. նկարագրել արդի անգլո-ամերիկյան գրականության զարգացման հիմնական միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

2. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջանների գրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2.վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

16. Միջնադարյան անգլիական էպիկական պոեմները («Բեովուլֆ»): 

17. Անգլիական  Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիր, կյանքը և գրական ժառանգությունը: «Համլետ» 

ողբերգությունը: 

18. 18-րդ դարի անգլիական գրականությունը և գրական ուղղությունները: Լուսավորական-

փիլիսոփայական վեպը. Դ. Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզոն» և Ջ. Սվիֆտի «Գուլիվերի 

ճանապարհորդությունները»: 

19. 19-րդ դարի 1-ին կեսի անգլիական գրականությունը: Անգլիական  ռոմանտիզմի գրականությունը: 

Բայրոնի պոեմները. «Կայեն» դրամատիկ պոեմը: Ջոն Քիթսի քնարերգությունը: Վ. Սքոթի 

պատմավեպերը: 

20. Անգլիական  դասական ռեալիզմի գրականությունը: Չ. Դիկկենսի վեպերը («Օլիվեր Թվիստի 

արկածները»): 

21. 19-րդ դարի ԱՄՆ գրականությունը: Ռոմանտիզմն  ԱՄՆ-ում: Էդ. Պոն բանաստեղծ և արձակագիր: 

Ռոմանտիզմից անցում ռեալիզմի (Մելվիլ, Ուիթմեն, Տվեն): 

22. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի անգլիական գրականությունը (Շոու, Հարդի, Ուայլդ): 

23. Անգլիայի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Մոդեռնիզմի գրականությունը և 



165 

 

գեղագիտությունը: Ջ. Ջոյսի նորարարական արձակը («Դուբլինցիներ», «Ուլիսես»): Թ. Էլիոթի 

ինտելեկտուալ պոեզիան: «Մեռյալ երկիր» պոեմը: 

24. Դարակեսի անգլիական փիլիսոփայական վեպը (Գոլդինգ, Մերդոկ), դրաման (Պինտեր): 

25. ԱՄՆ-ի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Ռեալիզմի և մոդեռնիզմի 

դրսևորումները ԱՄՆ-ի գրականության մեջ: 

26. Էռ. Հեմինգուեյի ստեղծագործությունը, նրա արձակի առանձնահատկությունները և պոետիկան: 

Հեմինգուեյի պատմվածքները և վեպերը. «Ֆիեստա» վեպը: 

27. Կորուսյալ սերնդի թեման Սքոթ Ֆիցջերալդի ստեղծագործության մեջ: Ուիլյամ Գոլդինգի 

ստեղծագործությունը. «Շառաչ և ցասում» վեպը: 

28. Վիլ. Սարոյանի արձակը: 

29. ԱՄՆ-ի դրամատուրգիան (Թ. Ուիլյամս, Յուջին Օ՛Նիլ): 

30. Դարավերջի ԱՄՆ-ի պոեզիան: Բիթնիկների պոետական նորարարությունը: Ա. Գինզբերգի պոեզիան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. История английской лит-ры в  5-и томах,  т. 1, Москва, 2006. 

7. М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский и др. История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения. 

Любое издание, Москва, 1979, 

8. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

9. Մամիկոնյան  Հ., Արտասահմանյան գրականության  պատմություն,Երևան, 1957, 

10. Անիկստ  Ա.,  Շեքսպիր, Երևան 1988:  

 

 

1. 1601/Բ10 2. Անգլերենի պատմության և հնչյունաբանության հիմնահարցեր 3.  3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ .+15 ժ.+ 2-րդ   ընթաց. + 

կոնսուլտ. ժ. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ,  

 պարզաբանել բառագիտության, շարահյուսության, ոճաբանության, ինչպես նաև 

գրականագիտության կցվանքների հնչյունաբանական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի զարգացման պատմական փուլերը և դրանց բնորոշ հնչյունական, 

բառային, քերականական առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
117. ներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացման միտումները, 

118. քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական համակարգի ուսումնասիրության 

մեթոդներն և ուղղությունները, 

119. նկարագրելու հին, միջին և նորագույն անգլերենի փուլերին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
120. գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 

121. վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր և դրանց 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

122. վերլուծելու հին անգլերենով գրված տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
123. օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից, 

124. վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը: 

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

1․Ա1  Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Ա6  Լուսաբանելու լեզվի դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

3. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

4. Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

5. Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 
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նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային մակարդակ: Վերհատույթային մակարդակ: 

Վերշարահյուսական մակարդակ: Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: Յուրաքանչյուր փուլին 

բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, քերականական կարգերը և բառային համակարգերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. LIBERMAN, A. WORD ORIGINS. AND HOW WE KNOW THEM: ETYMOLOGY FOR EVERYONE. CAMBRIDGE: CUP, 

2005. 

6. TRAIN, J. REMARKABLE WORDS WITH ASTONISHING ORIGINS. NEW YORK: CLARKSON N. POTTER, 1980. 

7. CARVER, C. M. A HISTORY OF ENGLISH IN ITS OWN WORDS. NY: BARNES & NOBLE BOOKS, 2000. 
8. Galstyan, A., Paronyan, Sh. Historical Development of English. Yerevan: YSU, 2013. 

 

 

1. 1605/Բ10 2. Իսպաներենի պատմության և հնչյունաբանության հիմնահարցեր 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 .+15 ժ.+ 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ. 

6. 5-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 լուսաբանել  իսպաներեն լեզվի  հնչյունական, ձևաբանական, բառային և  շարահյուսական 

համակարգերի զարգացումը՝ տարաժամանակյա լեզվաբանության տեսանկյունից, 

 ներկայացնել իսպաներենի ծագումնաբանական խնդիրները՝ քննարկելով տարբեր  

լեզվաբանների կողմից առաջադրված դրույթներն ու սկզբունքները, 

 քննել իսպաներենի հնչյունական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 սահմանելու իսպաներեն լեզվի պատմության և տեսական հնչյունաբանության 

ուսումնասիրության առարկան, նպատակները և հիմնախնդիրները, 

 ներկայացնելու իսպաներենի  հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, 

իսպաներենի զարգացման փուլերի ընդհանուր նկարագիրը, պատմական զարգացման 

ընթացքում կրած լեզվական փոփոխությունները, 

 քննարկելու ռոմանական լեզուների դասակարգման սկզբունքները, ներկայացնելու 

իսպաներեն լեզվի ծագումնաբանությունը,  

 բացատրելու  ստրատների (շերտերի) տեսությունը որպես ռոմանական լեզուների 

կազմավորման էթնիկ գործոն, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանելու լեզվի պատմությանը և տեսական հնչյունաբանությանն առնչվող տարաբնույթ 

հարցեր և համապատասխան եզրահանգումներ անելու,  

 քննարկելու, թե ինչպես է ժողովրդական լատիներենը փոխարինել Իբերյան թերակղզում 

բնիկների լեզվին, 

 վերլուծելու ամերիկյան իսպաներենի հնչյունական, ձևաբանական-շարահյուսական և բառային 
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առանձնահատկությունները, 

 արդիականացնելու հին, միջին, ոսկեդարյան իսպաներեն բնագիր  տեքստերից քաղված 

հատվածներ ՝ մատնանշելով  դրանց կրած լեզվական փոփոխությունները, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

 քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ և դրանց լուծման ուղիներ: 

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

 

 Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է 

բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության 

հետ, 

Բ3. կատարելու ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք   գործնական      հաղորդակցության և  

հարակից այլ ոլորտներում, 

Բ4. կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային քննարկումներ, մասնագիտական 

բանավեճեր և այլն, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար պարապմունքներ,  

3. քննարկումներ, բանավեճեր, 

4. ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, 

5. պատմահամեմատական մեթոդի կիրառում, 

6. ԽԻԿ մեթոդների համակարգի կիրառում, 

7. ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մեթոդներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Լեզվի պատմության և տեսական հնչյունաբանության ուսումնասիրության առարկան: 

Տարաժամանակյա և համաժամանակյա լեզվաբանություն: 

2. Ռոմանական լեզուների դասակարգումը, ընդհանրությունները և տարբերությունները: Ստրատների 

տեսությունը. ենթաշերտ, մակաշերտ, առշերտ: 

3. Ժողովրդական լատիներենը որպես ռոմանական լեզուների հիմք: Իսպաներենի 

ծագումնաբանությունը: 

4. Իսպաներենի զարգացման  փուլերի ընդհանուր նկարագիրը:  

5. Իբերյան թերակղզու ռոմանականացումը (romanización):  
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6. Գերմանական և արաբական փոխառությունները իսպաներենում: 

7. Վերանվաճման (Reconquista) նշանակությունը, քաղաքական և լեզվական միավորների 

կազմավորումը: 

8. Հին, միջին և ոսկեդարյան իսպաներենի հնչյունական, բառային, ձևաբանական-շարահյուսական 

համակարգերը, գրական ժառանգությունը: 

9. Իսպաներենը XVIII-XIX դդ.: Թագավորական ակադեմիայի ստեղծումը և դրա նորմավորող 

գործունեությունը: Ուղղագրական ռեֆորմները: 

10. Արդի իսպաներենի առանձնահատկությունները, ձայնավորների և բաղաձայնների համակարգը և 

դրանց դասակարգման սկզբունքները: Առնմանում և տարնմանում: 

11. Ամերիկյան իսպաներենի հնչյունական, բառային, ձևաբանական-շարահյուսական 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. J. M. Fradejas Rueda,  Prácticas de historia de la lengua española, Madrid, UNED, 1995.  

2. R. Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid: Gredos, S. A. 

3. D. A. Pharies, Breve historia de la lengua española, The  University of Chicago Press, EE. UU., 2007. 

4. A. Quilis, Historia de la lengua española, Madrid, UNED, 1987.  

5. L. Saroyan, Fonética teórica de la lengua española, Ereván: Van Aryan, 2014. 
 

 

1. 1601/Բ08 2. Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր  3.  4 կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հաղորդակցության սկզբնաղբյուր/կոդավորում – ընկալող/դեկոդավորող 

հարաբերակցությունը,  

 պարզաբանել տեղեկատվության խողովակ – հաղորդում (message) – ուղղաձիգ փոխազդեցություն – 

կապի հաստատում հասկացությունների իմաստն ու նշանակությունը, 

 լուսաբանել հաղորդակցական փաստական նյութը (dat)  որպես սոցիալական և միջանձնյա 

հաղորդակցության, հաղորդման տրամաբանության և տեղեկատվության վերջնական ձևավորման 

բաղադրիչների միասնություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
126. ներկայացնելու տեղեկատվության հաղորդման գործընթացի առանձնահատկությունները, 

127. քննարկելու հաղորդակցության տեսությանն առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

128. նկարագրելո ւհաղորդակցության տեսության և այլ գիտակարգերի (գործաբանություն, 

գործառականություն, կոմմունիկոլոգիա, հոգելեզվաբանություն և այլն) փոխհարաբերությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
129. գնահատելու հաղորդակցական գործընթացը որպես տեղեկատվության փոխանցման արվեստ և 

գիտություն,  

130. լուսաբանելու հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

131. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
132. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

133. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու  հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության տեսությունը որպես գիտակարգ: Հաղորդակցության տեսության և այլ գիտակարգերի 

առնչությունը: Հաղորդակցության սահմանումն ու հաղորդակցության գործընթացի բաղադրիչները: 

Մեխանիստական, հոգեբանական, սոցիալական և սիստեմիկ մոդելներ: Հաղորդակցական մոդելներ: 

Հաղորդակցության գործառույթները: Հաղորդակցության ճանաչողական նշանակությունը: Սկզբնաղբյուր – 

բովանդակություն – ձև – տեղեկատվական խողովակ – ընկալող հարաբերակցությունը: Խոսքային և ոչ 

խոսքային հաղորդակցություն: Խոսքային հաղորդակցության ինդեքսային արտահայտումները: Լեզվական և 

հանրալեզվական հմտություններ, հաղորդակցության մաքսիմներ, հաղորդակցական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Griffin, E. A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill, 1997. 

2. Miller, K. Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. New York: McGraw-Hill, 

2005. 

3. Berko, R. Communicating. Boston, MA: Pearson Education, 2010. 

4. McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communications. London: 

Longman, 1993. 

5. Burgoon J. Guerrero L., Floyd K. Nonverbal Communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011. 
 

 

 

 

 

 

1. 1606/ Բ24.   2. Իսպանական գրականություն  3. 4 ECTS   կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.   5-րդ կիսամյակ 7. Առ. ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնելիսպանականգրականությանպատմության 

զարգացմանկարևորագույն միտումներըև իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

7. նշել իսպանական գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
8. հիմնավորել արդի իսպանական գրականության զարգացման միտումները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

2. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

3. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 

գիտելիքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջնադարի իսպանական գրականությունը. էպիկական պոեմները («Երգ իմ Սիդի մասին» 

էպոսը): Իսպանական դրամայի առաջացումը, նրա կապը անտիկ և ժողովրդական ավանդույթի 

հետ: Պիկարոյական վեպը: 

2. Իսպանական Վերածննդի առանձնահատկությունները: Սերվանտեսի կյանքը և 

ստեղծագործությունը: «Դոն Կիխոտ» վեպի ստեղծագործական պամությունը, կերպարային 

համակարգը և գաղափարական գեղարվեստական առանձնահատկությունները: 

3. Սերվանտեսի «Խրատական նովելները» և դրամատուրգիան («Նումանսիա» ողբերգությունը  և 

ինտերմեդիաները): 

4. Լոպե դե Վեգայի թատրոնը, պիեսների դասակարգումը և գեղագիտական հայացքները 

(«Պարտիզպանի շունը» կատակերգությունը): 

5. Բարոկկոն իսպանական գրականության մեջ: Կալդերոնի փիլիսոփայական դրամատուրգիան: 

Լուիս դե Գոնգորայի ստեղծագործական ինքնատիպությունը: Քեվեդոյի «Բուսկոնի կյանքը» 

պիկարոյական վեպը: Իսպանական գրականության հետագա զարգացումը 18-րդ դարում: 

6. Իսպանական գրականությունը 19-րդ դարում (արձակը, պոեզիան, դրամատուրգիան,  

ռոմանտիզմի և ռեալիզմի դրսևորումները):  

7. Իսպանական գրականությունը 20-րդ դարասկզբին դասականի և մոդեռնիզմի պայքարը: Միգել 

դը Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը. «Մառախուղ» վեպը: 98-ի սերունդը. Խուան Ռամոսի 

և Ալբերտո Մաչադոյի ստեղծագործությունը: 

8. Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի քնարերգությունը և դրամատուրգիան. «Արյունոտ հարսանիք» 

դրաման: 

9. 20-րդ դարի 2-րդ կեսի իսպանական գրականությունը (արձակը, պոեզիան, դրամատուրգիան):  

10. Լատինամերիկյան գրականության ինքնատիպությունը: Եվրոպական և տեղական մշակույթների 

համադրումը: Մոգական ռեալիզմի դրսևորումները (արձակը, պոեզիան, դրամատուրգիան):  

11. Խ. Լ. Բորխեսի ստեղծագործությունը, նրա պատմվածքների փիլիսոփայական-այլաբանական 

շերտերը: 

12. Խ. Կորտասարի արձակի առանձնահատկությունները («Վիճակախաղ» վեպը, պատմվածքները): 

13. Գ.Գ. Մարկեսի ստեղծագործությունը: «Հարյուր տարվա մենություն» վեպի մոգական 

ռեալիստական կողմերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979,  

2. Пидаль М.,  Избранные произведения: Испанская  литература средних веков и эпохи Возрождения, 

Москва, 1961,  

3. Плавскин З.И., Испанская  литература  17-го-середины 19-го века, Москва, 1978, 
4. Плавскин З.И., Испанская  литература  19-20 веков, Москва, 1982, 
5. Тертерян И.,  Испытание историей, очерки испанской  литературы  20 века, Москва, 1973  

6. Кутейщикова В.Н., Роман Лат. Америки в  20 в.,Москва, 2004, 

7. Кутейщикова В.Н., Осповат Л. С., Новый  Латиноамериканский роман,Москва, 1983, 

8. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան 1957 

9. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան 1987, 
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10. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն,  խմբ. Ս.Վ. Տուրաևի,Երևան 1986: 

 

1. 1601/Բ13 2. Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (անգլերեն) 3. 2 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 պարզաբանել հաղորդակցություն հասկացույթը՝ ընդգծելով արդյունավետ հաղորդակցության 

կարևորությունը միջանձնյա և հասարակական հարաբերություններում, 

 ներկայացնել հաղորդակցության հիմնական տիպերն ու եղանակները, 

 լուսաբանել հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին առնչվող փաստական նյութը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
134. ներկայացնելու հաղորդակցության դասակարգման (տիպերի ու եղանակների)  հիմնական 

չափանիշներն ու սկզբունքները, 

135. քննարկելու հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին  առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

136. նկարագրելու հաղորդակցության տիպերի և եղանակների գործնական, ինտերակտիվ և 

տեղեկատվական գործառույթները, ինչպես նաև  գործաբանական, հոգելեզվաբանական և այլ 

հայեցակերպերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
137. գնահատելու հաղորդակցական տիպերը  որպես տեղեկատվության փոխանցման առավել կամ պակաս 

արդյունավետ միջոցներ, 

138. լուսաբանելու արդյունավետ հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

139. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
140. օգտվելու անգլերենi հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

141. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

 

1.Ա3 Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

2.Ա4 Քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հաղցորդակցության զարգացման 

գործում, 

3.Ա7 Լուսաբանելու հաղորդակցության դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

4.Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

5.Բ4 Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և հաղորդակցության 

տեսության ոլորտներում: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության գաղափարը, ձևավորման պատմությունը և արդի սահմանումը: Հաղորդակցության 

կարևորությունը որպես մարդու կենսագործունեության անհրաժեշտ պայման: Հաղորակցության 

բազմահայեցակերպայնության գաղափարը և միջգիտակարգային բնույթը: Հաղորդակցության նպատակներն 

ու գործառույթները: Հիմնական տիպերն ու եղանակները: Գրավոր հաղորդակցություն, բանավոր 
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հաղորդակցություն, արտաքին և ներքին հաղորդակցություն, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: 

Հաղորդակցական գործիքներ, սարքավորումներ և կայքեր: Անձնական և հանրային հաղորդակցություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

16. Shwarzman, R. Fundamentals of Oral Communication. NY: Kendall, 2014. 

17. Конецкая, В.П. Социология коммуникации. М.: МГУ, 1997.  

18. Maxwell, C. John. Everyone Communicates. Ct.: Few Connect, 2010. 

19. Garcia, H. F. The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead Effectively. US: 

Pearson FT Press,2012. 

 

1. 1605/Բ13 2.   Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (իսպաներեն) 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 

6.  6-րդ կիսամյակ` գարնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8.  Դասընթացինպատակն  է` 
 

         հաղորդել գիտելիքներ հաղորդակցության ձևերի և տեսակների, ինչպես նաև միջանձնային և 

ինստիտուցիոնալ փոխառնչությունների տարբեր ոլորտներում հաղորդակցության 

առանձնահատկությունների մասին, 

         ծանոթացնել ուսանողներին արդյունավետ հաղորդակցության մեխանիզմներին, միջանձնային և 

միջմշակութային հարաբերություններում հաղորդակցության ձախողման պատճառներին,  

 զարգացնել գրավոր և բանավոր հաղորդակցության  տարբեր հմտություններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու հաղորդակցական իրադրությունների վերլուծության հիմնական մեթոդները, 

իսպաներենով գրավոր և բանավոր խոսքային հաղորդակցության հիմնական ռազմավարությունները,  

 նկարագրելու հաղորդակցության տեսության հիմնական հասկացությունները, հաղորդակցության 

կառուցվածքային բաղադրիչները, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում հաղորդակցության 

պայմանները, տիպերը և տեսակները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու  մասսայական և միջմշակութային հաղորդակցության բազմազան համատեքստեր և 

իրավիճակներ,  

 մեկնաբանելու միջանձնային հաղորդակցության փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև անհատի 

խոսքային և ոչ խոսքային վարքագիծը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտագործելու հաղորդակցության ռազմավարության տարբեր ձևեր միջանձնային,  միջմշակութային 

կոնֆլիկտներից խուսափելու համար, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից  հաղորդակցական գործընթացը արդյունավետ 

կառուցելու համար: 

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

Ա2. ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության հիմնարար հասկացություններն ու 

ժամանակակից իսպաներեն խոսքի դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում,  

Ա3. լուսաբանելու հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում իսպաներենի և հայերենի 

փոխհարաբերության  հաղորդակցական-գործաբանական տարբեր խնդիրներ,  

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն իսպանալեզու 

միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, միջանձնային և այլ  

կոնֆլիկտներ, 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու և 

առաջադրելու նորերը, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագած խնդիրներն` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները: 

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

 դասախոսություն, 



173 

 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Հաղորդակցության տեսությունը որպես գիտություն, նրա գործառույթները և 

ուսումնասիրության մեթոդները: 

2. Հաղորդակցության գործընթացը: Հաղորդակցության կառուցվածքային կաղապարները: 

3. Հաղորդակցության տեսակները: Խոսքային հաղորդակցությունը և նրա տեսակները: 

4. Ոչ խոսքային հաղորդակցության տեսակները: 

5. Հաղորդակցության մակարդակները. անձնային, միջանձնային, կորպորատիվ, մասսայական, 

մասնագիտական հաղորդակցություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

D. Valentina Santos García, “Fundamentos de la comunicación”, ed.Eduardo Durán Valdivieso, México, 2012. 

J. Miguel Aguado Terrán y otros, “Introducción  a la teoría de la comunicación y la información”, Murcia, Univesidad de 

Murcia, 2004. 

M. Martin Serrano y otros, “Teoría de la comunicación”,  Madrid, 1982. 

А.П. Моисеева, “Основы теории комуникации”, Томск, 2004. 

 

 
 

 

 

11. 1601/Բ12 2. Անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության հիմնահարցեր 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն,2 ժամ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ շեշտելով բառագիտական 

կատեգորիաների համակարգային բնույթը և բառական միավորների (բառ, ձևույթ, 

բառակապակցություն) համալիր քննության կարևորությունը, 

 պարզաբանել լեզու – իրականություն, լեզու – հաղորդակցություն առանցքների, և 

համապատասխանաբար՝ լեզու – խոսք երկատման կարևորությունը բառագիտական հիմնահարցերի 

քննության տեսանկյունից, 

 լուսաբանել լեզվաոճագիտությանը վերաբերող տեսական և գործնական մասնագիտական 

մոտեցումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

2. ներկայացնելու անգլերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները, բառագիտական հիմնական 

կարգերը և անգլերենի բառապաշարի զարգացման միտումները (հատկապես նորակազմ բառերի 

շերտը), 

3. քննարկելու լեզվաոճագիտության առանձին բաժինները, 

4. նկարագրելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, ձևաբանական, հնչյունաբանական 

մակարդակներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. գնահատելու բառային դրսևորումներում բառագիտական արժեք ներկայացնող տարրերը և 
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անգլերենի բառապաշարի զարգացման փուլերը, 

6. լուսաբանելու փաստական բառանյութը՝ վերհանելով բառակազմական, իմաստաբանական, 

գործառական և տերմինաբանական առանձնահատկությունները, 

7. վերլուծելու  գեղարվեստական գրականությունից վերցված հատվածներ՝ բացահայտելով ոճական 

հնարները և ընդհանրապես լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը գործառական տարբեր ոճերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական պարբերականներ, 

համալսարանական կայքեր և այլն), 

9. վերլուծելու լեզվաոճական միջոցները հաղորդակցության ոլորտում: 

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

1.Ա1 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

3. Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

4.Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառագիտությունը լեզվաբանական գիտակարգերի համակարգում: Բառիմաստ՝ տեսական մոտեցումներ, 

տեսակներ: Բառի ներքին ձև՝ պատճառաբանվածության տեսակներ: Իմաստափոխություն; 

բազմիմաստություն, համանունություն, համատեքստ: Թեմատիկ խմբեր, իմաստային դաշտեր, 

սեռանիշություն, հոմանիշություն, հականիշություն; բառի ձևաբանական կառուցվածք: Բառակազմություն: 

Բառակապակցությունների իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Դարձվածաբանության հիմնահարցեր: Բառապաշարի շերտերի ուսումնասիրություն:Լեզվաոճագիտության 

հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: Այլաբերություն և բանադարձում: Բառագիտական, 

ձևաբանական, շարահյուսական  ոճագիտություն:Գործառական ոճեր: Շարադրանքի էությունն ու 

տեսակները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գիրունյան, Գ. Անգլերենի բառագիտության հիմունքներ: Երևան: ԳԱՍՊՐԻՆՏ, 2009: 

2. Minaeva, L. English Lexicology and Lexicography. Moscow: ASTREL, 2007. 

3. Cruse, D. A. Lexical Semantics. NY: CUP, 2001. 

4. Gvishiani, N. B. Modern English Lexicology: Vocabulary in Use. M.: MGU, 2000. 

5. Arnold I. The English Word. M.: Progress, 1973. 

1. Kraus, J. Rhetorik, Functional Stylistics and Theory of Language. Amsterdam: JB, 1993. 

2. Minayeva, L. Word in Speech and Writing. Moscow; M.: MGU, 1982. 

3. Leech, G. A. Linguistics and Figures of Rhetoric. Essays on Style and Language. London: Longman, 1966. 

4. Akhmanova, O. Linguostylistics; Theory and Method. M.: MGU, 1972. 

 
 

 

1. 1605/Բ12 2. Իսպաներենի բառագիտության և ոճագիտության հիմնահարցեր 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5  դաս. – 2 
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6.  7-րդկիսամյակ` աշնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8.  Դասընթացի նպատակն է` 
 

 Ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել բառի, բառերի հավաքական ամբողջության` բառապաշարի, 

նրա զարգացման ու հարստացման օրինաչափությունների, դասակարգման տարբեր սկզբունքների 

մասին,  

 ուսանողներին ծանոթացնել իսպաներենի ոճաբանության հիմունքներին, գիտելիքներ հաղորդել 

ոճաբանության հիմնական ըմբռնումների և հասկացությունների մասին: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 ներկայացնելու  իսպաներենի բառագիտության հիմունքները, հիմնական ըմբռնումներն ու 

հասկացությունները,  

 նկարագրելու իսպաներենի բառապաշարի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու խոսքի դարձույթները և շարահյուսական բանադարձումները, դրանց գործածության 

առանձնահատկությունները,  
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննարկելու իսպաներենի բառագիտությանն առնչվող տարբեր խնդիրներ, 
 կատարելու բառերի ձևիմաստային, բառակազմական և այլ տեսակի վերլուծություններ, 

 վերլուծելու ոճաբանության հիմնական ըմբռնումներն ու հասկացությունները, 
 գեղարվեստական տեքստերում տարբերակելու և վերլուծելու խոսքի դարձույթները և 

շարահյուսական բանադարձումները, 

 կատարելու գեղարվեստական տեքստի լեզվաոճական վերլուծություն, 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը, 

 ստացած գիտելիքները կիրառելու նաև այլև հարակից գիտակարգերի շրջանակներում կատարվելիք 

ուսումնասիրություններում, 

 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, գրելու իսպաներենի բառագիտությանը և 

ոճաբանությանը վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս: 

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

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի հնչյունաբանության, 

հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, թարգմանաբանության 

հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները՝ 

օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ3. կատարելու ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք   գործնական      հաղորդակցության և  

հարակից այլ ոլորտներում, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Բառագիտության ուսումնասիրության առարկան, խնդիրներն ու նպատակները: Բառի 

բնութագրումը իմաստային տեսակետից:  

2. Բառի բովանդակային կառուցվածքը: Իմաստային դաշտերի տարբեր մեկնաբանությունները արդի 

լեզվաբանության մեջ  (Ս. Ուլման, Խիլի Գայա, Ֆ. Կառետեր): 

3. Իմաստափոխության պատմական, հասարակական, հոգեբանական գործոնները: 

4. Դարձվածաբանություն: Դարձվածքի սահմանումը, նրա էական տարբերակիչ հատկանիշները:  

5. Ժամանակակից իսպաներենի բառապաշարը և նրա հարստացման հիմնական աղբյուրները:  

6. Բառարանների դասակարգման սկզբունքները, բառարանների տեսակները: 

7. Ոճաբանության ուսումնասիրության նպատակը, հիմնական խնդիրները: Արդի ոճաբանության 

զարգացման հիմնական միտումները: Ոճաբանության հիմնական հասկացությունները 

(հարանշանակություն, նորմա, ոճական գործառույթ): 

8. Դարձույթը որպես խոսքի պատկերավորման արտահայտչամիջոց: Դարձույթների տեսակները: 

Դարձույթների ոճական գործառույթները: 

9.  Շարահյուսական ոճաբանություն: Բանադարձումների տեսակները:  

10.  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. H. Baghdasarián, M. Méndez Santos, Manual básico de lexicología española, Ereván: Limush, 2011. 

2. A. Guítliz, Curso de lexicología de la lengua española contemporánea, Moscú, 1974. 

3. A.A. Ivantizkaya, Lexicología  práctica del español, Kiev, 1996. 

4. Panorama de la lexicología (Elena de Miguel, ed), Barcelona: Ariel, 2008. 

5. T. N. Shishkova, J. C. L. Popok. Estilística de la lengua española. Minsk, 1989. 

 

 

 

1. 1601/Բ02 2. Անգլերեն - 1 3.  11 կրեդիտ 

4.  8 ժամ/շաբ. 5. գործ. 8 

6. 1-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Արդեն իսկ ներկայացված հնչյունաբանական տեսության հիման վրա շարունակել զարգացնել 

ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով համապատասխան վարժությունների 

համակարգ:  

 պարզաբանել ուսանողների միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական և տեսալսողական 

վարժությունների օգնությամբ):  

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական կառույցներ և կաղապարներ, 

դրանց գործնական կիրառություն):  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 գործնականում կիրառելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական արտասանական 

թերությունները:  

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, վերլուծությունների, 

մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով համապատասխան բառապաշար: 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` կիրառելով բնագիր 

տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի վերլուծության արդյունքում սերտած նոր 

բառապաշարը և համապատասխան քերականական գիտելիքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և թարգմանություններ, 

 կիրառելու ուղղագրական կանոնները` շտկելով սեփական գրավոր խոսքը 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի վերաբերյալ ստացած գիտելիքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, բառարաններ, 

գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

6. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

7. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում 

8. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

9. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

10. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 4 

առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 4 

առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ընդհանուր անգլերեն` շեշտադրելով բառապաշարի ընդլայնումը,  

Անգլերենի քերականություն,  

Անգլերեն գրավոր խոսքի զարգացում : 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

20. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate. Essex: Pearson, 2014. 

21. Mkhitaryan, K., Gevorgyan, A. Develop Your Vision of English. Yerevan: Antares, 2017. 

22. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate. Օղֆօռդ: OUP, 2016. 

 
1. 1601/Բ04 2. Անգլերեն - 2 3.  8կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 

6.2-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է 

 ներկայացնել անգլերենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ 

ակտիվացնելով ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը:  

 պարզաբանել անգլերենի քերականության շարահյուսական նրբությունները: 

 լուսաբանել գրավոր և բանավոր անգլերենի յուրահատկությունները՝ խթանելով ինքնուրույն 

ստեղծագործական աշխատանքի կատարման ու բանավոր հաղորդակցական հմտությունները:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու ասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,  

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում անգլերենով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

իմացությունը: 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու անգլերեն դասական և ժամանակակից ստեղծագործություններ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ հիմնավորելով 

անձնական կարծիքը: 
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 բանավիճելու մասնագիտական հիմնահարցերի շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և վերարտադրելով 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյա լինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

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

11. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

12. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում/, 

13. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

14. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

15. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 4 

առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 4 

առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն և տարբեր հարցերի շուրջ 

անգլերենով հաղորդակցվելուն, 

Քերականություն՝ ուղղված ուսանողների գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Mkhitaryan, Y.  A Basic English Grammar (exercises). Yerevan: Zangak, 2011. 

2. Thomson, M and Martinet, G. Practical English Grammar.Oxford: OUP,  1975. 

3. Thomson, M and Martinet, G. Practical English Grammar Exercises.Oxford: OUP,  1975. 

4. Vince, M. First Certificate Language Practice. USA: Macmillan, 2010. 

5. Zemach, D. E. Academic Writing from paragraph to essay.USA: Macmillan, 2011. 

 

 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն - 3 3. 8 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանել անգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ 

գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները գրականագիտական 
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տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ հիմնավորելով 

անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն առաջադրված հոդվածները, քաղաքական, 

սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

16. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

17. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

18. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

19. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

20. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու հմտությունների 

զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 
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14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

7. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

8. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

9. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

10. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 
 

1. 1601/Բ07 2. Անգլերեն  4 3.  8 կրեդիտ 

4.  6 ժամ /շաբ. 5. գործ.՝6 

6. 4-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին վերաբերող 

մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի տեքստերի 

առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից անգլերեն և 

հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
142. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

143. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

144. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
145.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ հաղորդակցման 

գործընթացում,  

146. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
147. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

148. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

21. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

22. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

23. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

24. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

25. Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 
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1. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և մշակութային 

քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական ունակությունների խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

23. Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

24. Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 

 

 

1. 1601/Բ05 2. Անգլերեն  - 5 3. 8 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական գրականությունների լավագույն 

նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, գլխավոր և երկրորդական կերպարները:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 
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․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

1. ․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու հմտությունների 

զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Antonyan, Z․, Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

7. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

8. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

9. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

10. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 
 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն  - 6 3. 12 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 6-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական և երկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ 

գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները գրականագիտական 

տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն առաջադրված հոդվածները, քաղաքական, 

սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 
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Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու հմտությունների 

զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

7. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

8. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

9. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

10. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 

1. 1601/Բ07 2. Անգլերեն  - 7 3.  6 կրեդիտ 

4.  6 ժամ /շաբ. 5. գործ.՝6 

6. 7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին վերաբերող 

մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի տեքստերի 

առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից անգլերեն և 

հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
149. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

150. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

151. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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152.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ հաղորդակցման 

գործընթացում,  

153. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
154. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

155. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

1. անհատական և խմբային աշխատանք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք,  

3. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

4. 5. Գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և մշակութային 

քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական ունակությունների խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

2. Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 

 

1. 1605/Բ01 2. Իսպաներեն – 1 3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 10 

6.   1-ին կիսամյակ` աշնանային 7.  եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց   

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

 ուսանողներին ներկայացնել հիմնարար գիտելիքներ իսպաներենի քերականության և 

հնչյունաբանության հիմնական երևույթների, ուղղագրական-ուղղախոսական նորմերի 

վերաբերյալ, 

  ձևավորել բանավոր և գրավոր խոսքի  որոշ հմտություններ,  

 զարգացնել պարզ թեմաների շուրջ  ազատ հաղորդակցման կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսական-ուղղագրական հիմնական նորմերը, 
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 նկարագրելու իսպաներենի հնչյունական համակարգին բնորոշ առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու հաղորդակցական պարզ իրադրություններում գործածվող բառապաշարի 

առանձնահատկությունները, 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողություններ,   

 գործնականում կատարելու քննարկումներ պարզ թեմաների շուրջ, 

 իրականացնելու պարզ տեքստերի իմաստային-կառուցվածքային, ձևաբանական վերլուծություն 

և թարգմանություն, 

 կատարելու  պարզ տեքստերի իսպաներենից հայերեն  թարգմանություններ,  

գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ  
 գործնականում կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերված գիտելիքները, 

 տարբեր աղբյուրներից հայթայթելու տեղեկատվություն և վերլուծելու: 

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

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ2.  շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության տեսալսողական,  ինտերակտիվ  մեթոդներն ու 

գիտելիքը խթանող ու զարգացնող մի շարք այլ ձևեր՝ տեղեկատվական, բանավեճային, խաղային և այլն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իսպաներենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական 

առանձնահատկությունները:  

2. Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

3. Գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ:  

4. Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները:  

5. Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր 

բնութագիրը:  

6. Թվականներ: Քանակական և դասական թվականների կազմության և գործածության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 

7. Բայ.  Ընդհանուր բնութագիրը: Ser  և Estar օժանդակ բայերի սահմանական եղանակի ներկա 

ժամանակը: Առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբերի կանոնավոր բայերի սահմանական եղանակի 

ներկա ժամանակը:  

8. Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա 



186 

 

ժամանակը: Սահմանական եղանակի ապառնի և անցյալ ժամանակաձևերը: 

9. Մակբայների տեսակները, դրանց կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:  

10. Նախադասություն: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

    1. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende gramática y vocabulario 1, Madrid, 2004.  

2. A. G. Hermoso, M. S. Alfaro, Curso práctico (Español lengua extranjera), Madrid: Edelsa, 2008.   

3. Ж. Т. Комарова, Испанский для всех, Москва: Изд. «Менеджер», 2005.   

4.Г.А.Нуждин, К. Марин Эстремера, П. Мартин Лора-Тамайо, Учебник современного испанского языка 

(Español en vivo), Москва, Айрис-пресс, 2003. 

5. Nuevo Prisma Fusión A1+A2, Libro del alumno, Curso del español para extranjeros, M., Edinumen, 2014. 
 

1. 1605/Բ02 2. Իսպաներեն – 2  3. 9 ECTS 

կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 8 

6. 2-րդ կիսամյակ` գարնանային 7.  եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց   

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

 ամրապնդել և խորացնել նախորդ կիսամյակում ձեռք բերված գիտելիքները, իսպաներենի  

քերականության հիմունքները, 

 զարգացնել տարբեր իրադրություններում իսպաներեն լեզվով հաղորդակցման 

կարողություններ և հմտություններ, 

 ձևավորել և զարգացնել տեսալսողական ունակություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրելու իսպաներենի հնչյունաբանության, ուղղախոսական- ուղղագրական նորմերի, 

հիմնական քերականական կառուցվածքի առանձնահատկությունները,  

 նկարագրելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ բառապաշարը՝ 

իր գործածման առանձնահատկություններով,  

 քննարկելու իսպաներենի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի  

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ինքնուրույն կերպով կատարելու պարզ տեքստերի ձևաբանական-շարահյուսական և 

իմաստային վերլուծություն, 

 զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 գործնականում կատարելու պարզ և միջին բարդության տեքստերի իսպաներենից հայերեն և 

հայերենից իսպաներեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության սկզբունքներին 

համապատասխան,    

 ընդլայնելու բառապաշարը` ծանոթանալով բառապաշարի որոշ շերտերի լեզվաոճական 

առանձնահատկություններին, 

գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ  
 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և 

մտքեր, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ՝ համացանցային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

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

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 
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նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության տեսալսողական,  ինտերակտիվ  մեթոդներն ու 

գիտելիքը խթանող ու զարգացնող մի շարք այլ ձևեր՝ տեղեկատվական, բանավեճային, խաղային և այլն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

11. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի 

ժամանակաձևերը:  

2. Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

3. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերի կրկնություն: Ըղձական եղանակի ներկա 

ժամանակաձևը:  

4. Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք: Նախադասության տեսակները և դրանց  ընդհանուր 

բնութագիրը: Բայի անդեմ ձևերը: 

5. Իսպաներենի առավել գործածական նախդիրները: Շաղկապների տեսակները:  

6. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, բազմիմաստ բառեր, 

դարձվածքներ և այլն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. F.C. Viúdez, , P.D. Ballesteros, Aprende gramática y vocabulario 2, Madrid, 2006.  

2. A.G. Hermoso, M. S. Alfaro, Curso práctico (Español lengua extranjera), Madrid, Edelsa, 2008.   

3. Ж.Т. Комарова, Испанский для всех, Москва, Изд. «Менеджер», 2005.   

4. П.М. Лора-Тамайо, К.М. Эстемера, Г. Нуждин, Учебник современного испанского языка (Español en 

vivo), Москва, Айрис-пресс, 2003. 

5. Nuevo Prisma Fusión A1+A2, Libro del alumno, Curso del español para extranjeros, M., Edinumen, 2014. 

 

1. 1605/Բ03 2. Իսպաներեն - 3 3. 8 ECTS կրեդիտ 

4. 7 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 7  

6. 3-րդ կիսամյակ`աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքը, տեսալսողական ունակությունները,  

 հարստացնել բառապաշարը և նպաստել  քերականական բարդ կառույցների յուրացմանը, 

 ուսանողին ծանոթացնել Իսպանիայի պատմամշակութային կյանքի առանձնահատկություններին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իսպաներենի քերականական համակարգի  ընդհանուր բնութագիրը, քննարկելու 

որոշ քերականական կառույցների, ժամանակաձևերի գործածության յուրահատկությունները, 

 ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերը, 

 նկարագրելու  խոսքի մասերի գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու իսպաներենի բառապաշարի տարբեր շերտերի առանձնահատկությունները, 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
  թարգմանելու հայ և իսպանական պատմամշակութային կյանքին առնչվող տարաբնույթ 

տեքստեր, 

 զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողությունները, 

 զարգացնելու բնագիր (ադապտացված) տեքստեր  ընթերցելու հմտություններ, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվական գիտական աղբյուրներից, 

 համակարգելու ստացած գործնական գիտելիքները՝ կիրառելով դրանք մասնագիտական 

գործունեություն ծավալելիս: 

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

 

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները՝ 

օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ2. շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու,  

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

 գործնական պարապմունքներ,  

 թեմատիկ քննարկումներ, 

 տնային ընթերցանություն,  

 դիդակտիկ կինոդիտումներ, 

 ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերի համաձայնեցման խնդիրները: 

2. Ըղձական եղանակի ժամանակաձևերը և դրանց կիրառությունը անկախ և ստորադասական 

նախադասություններում: 

3. Հրամայական եղանակի կազմության առանձնահատկությունները: 

4. Բայի սեռը (կրավորական և ներգործական): 

5. Ուղղակի և անուղղակի խոսք:  

6. Իսպաներենի բառակազմություն. Առավել գործածական  նախածանցներն ու վերջածանցները:  

7. Նախդիրների գործածության առանձնահատկությունները: 

8. Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներին առնչվող թեմաների վերլուծություն և 
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թարգմանություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Դասավանդվող առարկաների հիմնական դասագրքերի ցանկ 

1. C. Moreno, P. Zurita, V. Moreno, Nuevo Avance 6, Madrid: SGEL, 2011.   

2. M.  D. Martín, C. Moreno, V. Moreno, P. Zurita, Cuaderno de ejercicios, Nuevo Avance 6, Madrid: SGEL, 

2013.  

3. CD (audios) Nuevo Avance 6.  

4. L. Aragonés, R. Palencia, Gramática de uso del español. Teoría y práctica.  B1-B2, Madrid: Ediciones SM, 

2009. 

5. Nuevo Prisma  B 1, Libro del alumno, Curso del español para extranjeros, M., Edinumen, 2015. 
6. Videos ELE Nivel B2, Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, enyoutube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDAB14043D509488C 

 

 

1. 1605/Բ04 2. Իսպաներեն - 4 3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 9 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 9  

6.  4-րդկիսամյակ` գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ձևավորել և զարգացնել իսպաներեն լեզվով բանավոր և գրավոր միջին բարդության տեքստեր 

հասկանալու,թարգմանելու և վերլուծելու ունակություններ,  

 զարգացնել տարբեր հաղորդակցական իրադրություններում ուսանողների ազատ 

հաղորդակցվելու և գրականությունից օգտվելու կարողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իսպաներենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական խնդիրները, 

որոշակի շարահյուսական կառույցների, պայմանական տիպի նախադասությունների  

գործածության առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու իսպաներենի  բառապաշարի հիմնական թեմատիկ շերտերը (այդ թվում նաև 

դարձվածքներ, տարբեր կառույցներ և այլն)  և ներկայացնելու դրանց գործածման հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 թարգմանելու (բառարանի օգնությամբ) և վերլուծելու միջին բարդության ծրագրային նյութեր՝ 

բացահայտելով դրանց առանձնահատկությունները, բառապաշարի շերտերը, առկա 

ներտեքստային կապերը, 

 դասակարգելու բառապաշարը՝ զանազանելով համապատասխան իմաստային դաշտեր, 

հոմանիշներ, հականիշներ և այլն, 

 մտքեր փոխանակելու մասնագիտական  ծրագրային թեմաների շուրջ՝ ընդունելով կամ 

հերքելով որոշակի տեսակետներ, 

 գրավոր շարադրելու  միջին բարդության պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ոճի նամակներ, 

էսսեներ և այլն, 

 զարգացնելու տեսալսողական ընկալման հմտությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու տեղեկատվական գիտական աղբյուրերից (գիտական հանդեսներ, մասնագիտական 

էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

 կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ,   թիմային քննարկումներ: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDAB14043D509488C
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9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ2. շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու: 

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

 գործնական պարապմունքներ,  

 բանավեճեր, քննարկումներ, 

 տնային ընթերցանություն,  

 դիդակտիկ կինոդիտումներ, 

 ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

 ԽԻԿ (խթանում, իմաստի ընկալում, կշռադատում) մեթոդների համակարգ, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Նախադասության հաղորդակցական-հնչերանգային տիպերի կաոուցվածքային և իմաստային 

աոանձնահատկությունները իսպաներենում: 

2. Ըղձական եղանակի պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը: 

3. Ըղձական եղանակի իմաստագործառական առանձնահատկությունները ստորադասական  

երկրորդական նախադասություններում:  

4. Պայմանական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

5. Պայմանի պարագա երկրորդական նախադասություններ: 

6. Դերբայական կառույցներ, դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

7. Բացարձակ կառույցներ բայի անդեմ ձևերով: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Դասավանդվող առարկաների հիմնական դասագրքերի ցանկ 

1. C. Moreno, P. Zurita, V. Moreno, Nuevo Avance 6, Madrid: SGEL, 2011.   

2. Ma Dolores Martín, C. Moreno, V. Moreno, P. Zurita, Cuaderno de ejercicios, Nuevo Avance 6, Madrid: SGEL, 

2013.  

3. Nuevo Prisma  B 1, Libro del alumno, Curso del español para extranjeros, M., Edinumen, 2015. 
4. L. Aragonés, R. Palencia, Gramática de uso del español. Teoría y práctica.  B1-B2, Madrid: Ediciones SM, 

2009. 

5. Videos ELE Nivel B1-B2, Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, enyoutube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDAB14043D509488C 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDAB14043D509488C
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6. Instituto Cervantes. Practica español: http://www.practicaespanol.com/AgenciaEFE-

InstitutoCervantes/noticias/nivel-b/ 
 
 

1. 1605/Բ05 2. Իսպաներեն - 5 3. 10 ECTSկրեդիտ 

4. 9 ժամ/շաբ. 5. գործ.- 9 

6.  5-րդ  կիսամյակ`աշնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ` 
 

 Կատարելագործել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները խոսքային 

գործունեության տարբեր իրադրություններում  (սոցիալ-մշակութային, քաղաքական-

հրապարակախոսական, կենցաղային - խոսակցականևայլն), 

 Ծանոթացնել մամուլի լեզվի լեզվաոճական առանձնահատկություններին, 

 զարգացնել իսպաներեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 ներկայացնելու իսպաներենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգի 

առանձնահատկությունները, 

 նկարագրելու բառապաշարի տարբեր շերտերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

ինչպես նաև դարձվածային միավորների կիրառման յուրահատկությունները, 

 ճանաչելու սոցիալական որոշակի խմբերին բնորոշ խոսքի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները, 

  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու  գեղարվեստական, հրապարակախոսական և այլ տեսակի տեքստերի 

 թարգմանություններ՝  իսպաներենից  հայերեն և հայերենից իսպաներեն, 

 կատարելու տեքստերի բառագիտական,  ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ, 

 զարգացնելու միջին բարդության հասարակական-քաղաքական, մշակութային, երկրագիտական  և 

այլ տեքստերի ընկալման և վերարտադրման ունակությունները, 

 կառուցելու խոսքային նորմերին համապատասխան  գրավոր և բանավոր խոսք, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 հիմնավորելու մտքերը գրավոր և բանավոր խոսքում  մասնագիտական հանրության հետ 

հաղորդակցվելիս, 

 ստեղծագործաբար  կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջադրելու նոր գաղափարներ: 

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

 

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ2.  շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության  տեղեկատվական, խթանող, զարգացնող, 

գիտելիքը համակարգող,  խոսքային, աուդիո լսումների և կինոդիտումների,բանավեճային, խաղային  և 

այլ նորարարական ինտերակտիվ մեթոդներ և ձևեր: 

http://www.practicaespanol.com/AgenciaEFE-InstitutoCervantes/noticias/nivel-b/
http://www.practicaespanol.com/AgenciaEFE-InstitutoCervantes/noticias/nivel-b/
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

5. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մամուլի լեզվի ձևաբանական–շարահյուսական և բառային առանձնահատկությունները 

իսպաներենում: Նորաբանությունները մամուլի լեզվում: 

2. Դարձվածային միավորների կիրառման առանձնահատկությունները խոսքային հաղորդակցման 

տարբեր ոլորտներում: 

3. Խոսքային  ակտերի   գործաբանական  դրսևորումների   առանձնահատկությունները: 

4. Տեսալսողական դիդակտիկ նյութեր տարբեր բնագավառների շուրջ` պատմամշակութային,  

քաղաքական  և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. F.  Castro Viudez,  P.  Díaz  Ballesteros,  Aprende   Gramática  y  Vocabulario B 2,  Madrid  2010. 

2. E. Aixalá, M. Muñoz, E. Muñoz, Nuevo  Prisma B2, Curso de Español  para extranjeros, Libro de 

ejercicios, Madrid: Ed. Edinumen, 2015.  

3.  Nuevo  Prisma B2, Curso de Español  para extranjeros, Libro del alumno, Madrid: Ed. Edinumen, 

2015.  

4. Г. Нуждин, П. Мартин  Лора-Тамайо,  К. Марин  Эстремера,  Курс  испанского  языка (España  

en Vivo), Москва:  Айрис  Пресс,  2009. 

 

 

 

 

 

1. 1605/Բ06 2.Իսպաներեն - 6 3. 8 ECTS կրեդիտ   

4. 8 ժամ/շաբ.  5.  գործ. - 8 

6.  6-րդ  կիսամյակ` գարնանային 7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 

 Խորացնել և ամրապնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները, 

 զարգացնել իսպաներեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողությունները, 

 հաղորդել գիտելիքներ Իսպանիայի պատմության և մշակույթի մասին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու իսպաներեն խոսքի  գործաբանական տարբեր հայեցակերպերը. 

 ներկայացնելու  իսպաներենի խոսակցական և գրական տարբերակների առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու խոսքի բարդ կառույցները, դարձվածային միավորները, բառապաշարի տարբեր շերտերի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ընթերցելու և վերարտադրելու գեղարվեստական բնագիր և տարատեսակ այլ գրականություն, 

 իրականացնելու տեքստերի բառագիտական,  ձևաբանական և 

 շարահյուսական վերլուծություններ, 

 կատարելու  հասարակական- քաղաքական, հրապարակախոսական, գիտական, 

գեղարվեստական բնագիր տեքստերի մեկնաբանություն և թարգմանություն, 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից  (համացանցային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ, 

մամուլ  և այլն), 
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 վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ,  

 արդյունավետ կերպով  պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները: 

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

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները՝ 

օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ2.  շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության  տեղեկատվական, խթանող, զարգացնող, գիտելիքը 

համակարգող,  խոսքային, աուդիո լսումների և կինոդիտումների, բանավեճային, խաղային  և այլ 

նորարարական ինտերակտիվ մեթոդներ և ձևեր: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները: Պատկերավորության 

հնարները գեղարվեստական տեքստերում և դրանց թարգմանության հիմնական միջոցները: 

2. Գեղարվեստական տեքստի վերլուծության հիմնական մեթոդները:  

3. Հրապարակախոսական տեքստերի վերլուծություն և թարգմանություն:  

4. Խոսակցական իսպաներենի հիմնական առանձնահատկությունները: Բառապաշարի ընդլայնում և 

զարգացում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. F.  Castro Viudez,  P.  Díaz  Ballesteros, Aprende   Gramática  y  Vocabulario 3,  Madrid,  2010. 

2. E. Aixalá, M. Muñoz, E. Muñoz, Nuevo  Prisma B2, Curso de Español  para extranjeros, Libro de 

ejercicios, Madrid: Ed. Edinumen, 2015.  

3. Nuevo  Prisma B2, Curso de Español  para extranjeros, Libro del alumno, Madrid: Ed. Edinumen, 2015. 

4. Г. Нуждин, П.Мартин  Лора-Тамайо,  К. Марин  Эстремера, Курс  испанского  языка (España  en  

Vivo),  Москва:  Айрис  Пресс,  2009.. 

 
 

1. 1605/Բ07 2. Իսպաներեն - 7 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4.  8 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 8 

6. 7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.  Դասընթացընպատակն  է՝ 

 Զարգացնել ուսանողի  ազատ և անկաշկանդ հաղորդակցվելու և մասնագիտական 

գրականությունից օգտվելու, տարաբնույթ տեքստեր վերլուծելու և մեկնաբանելու հմտություններ,  

 կատարելագործել տարբեր տիպի հետազոտական  աշխատանքներ կատարելու 
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կարողություններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ամբողջական կերպով ներկայացնելու իսպաներենի ձևաբանության և շարահյուսության 

հիմնական առանձնահատկությունները,  

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի պատմալեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու քննարկումներ և բանավիճելու հասարակական և մշակութային թեմաներով` ազատ և 

անկաշկանդ, քերականորեն և տրամաբանորեն ճիշտ ձևակերպելով և  արտահայտելով մտքերը, 

հիմնավորելով սեփական կարծիքը, 

 իրականացնելու  բազմաբնույթ տեքստերի մեկնություն և վերլուծություն, ներթափանցելու 

բովանդակության մեջ՝ բացահայտելով դրանց  հաղորդակցական-տեղեկատվական արժեքը,  

 իրականացնելու բազմաբնույթ տեքստերի գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, 

մեկնաբանելու և վերլուծելու դրանք, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

ստանալու, բազմաբնույթ քննարկումների մասնակցելու և համապատասխան թեմաներով 

զեկույցներ պատրաստելու նպատակով, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություններ և հետևություններ անելու համար: 

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

 

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները՝ 

օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկությունները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 
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․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 
 

1. Հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական և գրական տեքստերի վերլուծության և 

թարգմանության հիմնական սկզբունքները:  

2. Խոսակցական իսպաներենի հնչյունային, ձևաբանական-շարահյուսական և բառային-իմաստային 

առանձնահատկությունները: Բառապաշարի տարբեր շերտերի լեզվաոճական 

յուրահատկությունները: 

3. Տարաբնույթ  տեքստերի կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկությունները և դրանց 

թարգմանության խնդիրները: 

4. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

Chamorro, M.D. El ventilador. Libro del alumno (nivel B2-C1). Barcelona: Difusion centro de investigacion 

y publicaciones de idiomas S.L. 2006. 

Prisma B2-C1, método de español para extranjeros. Madrid, Editorial Edinumen, 2006. 

Nuevo Prisma C1, Libro del alumno. Madrid, Editorial Edinumen, 2017. 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՀԱՏՈՒԿ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
1. 1403/Բ08 2. Հայ գրականություն 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 2 ժամ 

6. 4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ուսանողներին ներկայացնել ազգային ինքնության,ազգային հոգեբանության և մտածողության 

ինքնատիպությունը գրականության զարգացման տարբեր շրջափուլերում, սահմանել այն 

սկզբունքները և չափորոշիչները, ըստ որոնց կարելի է ստեղծել միջմշակութային կապեր 

գրականության և մշակութային տարբեր հարթակներում, բացատրել արդի գրական կյանքի 

օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու  գրական երկի բնութագրական հատկանիշները, 

 թվարկելու գրականության զարգացման շրջափուլերը և նրանց ներսում ընթացող տեղաշարժերը, 

 մատնանշելու  ազգային և համամարդկային  հարցադրումներ ընդգկող հիմնական գրական 

ստեղծագործություններըև արվեստի գործերը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համադրելու կամ հակադրել տարբեր ազգային պատկանելիության գրական երկեր, 

 շեշտադրելու ազգային ինքնության,ազգային հոգեկեցվածքի առանձնահատկությունները՝գրական 

տեքստի միջոցով; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն,  

 կապ հաստատելու գրականության ևմշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

5. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

6. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

7. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 



196 

 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

8. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

 

1. դասախոսություն, 

2.ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայ գրականության զարգացման շրջափուլերը .գրական կյանքի առանձնահատկությունները: 

2. Ազգային ինքնության խնդիրը.գրքի խորհրդապատկերը հայ մշակութային պատմության մեջ: 

3. Ազգային խորհրդանիշներ, արխետիպերը հայ և համաշխարհային գեղարվեստական մտածողության մեջ: 

4. Գունամտածողությունը գրական պատկերի ենթաշերտերում. միջմշակութային կապերի ստեղծում  

գրականության և նկարչության,երաժշտության միջև: 

5. Արդի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները . ազգային և համամարդկային արժեքների  

զուգորդումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Աղաբաբյան Ս., Հայսովետական գրականության պատմություն, Երևան, ՀՍՍՀԳԱ հրատ., 1988 

6. Աղաբաբյան Ս., Արդի հայգրականության պատմություն, Երևան, ՀՀԳԱԱ հրատ., 1993 

7. Քալանթարյան Ժ., Ուրվագծեր արդի հայգրականության, Երևան, <<Զանգակ>>հրատ., 2006 

8. Արզումանյան Ա.,Հայգրականության դասավանդման մեթոդներ, ձևեր, Երևան, ԱՀԱ 

<<Պոլիգրաֆ>>հրատ., 2014 

 

 
1.  1406/Բ06 2.Լատիներեն 3.  2  կրեդիտ 

4. 2ժամշաբ. 5.  գործնական ,30 ժամ 

6. 3-ին կիսամյակ 7. առ.ընթ.  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1. ներկայացնել լատիներենի հնչյունական և քերականական կառուցվածքները, որը հնարավորություն 

կտա օգտվել այդ լեզվով ստեղծված մասնագիտական և գեղարվեստական տեքստերից 

2. պատկերացում տալ եվրոպամետ  հումանիտար և մասնավորապես՝ բանասիրական մշակույթում 

մեկնարկային և հիմնարար դեր ունեցող լեզվի, այդ լեզվից ռոմանական և գերմանական  լեզուներին 

անցած լեզվաբանական,  քաղաքական տերմինների, դիցաբանական անվանումների  մասին 

3. վարժեցնել  այդ լեզվի բառարանից օգտվելու  կանոններին, մտապահել  տալ հայտնի բանաստեղծական 

և թևավոր արտահայտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
10. Ճիշտ արտասանությամբ կարդալ  և թարգմանել ոչ ծավալուն տեքստեր  

11. կազմել պարզ անվանական բառակապակցություններ  և նախադասություն-ներ 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
12. օգտվել բառարանից   

13. անգիր հիշել  թևավոր արտահայտություններ 

12. կատարել քերականական վերլուծություններ: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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10. Գործնական պարապմունքներ,  

11. Տեքստերի թարգմանություններ 

12. ինքնուրույն աշխատանք 

12. Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Լատինական այբուբենի առանձնահակությունները, գրության և արտասանության կանոնները   

2.Առաջին հոլովում . իգական և արական սեռի գոյականներ 

3.Երկրորդ հոլովում. արական և չեզոք սեռի գոյականներ 

4. Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականներ 

5. Երրորդ հոլովում. արական, իգական և չեզոք սեռի գոյականներ 

6.Ածականի համաձայնությունը գոյականին 

7. Լատիներեն բայի  հիմնական խոնարհումները 

8. Բայի բառարանային ձևերը, բայի հիմքը 

9. Ներգործական և կրավորական սեռերի վերջավորություններ 

10. Գոյականի չորրորդ և հինգերորդ հոլովումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

20. Ա.  Պ. Հայրապետյան, Ն. Ն. Մկրտչյան,  Լատիներենի ձեռնարկ, Ե., 2016թ. 

21. Л. Винничук,  Латинский язык, М., 1985 г. 

22. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы,  Латинский язык, М. 2015 г. 

23. А. Н. Попов, П. М. Шендяпин, Латинский язык, М. 1970г.: 

 
 

1. 1601/ 2. Անգլերեն ԶԼՄ-ներիլեզուն և ոճը 3.  3 ECTS կրեդիտ 

4.    2 ժամ /շաբ. 5. 24/6/0 

6.   6/7-րդկիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին  ներկայացնել անգլերեն լեզվով զանգվածային լրատվության 

լեզվի կիրառական առանձնահատկությունները և լուսաբանել վերջիններիս հավանական գործաբանական 

ազդեցությունների շարքը: 

Դասընթացի խնդիրները 

 Տարբերակել զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

 Պատկերացում տալ լրատվական հոդվածներ շարադրելու սկզբունքների մասին՝ 

կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային 

գիտելիքները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
3. Թվարկելու զանգվածային լրատվությանմիջոցները, 

4. Կատարելու մեկնաբանություններ առանձին լրատվական միջոցների լեզվի 

առանձնահատկությունների մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. Շարադրելու լրատվական հոդվածներ՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական 

և գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները, 

4. Կիրառելու լրատվության ոլորտում առկա լայն բառապաշար՝ թեմային առնչվող 

քննարկումների և բանավեճերի ընթացքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
3. հետևելու էթիկայի նորմերին մասնագիտական փոխգործակցության ժամանակ, 
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4. կիրառելու տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ ինքնուրույն և խմբային 

հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: 

10.Դասընթացըձևավորումէկրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1.մեկնաբանելու ժամանակակից անգլիական բանասիրության հիմնական հասկացությունները, 

տեսական դրույթները և լեզվի ուսումնասիրության առաջադեմ մեթոդները, 

Ա2. ցուցաբերելու հիմնարար գիտելիքներ կենցաղային, գործնական և մասնագիտական անգլերենից 

(առնվազն B2) և ֆրանսերենից (առնվազն B2), անգլո-ամերիկյան և ֆրանսիական մշակույթներից, 

արտասահմանյան գրականության տարբեր ուղղություններից, ինչպես նաև անգլո-ամերիկյան 

պատմության, տնտեսագիտության և բնական գիտությունների ուսումնասիրության արդի 

հիմնահարցերից, 

Ա3.կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք՝ 

վերլուծությունների, հաշվետվությունների, հետազոտությունների տեսքով, 

Ա4. Թվարկելու բանասիրության և մյուս հասարակական գիտությունների միջև միջգիտակարգային կապե-

րն ու հարաբերությունները, 

Բ1. վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուներով հավաքագրած 

և մշակված նյութի վերաբերյալ՝ ցուցաբերելով քննադատական նորարարական մոտեցում ինքնուրույն 

հետազոտական աշխատանք իրականացնելիս, 

Բ3. կիրառելու գիտելիքները  պրակտիկայում`միջմշակութային առնչություններին նպաստելու 

համատեքստում, ձևակերպելու խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

Բ6.վերլուծելու և մեկնաբանելու անգլերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական, քերականական և ոճական 

երևույթները և անգլերեն գեղարվեստական տեքստերին բնորոշ ոճական հնարները, 

Գ2.գնահատելու, վերլուծելու,  զուգադրելու լեզվական, մշակութային և հասարակական 

տեղեկատվությունը՝ ծառայեցնելով իր ազգի և պետության ինտեգրմանը համաշխարհային 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը: 

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

7. դասախոսություններ,  

8. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

9. անհատական և խմբային աշխատանքներ, 

10. թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

11. ինքնուրույն աշխատանք, 

12. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 
․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 
․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 
․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  
․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 
․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

2. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզու, լրատվություն, հաղորդակցություն: Թեմա 2. Զանգվածային լրատվության առանձին 

միջոցների (տպագրություն (գրքեր, բուկլետներ, թերթեր, ամսագրեր և այլն), 

ձայնագրություններ (ձայնասկավառակներ, մագնիսական ժապավեններ, կասետներ, տպագրական 

ժապավեններ, CD-ներ, DVD-ներ), կինոթատրոն,ռադիո, հեռուստացույց, համացանց, հեռախոսներ) 

լեզվական առանձնահատկությունները անգլերենում:Թեմա 3.Անգլերենը որպես միջազգային լրատվության 

լեզու: Թեմա 4. Զանգվածային լրատվության ազդեցությունը անգլերեն լեզվի զարգացման վրա:Թեմա 5. 

Զանգվածային լրատվության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Whilson, John,Critical Studies in Mass Communication, Part 1. Sociolinguistic Approaches to Media 

Language, Vol.5, 1988 

6. Thompson, John, The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Stanford University Press, 1995 

7. Bahrani, Taher, The Role of Audiovisual Mass Media News in Language Learning, English Language 

Teaching, Vol.2, June, 2011, Iran, University of Malaya. 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%81%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/CD
https://hy.wikipedia.org/wiki/DVD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD
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8. Ranasuriya, D. Effects of Radio and Television Media on Language, Journal of Mass Communication and 

Journalism, June 30, 2015, University of Vocational Technology, Srilanka. 

 

 

1. 1601/Բ15 2. Գործարար անգլերեն 3.  3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6/7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել միջազգային գործարար հաղորդակցության ձևերն ու նորմերը,  

 պարզաբանել գործարար հաղորդակցության բառապաշարային, կառուցվածքային և ոճական 

առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել գործարար անգլերենի կիրառման ոլորտներն ու իրավիճակները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
156. ներկայացնելու գործարար անգլերենին բնորոշ լեզվական հմտությունները, 

157. քննարկելու գործարար անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքին բնորոշ առանձնահատկությունները,  

158. նկարագրելուգործարար հաղորդակցության ձևերը (ժողովներ, էլ. փոստ, պաշտոնական 

նամակագրություն, հեռախոսազանգեր, բանակցություններ և այլն): 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
159. գնահատելու գործարար հաղորդակցության տեղն ու դերը միջազգային անգլերենի համակարգում,  

160. լուսաբանելու պրեզենտացիաներ կազմելու և ներկայացնելու լեզվական և արտալեզվական նորմերը, 

161. վերլուծելու գործարար հաղորդակցության ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
162. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

163. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենը որպես միջազգային գործարար հաղորդակցության մաս: Գործարար բառապաշարի լեզվական 

առանձնահատկությունները: Գրավոր և բանավոր գործարար հաղորդակցություն: Գործարար 

հաղորդակցության ձևերը (գործարար նամակագրություն, ժողովներ, հեռախոսազանգեր, 

պրեզենտացիաներ, վիճակագրական տվյալների ներկայացում, բանակցություններ և այլն): 

Գլոբալիզացիայի և գովազդի դերը գործարար անգլերենում: Գործարար անգլերենը միջմշակութային 

տարբեր համատեքստերում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

25. Aceituno, A. M. Business English and Conversation for the EFL-ESL Classroom. USA: Universal Publishers, 

2000. 

26. Lario de Onate, M. C. and Amador, M. V. The Intercultural Component in Business English Textbooks. 

Spain: Universidad de Cadis, 2013. 

27. Nikolaenko, E. B. Business English. Tomsk: Tomsk UP, 2008. 

28. McLean, S. Business English for Success. Arizona: Saylor Foundation, 2011. 

 

1. 1601/Բ11 2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 ժամ 

6. 6-րդ  կիսամյակ՝ աշնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ներկայացնել ուսանողներին թարգմանության ծագումն ու թարգմանական խնդիրները և 

դրույթները ժամանակագրական կարգով՝ ապահովելով հիմնարար գիտելիքներ՝ թարգմանությունը 

որպես գիտակարգ ուսումնասիրելու համար,   

 Ներկայացնել թարգմանաբանության բաժինները, ուսումնասիրության առարկան, նպատակը և 

խնդիրները, թարգմանաբանության կապը այլ գիտակարգերի հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու ու սահմանելու գիտակարգի առարկան, նպատակը և խնդիրները, 

 հետևելու գիտակարգի աստիճանական ձևավորման և զարգացման պատմական ընթացքին, 

 հակադրելու տարբեր ծայրահեղ տեսակետներ թարգմանական մոտեցումների վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու թարգմանաբանության հիմնական հասկացությունները և դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

 մեկնաբանելու տարաբնույթ մոտեցումներ և ձևավորելու սեփականտեսակետը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ծրագրելու և իրականացնելու հետազոտություն, 

 ընտրելու և կիրառելու թարգմանական ռազմավարություն՝ տեքստի տեսակին, հեղինակի միտմանը 

և ունկնդրի/ընթերոցողի տեսակին համապատասխան, 

 գնահատելու թարգմանված տեքստի համարժեքությունը ըստ մակարդակների: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում՝ ըստ հետազոտության նպատակի: 

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

9. Ա1. ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիր-

ները,սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները,  

10. Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական 

մեթոդները, 

11. Ա3.ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնականփուլերը և առանձնահատկությունները, 

12. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

13. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

14. Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

15. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

16. Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/մասնագիտական 

տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր: 

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

1. դասախոսություն, 

2. տեսական նյութի մշակում՝ ըստ առաջադրված հարցերի, 

3.նյութիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 
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․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանության պատմության առարկայի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը ապագա 

թարգմանիչների համար: 2. Արևմտյան թարգմանաբանության պատմության պարբերականացումը: 3. 

Թարգմանության վաղ շրջանը: 4. Վերածննդի դարաշրջանը և թարգմանության տեսականացման առաջին 

փորձերը: 5. Թարգմանաբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները: 6. Թարգմանաբանությա նտեղը այլ 

գիտակարգերի շարքում: 7. Թարգմանաբանության բաժինները և բնագավառները: 8. Թարգմանաբանության 

հիմնական հասկացությունները և դրանց փոխկապակցվածությունը: 9.Հայ թարգմանական 

ավանդույթները: 10. Ռուսական թարգմանակ անավանդույթները: 11. Թարգմանության համարժեքության 

խնդիրները 20-րդ դարի առաջին կեսին:Համարժեքության տեսակները,համարժեքության մակարդակները: 

12. Թարգմանության գնահատման չափանիշները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Bassnett S., Translation Studies, London and New York, 1991 

7. Western Translation Theory  (ed. by Douglas Robinson), Manchester, 1997 

8. The Translation Studies Reader (ed. by Lawrence Venuti), London and N.Y., 2000 

9. The Translation Studies Reader (ed. by SedaGabrielyan), Yerevan, 2002 

10. ՍեֆերյանՍ., ԽաչատրյանԱ., ԳաբրիելյանՍ.,Թարգմանաբանության համառոտ ակնարկ, Երեւան, 

2006 

 

1.1601/ Բ2 2. Լեզվի  յուրացման  հիմունքները 3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ /շաբ. 5. դաս. –30 ժամ 

6. 6-րդկիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Ներկայացնելլեզվի յուրացման ճանաչողական և կենսաբանական ուսումնասիրությունների 

գիտական արդյունք ներդիրները, առանցքային հասկացությունները,ոլորտում 

կիրառվողհիմնական հետազոտական մեթոդներն ու տեսական մոդելները 

 բացահայտել  նորմալ, ինչպես նաև ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի 

յուրացման փուլերն ու դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները  

 մանրամասնորեն ներկայացնել լեզվի յուրացման կառույցները, հատկապես կարևորելով 

հնչյունաբանական, հնչույթաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական մակարդակները 

 քննարկել և վերլուծել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են երեխաների կողմից պրագմատիկայի 

յուրացումը, սոցիալական այնպիսի գործոնների դերը լեզվի յուրացման մեջ, ինչպիսիք են սեռային 

և էթնիկական պատկանելությունը, տարիքը, գրագիտությունն ու երկլեզվությունը 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
164. մասնագիտական մակարդակով քննարկել մայրենիի և օտար լեզուների յուրացման հիմնախնդիները 

165. նկարագրել երեխայի կողմից լեզվի տարբեր ասպեկտների(խոսքի, բառապաշարի, 

հնչույթաբանական, ձևաբանական ու շարահյուսական կառույցների) ձևավորման ու զարգացման 

սկզբունքները  

166. ընդհանուր առմամբ վերլուծել լեզվի յուրացման տեսության հետ առնչվող ակադեմիական 

մոտեցումները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
167. գնահատելու, թեգիտելիքի ընկալման որ ունակություններն են պատասխանատու լեզվի յուրացման 

համար 

168. լուսաբանելու, թե ինչ դեր են կատարում կենսաբանական գործոնները, լեզվական միջավայրի 

ազդեցությունը,լեզվական առանձնահատկությունները լեզվի յուրացման ընթացքում: 

169. ինքնուրույն  կազմելու գիտափորձերի նմուշներ, վերլուծելու և հիմնավորելու լեզվի յուրացման  

վերաբերյալ փաստական նյութերն ու ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
170. օգտվելու ակադեմիական բովանդակությամբ և մասնագիտական բառապաշարով ներկայացվող 
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անգլերեն տպագիր և ինտերնետային աղբյուրներից 

171. վերլուծելու մայրենիի և/կամ որևէ օտար լեզվի վերաբերյալ փաստական նյութ/տվյալներ 

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

1․Ա4. լուսաբանելու լեզվի յուրացման տեսության ժամանակակից հիմնահարցերը 

2․Ա5. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվի յուրացման ակադեմիական ոլորտի 

ուսումնասիրության նոր մեթոդների մշակման նկատմամբ 

3․Բ3. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (քննարկումներ, զեկույցներ, գիտական 

վերլուծություն)լեզվի յուրացման տեսության միջգիտակարգային ոլորտներում 

4․Գ2. վերլուծելու հաղորդակցական մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1.դասախոսություն  

2. սեմինարպարապմունք 

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/presentation (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

մշակում), գրավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Լեզվի յուրացման ժամանակակից տեսություներն ու նրանց դերը ճանաչողական լեզվաբանության 

մեջ 

 Համալեզվական և լեզվահատկանշական սկզբունքներն ու օրինաչափությունները լեզվի յուրացման 

գործընթացում 

 Լեզվի յուրացման առանցքային հասկացությունները, ուսումնասիրության հիմնական մեթոդներն 

ու փորձառական մոդելները  

 Կենսաբանական և հոգեբանական գործոնների/սահմանափակումների ազդեցությունը լեզվական  

ունակությունների զարգացման վրա 

 Հանրային միջավայրը և մայրենիի / օտար լեզվի յուրացման  

  Բնականոն և ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի յուրացման 

օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները 

 Կառուցվածքային փոփոխությունների, հասունացման, լեքսիկա-շարահյուսական համադրության 

վարկածները 

 Լեզվական և այլ ճանաչողական ունակությունների միջև բնական կապի խաթարումն ու դրա 

դրսևորումները լեզվի յուրացման տարբեր փուլերում։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

6. Fromkin, V., Rodman, R. and N. Hyams (2007) An Introduction to Language. Wadsworth, 

CengageLearning, USA.  

7. Clark, V.E. (2010) First Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.  

8. Guasti, M.T. (2002) Language Acquisition: The Growth of Grammar. The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, England.  

9. Doughty, J.C. and M. H. Long (Eds) (2007) The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell 

Publishing, Oxford, UK.  

10. Harley, T. A. (2001) The Psychology of Language from Data to Theory. Psychology Press Ltd,Hove, UK. 
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 քննել զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի զարգացման արդի միտումները, 

 ներկայացնել զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստերի տիպերը, դրանց  լեզվաոճական, 

կառուցվածքային, ժանրային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև այդ տեքստերի ճանաչողական-

գործաբանական հայեցակերպերը, 

 քննել էլեկտրոնային տեքստերի (ինտերնետային աղբյուրներից քաղված տեքստերի) լեզվաոճական 

առանձնահատկությունները՝ հաշվի առնելով այդ ոլորտում հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
172. քննարկելու զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի առանձնահատկությունները միջգիտակարգային 

մոտեցման (ճանաչողական լեզվաբանության, գործառական ոճաբանության, դիսկուրսի տեսության և 

այլն) տեսանկյունից, 

173. ներկայացնելու զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստերի ոճաժանրային դասակարգման 

խնդիրները, 

174. ներկայացնելու տեղեկատվական տեքստերի վերլուծության մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննելու զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստերի լեզվաոճական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները՝ վեր հանելով այդ տեքստերի լեզվագործաբանական, ճանաչողական և 

գաղափարական արժեքը, 

 գործնականում կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները տեսական և գործնական տարբեր խնդիրների 

լուծման համար՝ կապված մասսայական հաղորդակցման ամենատարբեր ոլորտների հետ, 

 վեր հանելու ինտերնետային լրատվամիջոցների լեզվի զարգացման միտումները,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

  քննադատաբար վերլուծելու զանգվածային լրատվությամբ հաղորդվող 

տեղեկատվությունը`առաջադրելով հետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք 

իրագործելու համապատասխան մեթոդաբանություն: 

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

Ա2. ներկայացնելու իսպաներեն-հայերեն քաղաքական, պատմամշակութային,  գործնական 

հաղորդակցության ոլորտին առնչվող հարցերը և հիմնախնդիրները,  

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է 

բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության հետ, 

Բ4. կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային քննարկումներ, մասնագիտական 

բանավեճեր և այլն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1. դասախոսություն, 

2.գործնական պարապմունք,  

3. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային 

աշխատանք, 

4. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 
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․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը լեզվական գործընթացների դինամիկայի հարացույցում: 

Զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի ձևավորման և զարգացման հիմնական փուլերը, էական 

տարբերակիչ հատկանիշները: Զանգվածային լրատվամիջոցների լեզուն գործառական-ոճական 

հայեցակերպում:  

2. Մեդիատեքստը որպես մեդիալեզվաբանության հիմնական հասկացություն, դրա կառուցվածքը, 

լեզվաոճական և բովանդակային հիմնական հայեցակերպերը: Մեդիատեքստի տիպաբանական 

ուսումնասիրության հիմնական խնդիրները, վերլուծության մեթոդները:  

3. Մեդիատեքստի հիմնական տեսակները: Լուրեր, տեղեկատվության մեկնաբանություն, 

հրապարակախոսություն, գովազդ: 

4. Մեդիատեքստը ճանաչողական-մշակութաբանական հայեցակերպում: Զանգվածային լրատվամիջոցների 

տեքստը որպես իրականության կոգնիտիվ արտացոլման միջոց: Զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստը 

միջմշակութային հաղորդակցության լույսի ներքո:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. M.R.Alsina, La comunicación intercultural, Barcelona: Anthropos Editorial, 1999.   

2. G. Abril,Teoría general de la información, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2005. 

3. E. B. Perederi, Introducción a la prensa española. M., 2005. 

4. C. Marín, Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004. 

5. Т.Г. Добросклонская, Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ 

(современная английская медиаречь). М.: Флинта-Наука, 2008 
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6. 7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողին հաղորդել իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների բնագավառում  

գործածվող  իսպաներենի հիմնարար գիտելիքներ, 

 ձևավորել  և զարգացնել իրավաբանական, միջազգային իրավունքի, միջազգային 

հարաբերությունների  մասնագիտական ոլորտներում բանավոր և գրավոր  

թարգմանություններ կատարելու,  մասնագիտական թեմաների  շուրջ  զրույցներ վարելու, 

հաղորդակցվելու հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իրավագիտության և միջազգային դիվանագիտության բնագավառում գործածվող  

լեզվի քերականական և բառապաշարային  առանձնահատկությունները,  

 բնութագրելու իրավագիտության և միջազգային դիվանագիտության բնագավառում  

պաշտոնական հաղորդակցության հիմնական սկզբունքները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իսպաներեն բանավոր և գրավոր խոսքում կիրառելու իրավաբանական լեզվին հատուկ 

լեզվաոճական հնարներ, տարաբնույթ կաղապարներ,  

 վերլուծելու հայ-իսպանական  դիվանագիտական հարաբերությունների համատեքստում 

անհրաժեշտ հաղորդակցական հմտությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները և հմտությունները տարբեր 

իրադրություններում,  

 վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Ա2. ներկայացնելու իսպաներեն-հայերեն քաղաքական, պատմամշակութային,  գործնական 

հաղորդակցության ոլորտին առնչվող հարցերը և հիմնախնդիրները,  

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. համակարգելու և ընդհանրացնելու ստացած տեսական գիտելիքները և գործնական 

հմտությունները՝ օգտագործելով դրանք մասնագիտական գործունեություն իրականացնելիս, 

Բ4. կազմակերպելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, թիմային քննարկումներ, մասնագիտական 

բանավեճեր և այլն, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն: 

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

1. դասախոսություն (PPX սլայդեր և քննարկում), 

2. հայալեզու և իսպանալեզու դիվանագիտական տեքստերի զուգադրական ուսումնասիրություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Իրավաբանական և միջազգային հարաբերությունների լեզվի էական տարբերակիչ հատկանիշները և 

հիմնական լեզվաոճական առանձնահատկությունները (բառապաշարը, տերմինաբանությունը, 

շարահյուսությունը և այլն): 

2․Միջազգային քաղաքական և տնտեսական կազմակերպություններին առնչվող տեքստերի 

լեզվաոճական քննություն: Գրավոր թարգմանություններ հայերենից իսպաներեն և իսպաներենից 

հայերեն: 

3․Իսպանիայի Սահմանադրությունը, հիմնական (օրենսդիր,  գործադիր, դատական) մարմինները, 

գործառույթները, դրանց փոխհարաբերությունները, լիազորությունների շրջանակն և այլն։ Տվյալ 

ոլորտին հատուկ բառապաշարը, տերմինային կապակցությունները: Թարգմանություններ հայերենից 

իսպաներեն և իսպաներենից հայերեն։ 

4. Հայաստանի օրենսդիր, գործադիր, դատական մարմինների գործառույթներին, լիազորություններին, 

Սահմանադրությանն առնչվող տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական վերլուծություն և 

թարգմանություն։ 

5. Միջազգային պայմանագրերին առնչվող տեքստերի լեզվաոճական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների քննություն:,  Գրավոր թարգմանություններ իսպաներենից հայերեն և 

հակառակը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Романова Г.С., Иовенко В.А., Ларионова М.В.  Испанский язык для международников.     Москва, МГИМО, 

2014. 

2. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык. Учебник.Уровни 

B2 – C1. Москва, изд. Р.Валент ООО, 2016. 

3.Волкова Г.И., Колесникова Н.Ю., Лобанова О.Н. Испанский язык для юристов. Учебное пособие. Москва, 

изд. Проспект, 2014. 

4.Коростелёва Н.В. Испанский язык. Учебное пособие по юридическому переводу. Москва, изд. Восток-Запад, 

2007. 

 5. Лобанова  О.Н., Градовская Е.А., Бобравская М.Л. Испанский язык для юристов.Москва, изд. Проспект, 

2014.  

6. Բաղդասարյան Հ., Մարտիրոսյան Մ. Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2021. 
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4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս. -2 

6.  7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7.       Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ներկայացնել թարգանաբանության արդի հիմնախնդիրները` միջգիտակարգային մոտեցումների 

լույսի ներքո, 

 ներկայացնել միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, թարգմանաբանության  և այլ 

գիտակարգերի փոխներգործության և փոխազդեցության ոլորտները, 

 ուսանողի մոտ զարգացնել գեղարվեստկան թարգմանության, ինչպես նաև տարբեր 

մասնագիտական բնագավառների վերաբերող տեքստերի վերլուծության, մեկնության և  գրավոր ու 

բանավոր թարգմանության հմտություններ, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
175. ներկայացնելու թարգմանության տեսության հիմնական հասկացություններն ու ըմբռնումները, 

176. քննարկելու թարգմանաբանության առանցքային հասկացությունը` համարժեքությունը արդի 

թարգմանաբանության տարբեր տեսությունների համատեքստում,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
177. քննելու գրական, հասարակական-քաղաքական և հրապարակախոսական տարբեր տեքստերի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները և դրանց թարգմանության խնդիրները, 

178. գործնականում իրականացնելու տարաբնույթ տեքստերի թարգմանություններ հայերենից 

իսպաներեն և հակառակը` համարժեքության արդի սկզբունքներին համապատասխան, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

  քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական 

տեղեկատվությունը`առաջադրելով գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, 

դրանք իրագործելու համապատասխան մեթոդաբանություն: 

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

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Ա3. ճանաչելու և քննարկելու իսպանախոս ժողովուրդների լեզվամշակութային  համայնքներում 

ընդունված վարքի կաղապարները,կենսակերպն ու ոճերը, սովորույթներն ու մշակույթի նորմերը` 

համեմատելով դրանք հայ ժողովրդի պատմամշակութային ավանդույթների հետ, 

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկություները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է 

բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության 

հետ, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկություները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանությունը որպես միջլեզվական և միջմշակութային հաղորդակցական ակտ: 

Լեզվական և արտալեզվական գործոնները թարգմանության գործընթացում:  

2. Համարժեքությունը որպես թարգմանության տեսության հիմնական հասկացություն: 

Համարժեքության խնդրի շուրջ գոյություն ունեցող տեսակետների քննադատական 

վերլուծություն: Համարժեքություն և նույնականություն: Նույնականության հարաբերական 

բնույթը, դրա դրսևորման տարբեր մակարդակները: 

3. Թարգմանական հնարներ՝ ընդհանրացում, կոնկրետացում, հականիշային 

թարգմանություն, հարմարեցում, բացատրություն, ընդլայնում, փոխհատուցում, խտացում, 

կրճատում: 

4. Թարգմանության ձևերը` գրավոր և բանավոր թարգմանություն: Թարգմանության 

եղանակները: Ներլեզվական, միջլեզվական և միջնշանաբանական թարգմանություն: 

5. Թարգմանական փոխակերպումներ: Սովորական և համատեքստային փոխակերպումներ: 

Բառային, քերականական և ոճական փոխակերպումներ:  

6. Ազգամշակութային բաղադրիչը որպես թարգմանական խնդիր: Ազգամշակութային 

բաղադրիչը պայմանավորող լեզվական և արտալեզվական գործոնները: 

7. Դարձվածքների, առածների և ասացվածքների թարգմանության հիմնական հնարները: 

8. Գեղարվեստական տեքստի թարգմանության հիմնական խնդիրները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. E. V. Llácer, Introducción a los estudios sobre traducción (Historia, teoría y análisis descriptivos),  Universidad de 

Valencia,1997. 

2. R. García López, Cuestiones de traducción (hacia una teoría particular de textos  literarios), Granada, Editorial 

Comares, 2000. 

3.Ա. Նազարյան, Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Ամարաս, 
2000. 

4. Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանության ներածություն, Երևան, Ասողիկ, 2007. 

 

 

1. 1605/Բ 08 2. Միջմշակութային hաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր  

/իսպան./ 

 

3. 2-ECTS 

կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս. -2 

6.  7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7.       Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ներկայացնել միջմշակութային հաղորդակցության տեսության արդի հիմնախնդիրները` 

միջգիտակարգային մոտեցումների լույսի ներքո, 

 բազմակողմանիորեն վերլուծել լեզվի և մտածողության, լեզվի և մշակույթի 

փոխհարաբերություններին առնչվող լեզվաբանական և լեզվաճանաչողական տարբեր խնդիրներ, 

 ներկայացնել միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, թարգմանաբանության  և այլ 

գիտակարգերի փոխներգործության և փոխազդեցության ոլորտները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
179. ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության հիմնական հասկացություններն 

ու ըմբռնումները, 

180. քննարկելու միջմշակութային իրազեկության  հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև 

      արդի պահանջները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 զուգադրաբար վերլուծելու և համեմատելու  քննվող լեզուների ազգամշակութային 

առանձնահատկությունները՝ վեր հանելով դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները, 

 օտարալեզու միջավայրում արդյունավետ կերպով կիրառելու ձեռք բերված հաղորդակցական 

հմտությունները,    

 կատարելու տեքստաբանական տարբեր վերլուծություններ՝ հաշվի առնելով տեքստի 

լեզվամշակութաբանական, գործաբանական, գործառական և այլ առանձնահատկությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

  քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական 

տեղեկատվությունը`առաջադրելով գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, 

դրանք իրագործելու համապատասխան մեթոդաբանություն: 

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

Ա1. քննարկելու հաղորդակցության տեսության, արդի լեզվաբանության,  իսպաներենի 

հնչյունաբանության, հաղորդակցական քերականության,  բառագիտության, լեզվի պատմության, 

թարգմանաբանության հիմնարար հասկացությունները և խնդիրները, 

Ա3. ճանաչելու և քննարկելու իսպանախոս ժողովուրդների լեզվամշակութային  համայնքներում 

ընդունված վարքի կաղապարները,կենսակերպնուոճերը, սովորույթներն ու մշակույթի նորմերը` 

համեմատելով դրանք հայ ժողովրդի պատմամշակութային ավանդույթների հետ, 

Ա4. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իսպաներենի գործառության 

առանձնահատկություները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. արժևորելու լեզուն որպես աշխարհաճանաչողության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է 

բազմաբնույթ լեզվաբանական և ոչ լեզվաբանական գիտակարգերի և մարդկային հաղորդակցության 

հետ, 

Բ5. թարգմանելու տարաբնույթ տեքստեր՝ բացահայտելով  դրանց առանձնահատկություները,  

ենթատեքստերը, ներտեքստային կապերը, բառապաշարի շերտերը, տեքստերում առկա ազգայինի և 

համընդհանուրի դրսևորումները և  այլ հարցեր, 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության ձևավորման և զարգացման հիմնական 

փուլերը, նրա ուսումնասիրության հիմնական նպատակներն ու խնդիրները: «Մշակույթը» 

որպես միջմշակութային հաղորդակցության տեսության հիմնական կատեգորիա, դրա 

տարբեր մեկնաբանությունները արդի լեզվաբանության մեջ: Անհատի դերը 

բազմամշակութային միջավայրում: 

2. Միջմշակութային հաղորդակցության կոգնիտիվ, գործաբանական և լեզվաբանական 

հայեցակերպերը: Օտարալեզու մշակույթի յուրացման հոգեբանական խնդիրները: 

Կոնֆլիկտը միջմշակութային հաղորդակցության մեջ: Միջմշակութային «ցնցում» (շոկ), նրա 
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արտահայտման ձևերը և հաղթահարման ուղիները:   

3. Մշակույթի ընկալումն ու մեկնաբանումը որպես փոխըմբռնման նախապայման: 

Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության հիմնական հասկացությունները 

(ընկալում. կարծրատիպեր, էթնոկենտրոնություն, միջէթնիկական 

հանդուրժողականություն, մշակութային ռելյատիվիզմ և այլն): 

4. Միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրները տուրիզմի բնագավառում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Alsina M.R., La comunicación intercultural, Anthropos Editorial, Barcelona, 1999.   

2. Abril G.,Teoría general de la informaciόn, Universidad Complutense de Madrid, 2005. 

3. Riza M., García C.P, Aldaya V.R., Manual de comunicación intercultural, Universidad Autόnoma de la 

ciudad de México, 2008. 

4. Фирсова Н.М․, Испанский речевой этикет, Инфра-М, Москва, 2000․ 

5. Михеева Н.Ф., Испанский язык и межкультурная коммуникация, Либроком, Москва, 2009 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.  «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ԻՏԱԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

“Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և 

հաղորդակցություն” 

023102.06.6  

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Բանասիրության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2018/2019 

6. Ուսումնառության լեզուն Իտալերեն, անգլերեն, հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է հետևյալ ավարտական քննությունները` օտար լեզու 

(գրավոր և բանավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր):5 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 ձևավորել և զարգացնել ուսանողների մասնագիտական գիտելիքները՝ ապահովելով 

միջմշակութային, միջանձնային և  հաղորդակցության այլ ոլորտների  հենքային գիտելիքների 

ուսուցումը` հաղորդակցության փոխառնչությունները հասկանալու, մեկնաբանելու և 

վերլուծելու համար, 

 ուսանողներին զինել անհրաժեշտ լեզվական գիտելիքներով և հաղորդակցական 

հմտություններով, որոնք նրանց թույլ կտան ժամանակակից աշխատաշուկայում նշված 

լեզուների կիրառմանն առնչվող տարբեր բնագավառներում, այդ թվում նաև երկլեզվյա 

հաղորդակցական համատեքստերում,ակտիվ գործունեություն իրականացնելու, 

 խթանել ուսանողի մոտ քննադատական վերլուծության կարողություններն ու 

                                                           
5«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության 

(ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 

թվականի N 597 –Ն)։ 
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հմտությունները, տեսությունը և պրակտիկան համադրելու և գնահատելու ունակությունը։ 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. ներկայացնելու իտալագիտության տարբեր ոլորտներին    առնչվող տեսական  ու գործնական 

խնդիրներն ու առկա տեսությունները և ճիշտ կողմնորոշվելու գիտական խնդիրների 

ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ մոտեցումների ընտրության հարցում, 

2. ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության հիմնարար հասկացություններն 

ու ժամանակակից իտալերեն խոսքի դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր 

իրադրություններում,  

3. լուսաբանելու հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում իտալերենի և հայերենի 

փոխհարաբերության  հաղորդակցական-գործաբանական տարբեր խնդիրներ, 

4. լուսաբանելու Իտալիայի հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, պատմամշակութային 

զարգացման առանձնահատկությունները՝ այն հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի, 

ինքնության ընկալման և աշխարհի լեզվական ու հասկացական պատկերի հետ զուգադրելու 

նպատակով,  

5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն 

իտալալեզու միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող 

լեզվամշակութային, միջանձնային և այլ  կոնֆլիկտներ, 

2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

3. գործնականում իրականացնելու տարբեր լեզվամշակույթների համադրություն` վեր հանելով 

նրանց յուրահատկությունները սեփական լեզվամշակույթի ֆոնի վրա, 

4. կատարելու լեզվական նյութի զուգադրական-համեմատական քննություն իտալերենում և 

հայերենում, 

5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

6. մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական 

ոլորտներում գործածվող  իտալերենի առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և 

տեղական համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար 

զարգացնելու և առաջադրելու նորերը, 

3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագող խնդիրները` առաջադրելով դրանց 

լուծման անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները, 

4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու 

համապատասխան մեթոդաբանություն: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

- 
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13. Գնահատման ձևերը 

Ա) Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց. 

1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա` 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի 

հիման վրա` 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 

համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

 

Բ) Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց. 

1-ին ընթացիկ գրավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  

2-րդ ընթացիկ բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Գ) Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց. 

Բանավոր քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Երկու օտար լեզվի տիրապետումը ընդլայնում է աշխատանքի և կարիերայի 

հնարավորությունները: Շրջանավարտները կարող են աշխատանքային գործունեություն ծավալել  

զանազան գիտակրթական հաստատություններում, պետական կառույցներում, պետական և 

մասնավոր ձեռնարկություններում, միջազգային կառույցներում, դեսպանատներում, 

թարգմանության ոլորտում` կատարելով  բազմաբնույթ թարգմանություններ և այլն: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագիրն իրագործելու նպատակով ուսանողների համար հասանելի են ուսումնառության տարբեր 

ռեսուրսներ (հարուստ մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային, համացանցային, 

տեսաձայնային տարբեր ռեսուրսներ): Ծրագրի հաջող իրականացման համար կարևորվում են 

դասավանդման և ուսումնառության նորարարական եղանակները՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ 

մեթոդները և այլն: 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Համանման կրթական ծրագիր, որը ներառում է երկու մասնագիտական օտար լեզուների 

միատեղ ուսուցում, ներկա պահին չի իրականացվում մեր հանրապետության որևէ այլ բուհում, որի 

շնորհիվ այն ձեռք է բերում մրցակցային որոշակի առավելություններ:  

            Նմանատիպ բակալավրի ծրագրերին ներկայացվող միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչների 

պահանջներն են. 

 ուսանողների կարիքների ճանաչում, 

 կոնկրետ նպատակների որոշում, 

 ծրագրի բովանդակության սահմանում, 

 նյութերի ընտրություն կամ ստեղծում, 

 ուսուցման/ ուսումնառության ծրագրի ստեղծում ու ներդրում, 

 ուսուցման/ուսումնառության համար համապատասխան մեթոդների կիրառում, 

 գիտելիքի արժևորում, ստուգում, գնահատում:  

Օտարերկրյա համալսարաններում իրագործվող նման ծրագրերից կարելի է առանձնացնել հետևյալ 

ծրագրերը.  

Բոլոնիայի համալսարանի  «Հաղորդակցության գիտություն», 

Վալլե դ'Աոստայի համալսարանի «Լեզուներ և հաղորդակցություն ձեռնարկատիրության և տուրիզմի 

ոլորտում», 

Ժողովուրդների բարեկամության ռուսական համալսարանի «Օտար լեզուները միջազգային 

գործարար հաղորդակցության ոլորտում», 

Մադրիդի ինքավար համալսարանի «Ժամանակակից լեզուներ, մշակույթ և հաղորդակցություն», 

Բարսելոնի ինքնավար համալսարանի «Անգլերենի և իտալերենի ուսումնասիրություններ» և այլն: 
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17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

Ուսումնառության ընթացքում արտերկրից պարբերաբար կհրավիրվեն մասնագետներ՝ 

դասախոսություններ, գիտամեթոդական սեմինարներ և քննարկումներ անցկացնելու համար: 

 

 

18. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  

 Դասընթացի ուսումնամեթոդական ծրագիր կազմելու հմտություն, 

  Լսարանն արդյունավետ կառավարելու կարողություն,  

 Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետում և կիրառում,  

 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման կարողություն,  

 Համագործակցային ուսուցման սկզբունքների որդեգրում, 

  Տեսական և գործնական հմտությունները համադրելու և մատուցելու կարողություն: 

 Հետազոտական  

 Տեսական և էմպիրիկ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման կարողություն,  

 Տպագիր և առցանց գիտական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն, 

 Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք (հաղորդումներ, զեկուցումներ, գիտական 

բանավեճ և այլն) իրագործելու կարողություն: 

Հաղորդակցման 

  Լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություն,  

 Համագործակցային և մասնակցային, ուսանողակենտրոն հաղորդակցման կարողություն:  

ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point) 

հմտություններ,  

 Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,  

 Օնլայն խմբերի կառավարում,  

 Լուսացուցադրությունների ստեղծման կարողություն,  

 Թվային տեխնոլոգիանների կիրառման հմտություն:  

Այլ կարողություններ  

 Մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես` 

միջմշակութային հաղորդակցության, լեզվաբանության, թարգմանաբանության ոլորտում),  

 Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերն արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն, 

  Օտար լեզվի իմացություն,  

 Ժամանակի պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

Մասնագիտական կարողություններ  

 Իտալերենի գերազանց իմացություն, իտալալեզու միջավայրում համապատասխան խոսքային 

ռազմավարություն իրականացնելու կարողություն` խուսափելով միջմշակութային լեզվական 

կոնֆլիկտներից, 

 Իտալերենին առնչվող բանասիրական տարբեր գիտակարգերի և հարակից միջգիտակարգերի 

շուրջ տարբեր բանավեճեր և քննարկումներ կատարելու կարողություններ, 

 Տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական և ազգամշակութային առանձնահատկությունները քննելու 

և իտալերենից հայերեն և հայերենից իտալերեն թարգմանելու կարողություններ,  

Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

գիտահետազոտական աշխատանք (մագիստրոսական թեզ և այլն) ղեկավարելու հմտություններ, 

հասարակական-քաղաքական, իրավաբանական, դիվանագիտական և գործարար իտալերենի 

լեզվաոճական, ազգամշակութային և գործաբանական առանձնահատկությունները վերլուծելու 

կարողություններ, 

 Տարբեր լեզվամշակույթների համադրության հիման վրա գլոբալ և տեղական համատեքստերի 

վերլուծություններ և ակտիվ գիտական քննարկումներ, բանավեճեր իրականացնելու 

հմտություններ: 



213 

 

 

Ընդհանուր պահանջներ 

 Գիտական աստիճան  

 Գիտական աստիճան և/կամ կոչում բանասիրության ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ կամ 

հարակից մասնագիտությամբ ստացած մագիստրոսի կոչում,  

 Վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և /կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն և / կամ ոլորտում նվազագույնը 3 տարվա փորձ,  

 Վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։  

Մանկավարժական փորձ  

 Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) 

իրականացնելու փորձառություն,  

 Վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

  Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանասիրության կամ հարակից ոլորտներում:  

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝ «Անգլերեն լեզու, իտալերեն լեզու և հաղորդակցություն» 

բակալավրի ծրագրի ղեկավար, բ. գ. դ., դոցենտ Հասմիկ Բաղդասարյան։ 

 

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝ դասախոս՝ Արաքսյա Ստեփանյան, բ.գ.թ., դոցենտ, Ռուզան 

Առաքելյան (ֆակուլտետի ՈԱ հանձնաժողով),  Գոհար Պապոյան   (բակալավրիատի 4-րդ կուրսի 

ուսանող):  
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«ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ԻՏԱԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու իտալագիտության տարբեր ոլորտներին    առնչվող 

տեսական  ու գործնական խնդիրներն ու առկա տեսությունները և 

ճիշտ կողմնորոշվելու գիտական խնդիրների ուսումնասիրության 

համար անհրաժեշտ մոտեցումների ընտրության հարցում 

Բ1 գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային 

ռազմավարություն իտալալեզու միջավայրում` հաղթահարելով 

հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, 

միջանձնային և այլ  կոնֆլիկտներ 

Ա2 ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության 

հիմնարար հասկացություններն ու ժամանակակից իտալերեն խոսքի 

դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում 

Բ2 վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, 

իմաստաբանական, ոճաբանական տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր 

մեթոդներ 

Ա3 լուսաբանելու հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում 

իտալերենի   և հայերենի փոխհարաբերության  հաղորդակցական-

գործաբանական տարբեր խնդիրներ 

Բ3 գործնականում իրականացնելու տարբեր լեզվամշակույթների 

համադրություն` վեր հանելով նրանց յուրահատկությունները 

սեփական լեզվամշակույթի ֆոնի վրա 

Ա4 լուսաբանելու Իտալիայի հասարակական-քաղաքական, 

տնտեսական, պատմամշակութային զարգացման 

առանձնահատկությունները՝ այն հայ ժողովրդի պատմության, 

մշակույթի, ինքնության ընկալման և աշխարհի լեզվական ու 

հասկացական պատկերի հետ զուգադրելու նպատակով  

Բ4 կատարելու լեզվական նյութի զուգադրական-համեմատական 

քննություն իտալերենում և հայերենում 

 

Ա5 ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի 

գործառության առանձնահատկությունները, հաղորդակցության 

խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները 

Բ5 գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր 

հանելով տարաբնույթ տեքստերի լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները 

  Բ6 մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, 

հրապարակախոսական ոլորտներում գործածվող  իտալերենի 

առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն) 

Գ4 քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական 

տեղեկատվությունը`առաջադրելով գիտահետազոտական նոր 

նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն 

Գ2 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

ստեղծագործաբար զարգացնելու և առաջադրելու նորերը 

  

Գ3 վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագած խնդիրները` 

առաջադրելով դրանց լուծման անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

Ա

7 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

Բ

8 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

 

Պարտադիրդասընթացներ                        

Հայոցլեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01                  X X    

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

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03                  X X    

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04                    X X  

Ռուսերեն-1 1705/Բ01                  X X    

Ռուսերեն-2 1705/Բ02                    X X  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

2301/Բ01                     X  

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. Առաջին 

բուժօգն. 

0002/Բ01                     X  

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0708/Բ01                  X   X  

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ 

աշխատանք 

0105/Բ01                     X  

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ18                     X  

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01                     X  

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ01                     X  

Կամընտրական դասընթացներ                        

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20                     X  

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24                  X   X  

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1207/Բ23                  X   X  

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55                     X  

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01                     X  

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01                  X X X   

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22                     X  

Տրամաբանության հիմունքներ 1310/Բ02                     X  

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17                  X   X  

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0604/Բ40                     X  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ                        

Պարտադիր դասընթացներ                        

Անգլերեն-1 1601/Բ01     X     X   X     X X    

Իտալերեն-1 1605/Բ01      X      X    X      X  X    
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Անգլերեն-2 1601/Բ02     X     X   X     X X    

Իտալերեն -2 1605/Բ02      X      X    X      X  X    

Անգլերեն-3 1601/Բ03     X     X   X     X X    

 Իտալերեն -3 1605/Բ03      X      X    X      X  X    

 Անգլերեն-4 1601/Բ04     X     X   X     X X    

Իտալերեն -4 1605/Բ04      X      X    X      X  X    

Անգլերեն-5 1601/Բ05     X     X   X X      X X  

Իտալերեն -5 1605/Բ05      X      X    X  X       X  X  

 Անգլերեն-6 1601/Բ06     X     X   X X      X X  

 Իտալերեն -6 1605/Բ06      X      X    X   
X 

      X  X  

 Անգլերեն-7 1601/Բ07     X     X   X X      X X  

Իտալերեն -7 1605/Բ07      X      X    X  X       X X    

Համաշխարհային գրականության  1606/Բ20                       

Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր  1601/Բ08  X  X X    X  X  X      X X   

Երկրագիտություն (անգլերեն) 1601/Բ09   X   X  X     X   X   X       X  X   

Երկրագիտություն (իտալերեն) 1605/Բ09    X X    X  X       X X    

Լեզվաբանության հիմունքներ 1408/Բ01     X      X   X        X  X    

Լատիներեն 1406/Բ06                       

Անգլո-ամերիկյան գրականություն  1606/Բ21                       

Իտալական գրականություն  1606/Բ25                       

Հայ գրականություն 1403/Բ11                       

Անգլերենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր  

1601/Բ10 X         X        X X  X  

Իտալերենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

1605/Բ10 X         X        X X  X  

Անգլերենի քերականության տեսագործնական խնդիրներ 1601/Բ11 X  X  X    X          X X   

Իտալերենի քերականության տեսագործնական խնդիրներ 1605/Բ11  X  X  X    X           X X   

Անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր  

1601/Բ12 X         X  X       X  X  

Իտալերենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր 

1605/Բ12  X         X  X        X  X  

Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (անգլերեն)   X X  X    X          X X   

Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (իտալերեն) 1605/Բ13  X X  X    X          X X   

Կամընտրական դասընթացներ                        
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Անգլերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 1601/Բ14    X X    X     X    X     

Իտալերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 1605/Բ14    X  X     X     X    X     

Գործարար անգլերեն 1601/Բ15  X   X     X    X      X X  

Իտալերենը միջազգային հարաբերություններում 1605/Բ15  X    X     X     X      X X  

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր /անգլ./ 1601/Բ13  X  X X    X  X  X      X X   

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր /իտալ./ 1605/Բ08   X  X  X    X  X  X      X  X   

Անգլերենի յուրացման հիմունքները 1601/Բ19  X  X X    X  X  X      X X   

Միջմշակութային հաղորդակցության տեսություն 1605/Բ19  X  X X    X  X  X      X X   

Կրթական այլ մոդուլներ                        

Մասնագիտական պրակտիկա 1601/Բ17                       

Ավարտական աշխատանք 1601, 

1605/Բ18 
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

 

 

 

1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3. 2 ECTSկրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2ժամ 

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

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական-2ժամ 

10. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  11. Ստուգարքային 

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 
11. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
12. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
7. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

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

Գ1ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և ենթատեսակների 

բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները, 

 Գ2պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական 

բանավեճեր: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

3. Ստուգարքըբանավորէ: 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 

5. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 
6. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

10. 2-րդկիսամյակ՝ 

գարնանային  
11. Ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 
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15. 1106/Բ03 

 

16. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 

 

17. 2 ECTS կրեդիտ 

18. շաբաթական 2 ժամ 

 

19. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

 

20. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  

 

21. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ 

ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 
181. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  հիմնահարցերը,  

 ներկայացնել լեզվի և խոսքիփոխհարաբերությանխնդիրները, 

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 
13. Գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
14. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 
15. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
8. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 
9. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

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

Գ1ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկութ-

յունները,  խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման սկզբունքները, 

Գ2օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի վերլուծման, 

գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ կատարելիս: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք 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), 

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: 
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182. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի 

պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

183. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 
184. Տարբերակել ու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

185. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 
186. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու 

արմատավորմանը: 

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

Գ.1դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ ու 

կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

6. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): 

Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների 

օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց 

թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը 

(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և 

Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 2012:  

8. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն 

(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975: 

9. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

 
  

15. 1106/Բ04 16. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 17. 2 ECTS կրեդիտ 

18. շաբաթական 2 ժամ 19. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

20. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 21. ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
15. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

16. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 
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17. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

18. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու 

զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ 

պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
19. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

20. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ 

ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
21. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի և 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորման 

արմատավորմանը: 

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

........................................................................................................................................................................... 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը 

(1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 2012:  

8. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայժողովրդիպատմություն 

(սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:   

9. Հայոցպատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանիևուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱպատմ. ինստ., «Զանգակ-97» 

հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 
 

 

 

1. 1705/ Բ01                                    2. Ռուսերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 Զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 Ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 Ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 Ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը 

 Ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 Զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 

 Ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

●   կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայիշուրջմտքերիփոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

  ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ 

  կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր 

   կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով 

   թարգմանել մասնագիտական տեքստը  

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

15. գործնական պարապմունքներ 

16. ինքնուրույն աշխատանք 

17. թիմային աշխատանք 

18. բանավոր ներկայացում 

19. հարց և պատասխան 

20. ստուգողական աշխատանք 

21. ուսուցողականֆիլմիդիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

13. Թեստային առաչադրանք 

14. Բանավոր հարցում 

15. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնականհարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: 

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական 

ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

8. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

9. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

1. 1705/ Բ02 2. Ռուսերեն- 2 3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

  ●   զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները 

  ●   ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 

  ●   ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան ոլորտում 

մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում 

մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն 

 մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն 

 միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն 

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

17. գործնական պարապմունքներ 

18. ինքնուրույն աշխատանք 

19. թիմային աշխատանք 

20. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

21. բանավեճ 

22. ստուգողական աշխատանք 

23. թեստայինաշխատանք 

24. վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

16. Թեստային առաչադրանք 

17. Բանավոր հարցում 

18. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապականբառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց 

շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.АлексеенкоТ.Н. Научныйстильречи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005. 

2.Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3.Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4.Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучениедискуссионномуобщению. Длястудентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5.Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 
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1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.-2ժամ 

6.  1-ինկիսամյակ` աշնանային 7. ստուգարքային 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, 

բնապահպանության, բնականհամակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և 

Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–

հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության 

համահունչ զարգացման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
11. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել սոցիալական 

էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,  

12. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

13. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

14. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

15. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և 

օրինաչափությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
7. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, 

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները, 

8. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և 

էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում, 

9. վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ: 

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

6. կազմակերպել  տրամաբանական  և վերլուծական աշխատանքներ: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

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

Դասավանդմանձևեր. 

5. Համակցված դասեր՝հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:  

Ուսումնառության ձևեր. 

6. Ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,  Moodle համակարգում զետեղված 

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով,   on-line, տրվում է առավելագույնը 60 

հարց, նախապես կազմված հարցաշարից]: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը: 

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը:Կյանքի գոյատեվման հիմնական 

միջավայրերը:Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:Էկոհամակարգեր: 

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:Կենսոլորտ: 

Մարդո ւփոխազդեցությունը բնության հետ:Մթնոլորտի պահպանությունը:Երկրի կլիմայի փոփոխության 

և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը: 

Հողային պաշարների պահպանությունը:Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

17. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ» 

ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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18. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան Գ.Պ., 

«Էկոլոգիայի և բնությանպահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, 

Երևան, 2010, 224 Էջ: 

19. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,  «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և լաբորատոր-

գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

20. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

21. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., ՏերՄինասքահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և 

Աստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

22. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

23. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000 
24. Маâðèùåâ Â.Â., ÎñíîâûîáùåéýêîëîãèèÌèíñê, 2000. 

1302/Բ18 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4  ECTS կրեդիտ 
4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2. սեմ. -2 
6. 3-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. ստուգարքային 
8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության 

դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհիփիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրները: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչելքաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

187. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

188. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

189. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացմ անառանձնահատկությունները, 

190. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ 

191. իմաստավորելաշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

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

Գ2       առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,     մշակել 

հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ: 
  Գ4     պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու  հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

     Գ5   պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

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

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 



 

 

226 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 
Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  

 

 

 

 

 
 

1. 0002/Բ01 2.Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

 

3. ECTS 

4կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. -2, գործ. - 2 

6.      2-րդ՝գարնանային 7. եզրափակիչ ստուգարք 

8.  Դասընթացինպատակն 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 

11. Պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու 

ուղիները, 

12. Ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

13. Քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

14. Գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

15. Տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու 

պաշտպանության ձևերին: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. Կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորել 

ուուղղությամբ, 

8. Ցուցաբերել առաջինբուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում, 

9. Օգտագործե լձեռքբերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. Կիրառել ձեռքբերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

8. Աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

9. Վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններիր և շրջապատիհամար: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթակա նծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

9. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

10. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

11. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

12. Ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

7. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

8. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

9. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. ՄարկարյանՌ.Վ., ՋանջուղազյանՆ.Ա., ՕհանջանյանՄ.Մ.,ՀարությունյանԱ.Ա., ՀարությունյանՎ.Ս., 

ԲաղդասարյանԼ.Լ., ՀասրաթյանՌ.Ց., ՎարդանյանՋ.Հ.  

2. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 

2006, 238 էջ: 

3. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունըբնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

4. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

5. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,Երևանի 

համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

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

հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր.,Երևանի համալս. հրատ., 2017 

 

 
 

 
 

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
1901/Բ 01 Իրավունքի հիմունքներ 2 կրեդիտ 

Շաբաթական2 ժամ 2 դաս. 

4-րդկիսամյակ՝ գարնանային Ստուգարք 
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8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես 

նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը, 

իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքիհամակարգի հիմնականճյուղերը, 

դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորմանառարկան, 

հիմնադրույթները։ 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 
գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվել իրավակ անտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական 

պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

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

Այս ծրագր իհաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 
 

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

 Գործնական պարապմունք դասախոս իղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրա-

մադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն:Իրավունք:Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի 

կենսագործումը։Իրավունքի ձևերը:Իրավունքի համակարգը:Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, 

իրավախախտում:Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական 

իրավունք:Դատական իշխանություն և դատական համակարգ:Քաղաքացիական 

իրավունք:Աշխատանքային իրավունք:Ընտանեկան իրավունք:Էկոլոգիական իրավունք:Քրեական 

իրավունք:Դատավարական իրավունք:Միջազգային իրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 
9. ՀՀՍահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

10. ՀՀքաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

11. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր., 

Տիգրան Մեծ, 2014:  
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12. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

1. 2301/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 5. գործ.-2 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային 

և ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

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

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 
հոդվածներ և այլն): 

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

4. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

5. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. 

փոստին: 

6. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել 

առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1 -Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

5. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

6. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

 
 
 

1. 1007/Բ20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

1.4 ժամ/շաբ.   5. դասախոսություն 

6.3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   ուսանողներինհաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական 

երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական 

համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական 

կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝  իրական կյանքում 
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արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել 

հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 

տնտեսագիտական  հասկացությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

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

 Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտությանկարևորագույն սահմանումների, 

հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության առանձնահատկությունների 

իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու կարողություն, արտադրողի տնտեսական 

գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող հիմնական հասկացությունների 

իմացություն,  մասնագիտական առանձին ոլորտներում տնտեսագիտական մտածողության ու 

տնտեսական որոշակի գործունեության իրականացման ունակության ձևավորում:  

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

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական 

կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար 

ուսանողների  հետ տնտեսական քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր 

հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

21. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

22. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

23. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

24. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը: 

25. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

26. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

27. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

28. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

29. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

30. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

13. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

14.  Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

15. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, 

Լիմուշ հրատարակչություն, 2014: 

16. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,,  , 

2015: 

17. www.armstat.am 

18. www.gov.am 
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1. 1207/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ա-

կունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասի-

րության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտութ-

յուններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
192. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն 

ու նշանակությունը, 

193. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

194. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և 

կատարել թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
195. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

196. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում, 

197. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
198. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

199. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

11. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

12. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

13. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

14. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում: 

15. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հար-

ցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԹԵՄԱ 1՝ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ և ԱՌԱՐԿԱՆ: 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ և ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 2՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

և ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 3՝  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ։ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ։ ԹԵՄԱ 4 ՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ 

ԹԵՄԱ 5՝  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ: ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԹԵՄԱ 6՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԹԵՄԱ 7՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱ և ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 
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12. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 
13. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 
14. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов 

вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

15. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ 

§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦). 

 
 

 

1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.1 ժամ-, ինքն. -1 ժամ 

6.3-րդ կիսամյակ ՝գարնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
11. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

12. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները, 

13. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

14. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

15. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
8. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

9. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և 

լոկալ դրսևորումները,  

10. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

6. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

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

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

33. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  
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34. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

35. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

36. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

37. Մշակութային գործընթացներ: 

38. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

39. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

40. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

41. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

42. Մշակույթը և գենդերը: 

43. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

44. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

45. Մշակույթը և լեզուն: 

46. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

47. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

48. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

              Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

12. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

13. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

14. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

15. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 

 
 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-30,  

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգվածգիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին, 

ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների,առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները 

և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ 

արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 
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տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային, 

դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

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

1. Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

7. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

8. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

9. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի 

թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

7. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման 

վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասա-

կարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների 

սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից 

աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի 

ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականության էությունը և 

բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները:Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքա-

կանություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և 

զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

12. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

13. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

14. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

15. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

 

 

1. 0604/Բ40 

 

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 

 

7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և 

կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, 

տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

  3.  կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի  

կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

4.  համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

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

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարք նանցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի վրա: 

Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի   

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և 

կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7.  Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

8. А.П. Садохин. Концепции  современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

9. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 

335с.Москва, 2008. 
 

 

1302/Բ. 00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1. սեմ. -1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական 

հիմանահրցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
200. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

201.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

202. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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203.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

204.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

205.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
206. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

207.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքներիքննարկում, տեքստիմեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

 Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության   աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

19. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

20.  Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

21. Կրոնական էթիկա: 

22. Բիոէթիկա: 

23. Քաղաքական էթիկա: 

24. Սիրո մետաֆիզիկա: 

25. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

12. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

13. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

14. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

15. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

1. 1005/Բ24 2. Գործարարության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2, 

6. 3-րդ կիսամյակ ` աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել 

շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման 

բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 
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 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   մոտեցումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական 

հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարությանզարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 

վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային 

կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները 

1.3. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ  

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական 

գաղափարների մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  
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7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները  

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с. 

12. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

13. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 336с. 
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4.  2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-2, գործ. - 2 

6.  3-րդ՝  աշնանային  կիսամյակ 7 ստուգարքային 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածությանև մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
208. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

209. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

210. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները, 

մոտիվացիայի տեսությունները, 

211. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման 

հոգեբանական հիմքերը, 

212.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7.   օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում, 

8. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի 

առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

9. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ:  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

8. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

http://www.aup.ru/books/m6/
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9. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

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

 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

11. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 

էջ  

12. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

13. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002 

14. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

1. 2203/ Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2  

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Ստուգարք 

26. Դասընթացի նպատակն է` 

ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական 

մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և 

սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
11. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

12. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

13. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական 

հիմնախնդիրներ, 

14. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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15. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

31. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

32. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

33. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

34. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

35. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

36. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

37. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

38. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

39. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

40. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

41. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

42. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

43. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

44. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

45. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 
9. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

10. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

11. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

12. Macionis J.J. “Sociology”//USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 
 

 
1. 1310/Բ2 2.Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ ECTS  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1 , սեմ.-1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիք գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
հասկանալ  մտքի կառուցվածքը,  

իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում 

ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 
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հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 

կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 

հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի 

պահանջները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, 

գիտական հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու:Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ 

դատողություններ, դրանց տեսակները:Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. 

որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: 

Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, 

լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

3. ИвлевЮ.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
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4.    2 ժամ շաբաթական 5. 2 դասաժամ 

6. 1- ին  կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման   

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել լեզվաբանական ուսումնասիրությունների հիմնախնիրներին 

 պարզաբանել հոգելեզվաբանական գիտելիքի դերն ու նշանակությունը գիտահետազոտական  

արդյունավետ աշխատանքի կատարման մեջ, 

 լուսաբանել  տեսգործնական աշխատանք կատարելու առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

5.  կտիրապետի հետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական հասկացություններին, 

6. կծանոթանա գիտական աշխատանք կատարելու  որոշ  տեսական հայեցակերպերին,  

7. ձեռք կբերի միջգիտակարգային կապեր բացահայտելու հմտություններ 

8. կյուրացնի լեզվի տեսական և կիրառական հայեցակերպերի փոխկապակցվածության տարբեր 

ոլորտներին առնչվող գիտելիքներ: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4.  գնահատելու արդյունավետ մեթոդաբանության ընտրության կարևորությունը,  

5. կիրառելու ձեռք բերած հմություններն ու կարողությունները արդյունավետ գիտական աշխատանք 

իրականացնելու գործում, 

6. վերլուծելու խոսքային տարբեր իրադրություններ` վերհանելով դրանց առանձնահատկությունները: 

 

 

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան) 

3. օգտվելու լեզվի տեսական և կիրառական կապը  ներկայացնող համացանցային ռեսուրսներից, 

 

4. վերլուծելու միջգիտակարգային կապը ներկայացնող փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

 

 

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

 

1. Ա2 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու լեզվաբանական տարատեսակ աղբյուրներից, անցկացնելու և վերլուծելու գիտափորձեր 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում լեզվաբանական գործոնների դերը: 

 

 

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

 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  
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3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

2. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ 

մեկնաբանում: 

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

            Հետազոտական աշխատանքի նպատակը,  բնույթն ու կառուցվածքը։ Լեզվաբանական և 

միջգիտակարգային ուսումնասիրության մեթոներ։ Թեզի ձևակերպում։ Տեսական/գործնական նյութի 

հավաքագրում և վերլուծություն։ Հղումների կատարման առանձնահատկություններ։ Փորձառական 

ուսումնասիրության անցկացման հիմնական փուլերը։ Գրագողության տիպերն ու դրանից խոսափելու ձևերն 

ու միջոցները։ Բանավոր խոսք/ Խոսքի ներգործում։  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
 

3. A guide to the preparation of theses,  

Arakelyan R., G.Harutyunyan, A.Galstyan, 2016, Yerevan, Lusakn 

 

4. Practical Handbook to Dissertation and Thesis Writing, Ndalahwa MUSA Masanja, 2019, Andrews 
University 

 

 

 
 

1. 1606/ Բ20.   4. Համաշխարհային գրականություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.   3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

27. Դասընթացի նպատակն է՝  

ներկայացնելհամաշխարհայինգրականությանպատմությանզարգացումներըևառանձնահատկություն

ները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնական միտումները: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջանների գրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ՝ 20 միավոր  առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում  է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար՝ 6,6,8 միավոր. 

2. Տեսական հարց  1. 

3. Տեսական հարց  2. 

4. Գործնական առաջադրանք: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, Սոֆոկլես, 

Եվրիպիդես: 

2. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային հիմքերը: 

Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: Պոեմի 

կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: 

3. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն 

Կիխոտի կերպարը: 

4. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի ժանրային 

առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի վեպում: 

5. Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ 

ողբերգությունները («Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատակերգությունները և 

դրամաները: 

6. 17-18-րդ դարերի գրականության զարգացման հիմնական միտումները Կլասիցիզմից անցում 

լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և բանական 

հասարակության կոնցեպցիան:  

7. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղծագործությունը: 

Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» չափածո վեպը: 

Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: 

8. Դասական ռեալիզմի գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): 

9. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի գաղափարները 

և պոետիկան:  

10. Ռուսական դասական գրականութան տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ դարի 

ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Չեխով): 

11. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը» 

պիեսը: 

12. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: 

13. Ֆր. Կաֆկայի ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: 

«Կերպարանափոխություն» նովելը: «Դատավարություն» վեպը: 

14. Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: 

15. Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տրոնսկի Ի.,  Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951, 

2. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1957, 

3. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1987, 

4. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն,  խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան, 1986, 

5. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения. 

Любое издание, Москва, 1979, 
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6. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

7. Лебедев Ю.В., История  рyсской литературы 19-го века, часть 3, Москва, 2008. 

 

 

1. 1601/Բ30 2. Երկրագիտություն (անգլերեն լեզու) 3. 2 ETCS կրեդիտ 

4. 2  ժամ/շաբ 5. դաս. – 2 ժամ; 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ 

6. 4-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման  

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողներին երկրագիտական գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս 

երկրների վերաբերյալ և հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  

ու ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ, 

 պարզաբանել  երկրագիտական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-ժողովուրդ-մշակույթ 

համատեքստում,     

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները 

գիտական հաղորդակցության իրավիճակներում:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական բաժանումներ և ինստիտւցիոնալ 

կառույցներ, մշակութային, գրական հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու վայրեր երկու անգլախոս 

երկրներում (ԱՄՆ) և (ԱՄՆ), 

նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային խորհրդանիշների, 

արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական 

մշակույթի նույնատիպ հարցերի առնչությամբ, 

քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական կառույցներին առնչվող 

հիմնահարցերը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

գնահատելու երկրագիտական նյութերը մասնագիտական համակարգում ըստ առաջադրված 

հարցադրումների, 

լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագիտական/տարածաշրջանային մասնագիտական տեքստեր՝ 

գիտական  լեզվի ձևաչափերին  համապատասխան, 

վերլուծելու երկրագիտական տեղեկատվական նյութեր; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն փաստացի նյութի ընտրության 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   ժամանակակից այլ 

մեթոդական մոտեցումների կիրառության առումով,  

 վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր: 

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

Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  
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3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): 

Վարչատարածական բաժանումներ, պետական կառուցվածք, միապետություն: Ազգային դիմանկար, 

լեզվական հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թագավորական դինաստիաներ, 

պրեզիդենտական ինստիտուտ, հանրապաետության: Պետական, ազգային ու կրոնական տոնացույցի 

արարողակարգի բնույթն ու տարբերությունները ինչպես նաև տոնակատարությունների բաղադրիչների 

(ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Cohen, R. The Incredible vagueness of being British/English.//International Affairs 76(1), 2000  

Fox, K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton, 2005 

Morgan, K. O. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 2000 

Yernjakyan, N, Mkrtchyan, H, Gulyan,  S.The World of the English Language (part I).Yerevan, Lusakn, 2017 

 
 

 

1. 1605/Բ09 2. Երկրագիտություն (իտալերեն)  3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ /շաբ. 5. դաս. – 2; 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ. 

6. 4-րդ կիսամյակ` գարնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ իտալական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի 

աշխարհաքաղաքական պայմաններում Իտալիայի դերի և նշանակության մասին, 

 խորը և համակողմանի գիտելիքներ հաղորդել իտալական հասարակության 

լեզվամշակութային առանձնահատկությունների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնելու Իտալիայի պատմական փուլերի կարևորագույն իրադարձությունները և դրանց 

ազդեցությունը երկրի՝ որպես պետության ձևավորման և զարգացման գործընթացում,  

 նկարագրելու Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի, հասարակական-քաղաքական կյանքի, 

կրոնի և մշակույթի առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 արժևորելու Իտալիայի  պատմամշակութային և աշխարհագրական-քաղաքական ոլորտների 

առանձնահատկությունները, 

  ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ մշակութային, աշխարհաքաղաքական և պատմական 

բնագավառներում, 

 արժևորելու իտալացիների ազգային լեզվամտածողության առանձնահատկությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 տարբեր աղբյուրներից գտնելու անհրաժեշտ տեղեկատվություն և վերլուծելու դրանք, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 
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1.  1408/Բ01 2. Լեզվաբանության հիմունքներ 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 2 ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների 

մասին, ինչպիսիք են, օր., լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային 

բնույթը, լեզվի կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, 

լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն,  

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

Ա4. լուսաբանելու Իտալիայի հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, պատմամշակութային 

զարգացման առանձնահատկությունները՝ այն հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի, ինքնության 

ընկալման և աշխարհի լեզվական ու հասկացական պատկերի հետ զուգադրելու նպատակով,  

Բ1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն իտալալեզու 

միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, 

միջանձնային և այլ  կոնֆլիկտներ, 

Բ3. գործնականում իրականացնելու տարբեր լեզվամշակույթների համադրություն` վեր հանելով 

դրանց յուրահատկությունները սեփական լեզվամշակույթի ֆոնի վրա, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն) 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու 

և առաջադրելու նորերը: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային  

աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

 

 12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իտալիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը:  

2. Երկրի (տարածաշրջանի) վարչատարածքային և տնտեսական-աշխարհագրական բաժանումը:  

3. Համառոտ պատմամշակութային ակնարկ: 

4. Իտալական դասական և ժամանակակից գրականության ընդհանուր բնութագիրը: 

5. Իտալական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. C. Medaglia, F. Medaglia, Spazio Civiltà. Civiltà italiana per straneri, Loescher, 2013.  

2. M. Mezzadri, L. Pederzani, Civiltà Punto It, civiltà e cultura italiana per ragazzi, Guerra Edizioni, 2017. 

3. P. E. Balboni, M. Daloiso, Civiltà Italia, Percorsi di cultura e civiltà per stranieri. Giovani & adulti,Guerra 

Edizioni, 2008. 
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ներկայացնել լեզվաբանության բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակար-

գերի և միջգիտակարգերի բնութագրերը, լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մե-

թոդները և դրանց դերը լեզվաբանության՝ որպես գիտության զարգացման գործում: 

 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
ըմբռնելու լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը,  

ճանաչելու լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության 

գանձարանի, 

պատկերացում կազմելու լեզվի հասարակական գործառույթների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
զարգացնելու լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանելու ինքնուրույն գիտահետա-

զոտական աշխատանք կատարելու ունակությունը,  

գնահատելու  արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում,  

տարբերակելու լեզուների ծագումնաբանական և պատահական ընդհանրությունները, 

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու առկա գիտելիքները: 

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

Ա1. ներկայացնելու  լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական                     

հիմնախնդիրները, սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված 

տվյալները թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

1. դասախոսություն, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1. Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի 

գոյության ձևերը) 

 2. Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները 
       3. Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական հնչյունաբա-

նություն) 

       4. Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն, իմաստափոխություն, 

տերմինագիտություն, բառարանագիտություն) 

       5. Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն) 
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       6. Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները) 

       7. Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Է. Բ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987 

2. А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1996 

3. Т. И. Вендина, Введение в языкознание, М., 2003  

4. О. С. Широков, Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003 

5. А. М. Камчатнов, Н. А. Николина, Введение в языкознание, М., 2010 
 

 

 
 

 

1. 1606/ Բ21.   2. Անգլո-ամերիկյան գրականություն  3. 3 ECTS   կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.   4-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ներկայացնելանգլո-

ամերիկյանգրականությանպատմությանզարգացմանկարևորագույն միտումներըև իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

սահմանել անգլո-ամերիկյան գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
նկարագրել արդի անգլո-ամերիկյան գրականության զարգացման հիմնական միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2.վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջնադարյան անգլիական էպիկական պոեմները («Բեովուլֆ»): 

2. Անգլիական  Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիր, կյանքը և գրական ժառանգությունը: «Համլետ» 

ողբերգությունը: 

3. 18-րդ դարի անգլիական գրականությունը և գրական ուղղությունները: Լուսավորական-

փիլիսոփայական վեպը. Դ. Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզոն» և Ջ. Սվիֆտի «Գուլիվերի 

ճանապարհորդությունները»: 

4. 19-րդ դարի 1-ին կեսի անգլիական գրականությունը: Անգլիական  ռոմանտիզմի գրականությունը: 

Բայրոնի պոեմները. «Կայեն» դրամատիկ պոեմը: Ջոն Քիթսի քնարերգությունը: Վ. Սքոթի 
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պատմավեպերը: 

5. Անգլիական  դասական ռեալիզմի գրականությունը: Չ. Դիկկենսի վեպերը («Օլիվեր Թվիստի 

արկածները»): 

6. 19-րդ դարի ԱՄՆ գրականությունը: Ռոմանտիզմն  ԱՄՆ-ում: Էդ. Պոն բանաստեղծ և արձակագիր: 

Ռոմանտիզմից անցում ռեալիզմի (Մելվիլ, Ուիթմեն, Տվեն): 

7. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի անգլիական գրականությունը (Շոու, Հարդի, Ուայլդ): 

8. Անգլիայի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Մոդեռնիզմի գրականությունը 

և գեղագիտությունը: Ջ. Ջոյսի նորարարական արձակը («Դուբլինցիներ», «Ուլիսես»): Թ. Էլիոթի 

ինտելեկտուալ պոեզիան: «Մեռյալ երկիր» պոեմը: 

9. Դարակեսի անգլիական փիլիսոփայական վեպը (Գոլդինգ, Մերդոկ), դրաման (Պինտեր): 

10. ԱՄՆ-ի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Ռեալիզմի և մոդեռնիզմի 

դրսևորումները ԱՄՆ-ի գրականության մեջ: 

11. Էռ. Հեմինգուեյի ստեղծագործությունը, նրա արձակի առանձնահատկությունները և պոետիկան: 

Հեմինգուեյի պատմվածքները և վեպերը. «Ֆիեստա» վեպը: 

12. Կորուսյալ սերնդի թեման Սքոթ Ֆիցջերալդի ստեղծագործության մեջ: Ուիլյամ Գոլդինգի 

ստեղծագործությունը. «Շառաչ և ցասում» վեպը: 

13. Վիլ. Սարոյանի արձակը: 

14. ԱՄՆ-ի դրամատուրգիան (Թ. Ուիլյամս, Յուջին Օ՛Նիլ): 

15. Դարավերջի ԱՄՆ-ի պոեզիան: Բիթնիկների պոետական նորարարությունը: Ա. Գինզբերգի 

պոեզիան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. История английской лит-ры в  5-и томах,  т. 1, Москва, 2006. 

2. М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

3. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

4. Մամիկոնյան  Հ., Արտասահմանյան գրականության  պատմություն,Երևան, 1957, 

5. Անիկստ  Ա.,  Շեքսպիր, Երևան 1988:  

 

 

 

1. 1601/Բ10 2. Անգլերենի պատմության և հնչյունաբանության հիմնահարցեր 3.  3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ .+15 ժ.+ 2-րդ   ընթաց. + 

կոնսուլտ. ժ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ,  

 պարզաբանել բառագիտության, շարահյուսության, ոճաբանության, ինչպես նաև 

գրականագիտության կցվանքների հնչյունաբանական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի զարգացման պատմական փուլերը և դրանց բնորոշ հնչյունական, 

բառային, քերականական առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
213. ներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացման միտումները, 

214. քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական համակարգիուսումնասիրության 

մեթոդներն և ուղղությունները, 

215. նկարագրելու հին, միջին և նորագույն անգլերենի փուլերին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
216. գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 

217. վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր և դրանց 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

218. վերլուծելու հին անգլերենով գրված տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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219. օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից, 

220. վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը: 

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

1․Ա1  Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

Ա6  Լուսաբանելու լեզվի դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

5. Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային մակարդակ: Վերհատույթային մակարդակ: 

Վերշարահյուսական մակարդակ: Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: Յուրաքանչյուր փուլին 

բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, քերականական կարգերը և բառային համակարգերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. LIBERMAN, A. WORD ORIGINS. AND HOW WE KNOW THEM: ETYMOLOGY FOR EVERYONE. CAMBRIDGE: CUP, 

2005. 

2. TRAIN, J. REMARKABLE WORDS WITH ASTONISHING ORIGINS. NEW YORK: CLARKSON N. POTTER, 1980. 

3. CARVER, C. M. A HISTORY OF ENGLISH IN ITS OWN WORDS. NY: BARNES & NOBLE BOOKS, 2000. 
4. Galstyan, A., Paronyan, Sh. Historical Development of English. Yerevan: YSU, 2013. 

 

 

1. 1605/Բ10 2.   Իտալերենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

3. 3 ECTS 

  կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 2 .+15 ժ.+ 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ 

6.  5-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.  Դասընթացինպատակն  է` 

 Ուսանողներին հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ իտալերենի պատմության հիմնական 

փուլերի և զարգացման առանձնահատկությունների մասին, 

 Լուսաբանել իտալերենին բնորոշ հնչյունական, քերականական և բառակազմական 

օրինաչափությունների պատմական զարգացման խնդիրները,  

 քննել իտալերենի` որպես ազգային լեզվի ձևավորման խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ամբողջական կերպով ներկայացնելուիտալերենիզարգացման հիմնական փուլերը, 

 ճանաչելու իտալերենի ծագման, ցեղակցական կապերի և պատմական զարգացման 

առանձնահատկությունները, 

 նկարագրելու իտալերենի հնչյունական համակարգի հիմնական 

առանձնահատկությունները, 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու միջնադարյան իտալերենով տեքստեր` համադրելով դրանք արդի իտալերենի 

հետ, 
 բացահայտելու փոխառությունների և պատճենումների դերը իտալերենի բառապաշարի 

ձևավորման գործընթացում, ինչպես նաևդրանց յուրացման առանձնահատկությունները, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից վերլուծություններ և հետևություններ 

անելու համար, 

 ինքնուրույն  կերպովկատարելու միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք` 

զեկուցում, թեզիսև այլն: 

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

 

Ա1. ներկայացնելու իտալագիտության տարբեր ոլորտներին    առնչվող տեսական  ու գործնական 

խնդիրներն ու առկա տեսությունները և ճիշտ կողմնորոշվելու գիտական խնդիրների 

ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ մոտեցումների ընտրության հարցում, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար 

զարգացնելու և առաջադրելու նորերը, 

Գ4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իտալերենը որպես ռոմանական լեզու, նրա ծագումը և զարգացման հիմնական փուլերը: 

2. Իտալերենի քերականական համակարգի ձևավորման և զարգացման 

առանձնահատկությունները: Ժողովրդական լատիներենից  իտալերեն անցման 

ժամանակաշրջանում հնչունական, ձևաբանական, շարահյուսական համակարգի կրած 

փոփոխությունները: 

3. Հնչյունների դասակարգման չափանիշներն ու սկզբունքները:  

4. Հնչյուն և հնչույթ, վանկ:  

5. Իտալերենի բարբառները և դրանց տարբերակման յուրահատկությունները: 

6. Դանթեն որպես ժողովրդախոսակցական իտալերենի առաջին տեսաբան: 

7. Գիտության զարգացման դերը լեզվական գործընթացում. Գալիլեո Գալիլեի 

նորաբանությունները լեզվում: 
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8. Գրական իտալերենի ձևավորման գործընթացում Ա. Մանձոնիի ներդրումը: 

9. Իտալերենի` որպես ազգային լեզվի կազմավորման հիմնական նախադրյալները: 

10. Փոխառությունները իտալերենի ժամանակակից բառապաշարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. C. Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Bologna: edizione il Mulino, 2004.  

2. C.Marazzini, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna: edizione il Mulino, 2002.  

3. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Roma: edizione Bompiani, 2016.  

4. M. Sensini, Le parole la lingua e il testo, Milano: edizione Arnoldo Mondadori Scuola, 2001. 

5. F. A. Leoni, P. Maturi, Manuale di fonetica, Roma: edizione Carocci, 2002. 

 

1. 1606/ Բ25.   2. Իտալական գրականություն  3. 4 ECTS   կրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6.  5-րդ կիսամյակ 7. Առ. ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնելիտալականգրականությանպատմության 

զարգացմանկարևորագույն միտումներըև իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. նշել իտալական գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
2. հիմնավորել արդի իտալական գրականության զարգացման ուղղությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

1. ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

4. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իտալական ուշ միջնադարի մշակույթը, աստվածաբանական և բանաստեղծական գրականությունը: 

Վերածննդի գրականությունը, նրա զարգացման փուլերը  և հիմնական գծերը: 

2. Դանտեի կյանքը և ստեղծագործութունը: «Նոր կյանք» ժողովածուն և մարդու նոր ըմբռնումը Դանտեի 

քնարերգության մեջ: «Աստվածային կատակերգություն»  պոեմը, նրա կառուցվածքը և պոեզիան: 

Դանտեն և Միջնադարը: Դանտեն և Վերածնունդը: Դանտեն և ժամանակակից աշխարհը: 

3. Ֆրանչեսկո Պետրարկան՝ Վերածնության առաջին բանաստեղծ: «Երգերի գիրքը» ժողովածուն: Սիրո 

նոր ըմբռնումը Պետրարկայի  սոնետներում: 

4. Բոկաչոյի կյաքը և ստեղծագործությունը: Մարդու նոր կոնցեպցիան Բոկաչչոյի 

ստեղծագործություններում: «Ֆյամետտան» որպես եվրոպական առաջին հոգեբանական վեպ: 

«Դեկամերոնի» հակամարդկային բնույթը: 

5. Ուշ Վերածննդի գրականությունը Իտալիայում (պոեզիան, արձակը): 

6. 18-19-րդ դարերի  իտալական դրաման և կատակերգությունը: 

https://www.ibs.it/libri/autori/Federico%20Albano%20Leoni
https://www.ibs.it/libri/autori/Pietro%20Maturi
https://www.ibs.it/libri/editori/Carocci


 

 

254 

7. Ռոմանտիզմի ձևավորումը իտալական գրականության մեջ. Ջ Լեոպարդիի  ստեղծագործությունը: 

Ալեսանդրո Մանձոնիի արձակը («Նշանվածները» վեպը): 

8. Իտալական սիմվոլիզմի պոեզիան (Գի դը Անունցիո): 

9. Մարինետտիի ֆուտուրիստական մանիֆեստը և Իտալիայի ֆուտուրիստների 

ստեղծագործությունները 

10. Բ. Կրոչեի գեղագիտական- փիլիսոփայական կոնցեպցիան և իտալական հերմետիզմի 

բանաստեղծական սկզբունքները (Ունգարետտի, Քվազիմոդո, Մոնտալե): 

11. 20-րդ դարի 2-րդ կեսի իտալական գրականությունը: Իտալո Զվեվոյի վեպերը: Զվեվոն և Ջոյսը: 

Հետպատերազմյան իտալական արձակը: Ալ. Մորավիայի ռեալիզմը («Չոչարա» վեպը): Չ. Պավեզեի 

«Տերը» վեպը: Ումբերտո Էկոյի մշակութային գործունեությունը. «Վարդի անունը» վեպը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. История   лит-ры  Италии в 4-х томах, под. ред. М. Андреева и  Р. Холодовского, т. 1, Москва, 2000,  

2. Де  Санктис, История итальянской лит-ры в 2-х томах,  т. 1, Москва, 1958,  

т. 2, Москва, 1964, 

3. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

4. Полуяхтова Н.,  История  итальянской лит-ры 19-го века,  Москва, 1970, 

5. Մամիկոնյան Հովհ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1957: 

 

 

1. 1601/Բ08 2. Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր  3.  4կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիք գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հաղորդակցության սկզբնաղբյուր/կոդավորում – ընկալող/դեկոդավորող 

հարաբերակցությունը,  

 պարզաբանել տեղեկատվության խողովակ – հաղորդում (message) – ուղղաձիգ փոխազդեցություն – 

կապի հաստատում հասկացությունների իմաստն ու նշանակությունը, 

 լուսաբանել հաղորդակցական փաստական նյութը (dat)  որպես սոցիալական և միջանձնյա 

հաղորդակցության, հաղորդման տրամաբանության և տեղեկատվության վերջնական ձևավորման 

բաղադրիչների միասնություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
222. ներկայացնելու տեղեկատվության հաղորդման գործընթացի առանձնահատկությունները, 

223. քննարկելու հաղորդակցության տեսությանն առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

224. նկարագրելու հաղորդակցության տեսության և այլ գիտակարգերի (գործաբանություն, 

գործառականություն, կոմմունիկոլոգիա, հոգելեզվաբանություն և այլն) փոխհարաբերությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
225. գնահատելու հաղորդակցական գործընթացը որպես տեղեկատվության փոխանցման արվեստ և 

գիտություն,  

226. լուսաբանելու հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

227. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
228. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

229. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության տեսությունը որպես գիտակարգ: Հաղորդակցության տեսության և այլ գիտակարգերի 

առնչությունը: Հաղորդակցության սահմանումն ու հաղորդակցության գործընթացի բաղադրիչները: 

Մեխանիստական, հոգեբանական, սոցիալական և սիստեմիկ մոդելներ: Հաղորդակցական մոդելներ: 

Հաղորդակցության գործառույթները: Հաղորդակցության ճանաչողական նշանակությունը: Սկզբնաղբյուր – 

բովանդակություն – ձև – տեղեկատվական խողովակ – ընկալող հարաբերակցությունը: Խոսքային և ոչ 

խոսքային հաղորդակցություն: Խոսքային հաղորդակցության ինդեքսային արտահայտումները: Լեզվական և 

հանրալեզվական հմտություններ, հաղորդակցության մաքսիմներ, հաղորդակցական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Griffin, E. A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill, 1997. 

7. Miller, K. Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. New York: McGraw-Hill, 

2005. 

8. Berko, R. Communicating. Boston, MA: Pearson Education, 2010. 

9. McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communications. London: 

Longman, 1993. 

10. Burgoon J. Guerrero L., Floyd K. Nonverbal Communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011. 

 

 

1. 1601/Բ13 2. Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (անգլերեն) 3. 2 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 պարզաբանել հաղորդակցություն հասկացույթը՝ ընդգծելով արդյունավետ հաղորդակցության 

կարևորությունը միջանձնյա և հասարակական հարաբերություններում, 

 ներկայացնել հաղորդակցության հիմնական տիպերն ու եղանակները, 

 լուսաբանել հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին առնչվող փաստական նյութը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
230. ներկայացնելու հաղորդակցության դասակարգման (տիպերի ու եղանակների)  հիմնական 

չափանիշներն ու սկզբունքները, 

231. քննարկելու հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին  առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

232. նկարագրելու հաղորդակցության տիպերի և եղանակների գործնական, ինտերակտիվ և 

տեղեկատվական գործառույթները, ինչպես նաև  գործաբանական, հոգելեզվաբանական և այլ 

հայեցակերպերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
233. գնահատելու հաղորդակցական տիպերը  որպես տեղեկատվության փոխանցման առավել կամ պակաս 

արդյունավետ միջոցներ, 

234. լուսաբանելու արդյունավետ հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

235. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
236. օգտվելու անգլերենi հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

237. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1.Ա3 Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

2.Ա4 Քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հաղցորդակցության զարգացման 

գործում, 

3.Ա7 Լուսաբանելու հաղորդակցության դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

4.Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

5.Բ4 Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և հաղորդակցության 

տեսության ոլորտներում: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության գաղափարը, ձևավորման պատմությունը և արդի սահմանումը: Հաղորդակցության 

կարևորությունը որպես մարդու կենսագործունեության անհրաժեշտ պայման: Հաղորակցության 

բազմահայեցակերպայնության գաղափարը և միջգիտակարգային բնույթը: Հաղորդակցության նպատակներն 

ու գործառույթները: Հիմնական տիպերն ու եղանակները: Գրավոր հաղորդակցություն, բանավոր 

հաղորդակցություն, արտաքին և ներքին հաղորդակցություն, էլեկտրոնային հաղորդակցություն: 

Հաղորդակցական գործիքներ, սարքավորումներ և կայքեր: Անձնական և հանրային հաղորդակցություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Shwarzman, R. Fundamentals of Oral Communication. NY: Kendall, 2014. 

2. Конецкая, В.П. Социология коммуникации. М.: МГУ, 1997.  

3. Maxwell, C. John. Everyone Communicates. Ct.: Few Connect, 2010. 

4. Garcia, H. F. The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead Effectively. 

US: Pearson FT Press,2012. 

 

 

1. 1605/Բ13 2.   Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (իտալերեն) 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս. - 2 

6.  6-րդկիսամյակ` գարնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8.  Դասընթացինպատակն  է` 

 Հաղորդել գիտելիքներ հաղորդակցության ձևերի և տեսակների, ինչպես նաև միջանձնային և 

ինստիտուցիոնալ փոխառնչությունների տարբեր ոլորտներում հաղորդակցության 

առանձնահատկությունների մասին, 

 ծանոթացնել ուսանողներին արդյունավետ հաղորդակցության մեխանիզմներին, միջանձնային և 

միջմշակութային հարաբերություններում հաղորդակցության ձախողման պատճառներին,  

 զարգացնել գրավոր և բանավոր հաղորդակցության  տարբեր հմտություններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու հաղորդակցական իրադրությունների վերլուծության հիմնական մեթոդները, իտալերենով 

գրավոր և բանավոր խոսքային հաղորդակցության հիմնական ռազմավարությունները, 
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 նկարագրելու հաղորդակցության տեսության հիմնական հասկացությունները, հաղորդակցության 

կառուցվածքային բաղադրիչները, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում հաղորդակցության 

պայմանները, տիպերը և տեսակները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու  մասսայական և միջմշակութային հաղորդակցության բազմազան համատեքստեր և 

իրավիճակներ,  

 մեկնաբանելու միջանձնային հաղորդակցության փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև անհատի 

խոսքային և ոչ խոսքային վարքագիծը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտագործելու հաղորդակցության ռազմավարության տարբեր ձևեր միջանձնային,  միջմշակութային 

կոնֆլիկտներից խուսափելու համար, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից  հաղորդակցական գործընթացը արդյունավետ 

կառուցելու համար: 

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

Ա2. ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության հիմնարար հասկացություններն ու 

ժամանակակից իտալերեն խոսքի դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում,  

Ա3. լուսաբանելու հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում իտալերենի և հայերենի 

փոխհարաբերության  հաղորդակցական-գործաբանական տարբեր խնդիրներ,  

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն իտալալեզու 

միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, միջանձնային և այլ  

կոնֆլիկտներ, 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու և 

առաջադրելու նորերը, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագած խնդիրներն` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հաղորդակցության տեսությունը որպես գիտություն, նրա գործառույթները և ուսումնասիրության 

մեթոդները: 

2. Հաղորդակցության գործընթացը: Հաղորդակցության կառուցվածքային կաղապարները: 

3. Հաղորդակցության տեսակները: Խոսքային հաղորդակցությունը և նրա տեսակները: 

4. Ոչ խոսքային հաղորդակցության տեսակները: 

5. Հաղորդակցության մակարդակները. անձնային, միջանձնային, կորպորատիվ, մասսայական, 

մասնագիտական հաղորդակցություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. P.E. Balboni, F. Caon, La comunicazione interculturale, Venezia: edizione Marsilio, 2015. 

2. E.Cheli, Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale. Un’introduzione interdisciplinare, 

Milano: Franco Angeli edizioni, 2015. 

3. S. Gensini, Fare comunicazione.Teoria ed esercizi, Roma: Carocci editore, 2006.  
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4. L. Lotto, R.Rumiati, Introduzione alla psicologia della comunicazione, Bologna: il Mulino, 2013. 

 

 

1. 1601/Բ12 2. Անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության հիմնահարցեր 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն,2 ժամ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ շեշտելով բառագիտական 

կատեգորիաների համակարգային բնույթը և բառական միավորների (բառ, ձևույթ, 

բառակապակցություն) համալիր քննության կարևորությունը, 

 պարզաբանել լեզու – իրականություն, լեզու – հաղորդակցություն առանցքների, և 

համապատասխանաբար՝ լեզու – խոսք երկատման կարևորությունը բառագիտական 

հիմնահարցերի քննության տեսանկյունից, 

 լուսաբանել լեզվաոճագիտությանը վերաբերող տեսական և գործնական մասնագիտական 

մոտեցումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

ներկայացնելու անգլերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները, բառագիտական հիմնական 

կարգերը և անգլերենի բառապաշարի զարգացման միտումները (հատկապես նորակազմ բառերի 

շերտը), 

քննարկելու լեզվաոճագիտության առանձին բաժինները, 

նկարագրելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, ձևաբանական, հնչյունաբանական 

մակարդակներում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
գնահատելու բառային դրսևորումներում բառագիտական արժեք ներկայացնող տարրերը և անգլերենի 

բառապաշարի զարգացման փուլերը, 

լուսաբանելու փաստական բառանյութը՝ վերհանելով բառակազմական, իմաստաբանական, 

գործառական և տերմինաբանական առանձնահատկությունները, 

վերլուծելու  գեղարվեստական գրականությունից վերցված հատվածներ՝ բացահայտելով ոճական 

հնարները և ընդհանրապես լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը գործառական տարբեր ոճերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական պարբերականներ, 

համալսարանական կայքեր և այլն), 

վերլուծելու լեզվաոճական միջոցները հաղորդակցության ոլորտում: 

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

1.Ա1 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

3. Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

4.Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Բառագիտությունը լեզվաբանական գիտակարգերի համակարգում: Բառիմաստ՝ տեսական մոտեցումներ, 

տեսակներ: Բառի ներքին ձև՝ պատճառաբանվածության տեսակներ: Իմաստափոխություն; 

բազմիմաստություն, համանունություն, համատեքստ: Թեմատիկ խմբեր, իմաստային դաշտեր, 

սեռանիշություն, հոմանիշություն, հականիշություն; բառի ձևաբանական կառուցվածք: Բառակազմություն: 

Բառակապակցությունների իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Դարձվածաբանության հիմնահարցեր: Բառապաշարի շերտերի ուսումնասիրություն:Լեզվաոճագիտության 

հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: Այլաբերություն և բանադարձում: Բառագիտական, 

ձևաբանական, շարահյուսական  ոճագիտություն:Գործառական ոճեր: Շարադրանքի էությունն ու 

տեսակները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գիրունյան, Գ. Անգլերենի բառագիտության հիմունքներ: Երևան: ԳԱՍՊՐԻՆՏ, 2009: 

2. Minaeva, L. English Lexicology and Lexicography. Moscow: ASTREL, 2007. 

3. Cruse, D. A. Lexical Semantics. NY: CUP, 2001. 

4. Gvishiani, N. B. Modern English Lexicology: Vocabulary in Use. M.: MGU, 2000. 

5. Arnold I. The English Word. M.: Progress, 1973. 

6. Kraus, J. Rhetorik, Functional Stylistics and Theory of Language. Amsterdam: JB, 1993. 

7. Minayeva, L. Word in Speech and Writing. Moscow; M.: MGU, 1982. 

8. Leech, G. A. Linguistics and Figures of Rhetoric. Essays on Style and Language. London: Longman, 1966. 

9. Akhmanova, O. Linguostylistics; Theory and Method. M.: MGU, 1972. 

 
 

1. 1605/Բ12 2.   Իտալերենի բառագիտության և ոճագիտության հիմնահարցեր 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5  դաս. - 2 

6.  7-րդկիսամյակ` աշնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8.  Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ բառագիտության ուսումնասիրության հիմնական 

միավորի` բառի բովանդակային կառուցվածքի առանձնահատկությունների մասին,  

 ծանոթացնել իտալերենի բառապաշարի տարբեր շերտերին և դրանց զարգացման 

առանձնահատկություններին,   

 քննել  իտալերենի ոճաբանության առանձնահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ամբողջական կերպով ներկայացնելու  բառագիտության հիմնական ըմբռնումներն ու 

հասկացությունները, իտալերենի բառապաշարի տարբեր շերտերը և հարստացման ուղիները, 

 ճանաչելու իտալերենի ոճաբանության առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարբերակելու և վերլուծելու իմաստային-թեմատիկ խմբերը, 

 քննարկելու իտալերենի բառագիտությանն առնչվող տարբեր խնդիրներ, 

 վերլուծելու ոճաբանության հիմնական ըմբռնումներն ու հասկացությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություններ և հետևություններ անելու համար, 

 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, գրելու իտալերենի բառագիտությանը և 

ոճաբանությանը վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք` զեկուցում, թեզիս: 

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

Ա1. ներկայացնելու իտալագիտության  տարբեր ոլորտներին    առնչվող տեսական  ու գործնական 

խնդիրներն ու առկա տեսությունները և ճիշտ կողմնորոշվելու գիտական խնդիրների ուսումնասիրության 

համար անհրաժեշտ մոտեցումների ընտրության հարցում, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական տեսանկյունից՝ 

կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ4. կատարելու լեզվական նյութի զուգադրական-համեմատական քննություն իտալերենում և հայերենում, 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու և 

առաջադրելու նորերը, 

Գ4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 
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գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բառագիտության ուսումնասիրության առարկան, նրա խնդիրներն ու նպատակները:  

2. Բառային իմաստ: Բառիմաստի ընդլայնում և նեղացում: Հոմանիշներ: Հականիշներ: 

Համանուններ: Սեռանիշ և տեսականիշ բառեր: Բազմիմաստ բառեր:  

3. Իմաստային-թեմատիկ խմբեր: Իտալերենի բառապաշարի հարստացման միջոցները. 

փոխառություններ, օտարաբանություններ, նորաբանություններ, պատճենումներ: 

4. Իտալերենն այսօր: Իտալերենի տարբերակներն ըստ աշխարհագրական բաժանման. բարբառներ: 

Մասնագիտական ոլորտի լեզուն: 

5. Բառակազմություն: Ածանցում: Բառաբարդում: 

6. Ընդհանուր տեղեկություններ ոճի մասին: 

7. Ոճաբանության հիմնական ըմբռնումները և հասկացությունները: 

8. Ոճը որպես լեզվի անհատական դրսևորում: 

9. Գրական ոճ, հիմնական առանձնահատկությունները: 

10. Ոճական հնարներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. G. Adamo, V. Della Valle, Le parole del lessico italiano, Roma: Carocci, 2010. 

2. M. Sensini, Le parole, La lingua e Il Testo, Milano: Mondadori Scuola, 1995. 

3. S. Ambroso, G. Stefancich, Parole, Roma: Bonacci, 2002. 

4. M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano: Mondadori, 1999. 

5. T. De Mauro, La Fabbrica della Parole, Il lessico e problemi di lessicologia, Torino: UTET, 2012. 

7. P. V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Roma-Bari: Laterza, 2001. 

8. G. Tellini, Lezione di stilistica per stranieri, Firenze: Fiorentina, 2012. 
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4.  8 ժամ/շաբ. 5. գործ. 8 

6. 1-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Արդեն իսկ ներկայացված հնչյունաբանական տեսության հիման վրա շարունակել զարգացնել 

ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով համապատասխան 

վարժությունների համակարգ:  

 պարզաբանել ուսանողների միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր խոսքի 

հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, լսողական և տեսալսողական 

վարժությունների օգնությամբ):  

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական կառույցներ և կաղապարներ, 

դրանց գործնական կիրառություն):  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 գործնականում կիրառելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական արտասանական 

թերությունները:  

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, վերլուծությունների, 

մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով համապատասխան բառապաշար: 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` կիրառելով բնագիր 

տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի վերլուծության արդյունքում սերտած նոր 

բառապաշարը և համապատասխան քերականական գիտելիքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և թարգմանություններ, 

 կիրառելու ուղղագրական կանոնները` շտկելով սեփական գրավոր խոսքը 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի վերաբերյալ ստացած գիտելիքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ընդհանուր անգլերեն` շեշտադրելով բառապաշարի ընդլայնումը,  

Անգլերենի քերականություն,  

Անգլերեն գրավոր խոսքի զարգացում : 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate. Essex: Pearson, 2014. 

2. Mkhitaryan, K., Gevorgyan, A. Develop Your Vision of English. Yerevan: Antares, 2017. 

3. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate. Օղֆօռդ: OUP, 2016. 
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8.Դասընթացի նպատակն է 

 ներկայացնել անգլերենի բանավոր և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները՝ 

ակտիվացնելով ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը:  

 պարզաբանել անգլերենի քերականության շարահյուսական նրբությունները: 

 լուսաբանել գրավոր և բանավոր անգլերենի յուրահատկությունները՝ խթանելով ինքնուրույն 

ստեղծագործական աշխատանքի կատարման ու բանավոր հաղորդակցական հմտությունները:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու ասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,  

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում անգլերենով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

իմացությունը: 

 մեկնաբանելու և վերլուծելու անգլերեն դասական և ժամանակակից ստեղծագործություններ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ հիմնավորելով 

անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հիմնահարցերի շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և վերարտադրելով 

դասախոսություններ, հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյա լինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն և տարբեր հարցերի շուրջ 

անգլերենով հաղորդակցվելուն, 

Քերականություն՝ ուղղված ուսանողների գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Mkhitaryan, Y.  A Basic English Grammar (exercises). Yerevan: Zangak, 2011. 

2. Thomson, M and Martinet, G. Practical English Grammar.Oxford: OUP,  1975. 
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3. Thomson, M and Martinet, G. Practical English Grammar Exercises.Oxford: OUP,  1975. 

4. Vince, M. First Certificate Language Practice. USA: Macmillan, 2010. 

5. Zemach, D. E. Academic Writing from paragraph to essay.USA: Macmillan, 2011. 

 
 

 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն - 3 3. 8 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանել անգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ 

գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները գրականագիտական 

տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ հիմնավորելով 

անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերենառաջադրված հոդվածները, քաղաքական, 

սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

26. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

27. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 
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քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու հմտությունների 

զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 

1. 1601/Բ07 2. Անգլերեն  4 3.  8 կրեդիտ 

4.  6 ժամ /շաբ. 5. գործ.՝6 

6. 4-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին վերաբերող 

մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի տեքստերի 

առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից անգլերեն և 

հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
238. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

239. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

240. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
241.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ հաղորդակցման 

գործընթացում,  

242. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
243. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

244. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  
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3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և մշակութային 

քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական ունակությունների խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

2. Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 

 

1. 1601/Բ05 2. Անգլերեն  - 5 3. 8 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանել անգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական գրականությունների լավագույն 

նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, գլխավոր և երկրորդականկերպարները:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 
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Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը համադրելու 

գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու հմտությունների 

զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z․, Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 
 
 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն  - 6 3. 12 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 6-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանել անգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ 

գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները գրականագիտական 

տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 
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 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ՝ լսելով, ընկալելով և 

վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, հարցազրույցներ, 

ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերենառաջադրված հոդվածները, քաղաքական, 

սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու հմտությունների 

զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 
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մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի տեքստերի 

առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից անգլերեն և 

հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
245. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 

246. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

247. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
248.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ հաղորդակցման գործընթացում,  

249. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
250. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

251. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ /համապատասխան 

կրթական հաստատություններում, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

5. անհատական և խմբային աշխատանք,  

ինքնուրույն աշխատանք,  

բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և եզրափակիչ 

քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և մշակութային 

քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական ունակությունների խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

2. Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 
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6. 1-ին կիսամյակ` աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Զարգացնել ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն 

աշխատելու և պարզ իրադրություններում հաղորդակցվելու կարողություններ, 

 ընդհանուր պատկերացում ձևավորել իտալերենի քերականության հիմունքների մասին,  

 ձևավորել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իտալերենի հնչյունական և քերականական համակարգերի ընդհանուր 

առանձնահատկությունները,  

 ճանաչելու հաղորդակցական պարզ իրադրություններում գործածվող բառապաշարի 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գրավոր և բանավոր խոսքում պահպանելու իտալերենի ուղղախոսական և ուղղագրական 

նորմերը, 

 վերարտադրելու պարզ տեքստեր՝ ուսուցման առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն 

բառապաշարով, 

 գործնականում կատարելու պարզ տեքստերի թարգմանություններ իտալերենից հայերեն և 

հայերենից իտալերեն,  

 զարգացնելու իտալերեն խոսքի տեսալսողական ընկալման որոշ կարողություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ձեռք բերված գիտելիքները կիրառելու գործնականում, զարգացնելու վերլուծելու և համադրելու 

կարողությունները, 

 տարբեր աղբյուրներից հայթայթելու տեղեկատվություն և վերլուծելու այն: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու 

և առաջադրելու նորերը: 

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

 գործնական պարապմունք, 

 հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլ մեթոդներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, խմբակային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ իտալերենի հնչյունական համակարգի մասին: 

Տառակապակցություններ: Երկբարբառներ և եռաբարբառներ: Կրկնակի բաղաձայններ:  Շեշտ և 

շեշտադրում:  Վանկ և վանկատման կանոններ: Հնչերանգ:  
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2. Հոդը և նրա տեսակները (անորոշ և որոշյալ հոդ): Մասնակի հոդ: Միաձուլված հոդ:  

3. Գոյականի քերականական կարգերը:  

4. Ածականիտեսակները: Համեմատության աստիճանների  կազմության առանձնահատկությունները:  

5.  Թվական: Քանակական և դասական թվականների կազմության և գործածության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 

6. Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը:  

7. “Լինել” (essere) և “ունենալ” (avere) օժանդակ բայեր: Բայը և դրա դասակարգման սկզբունքները: 

Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակ: Կանոնավոր բայեր: Եղանակավորող բայեր:  

8. Անհատական(անկանոն) խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա 

ժամանակը:  

9. Սահմանական եղանակի վաղակատար ներկա ժամանակը: 

10. Սահմանական եղանակի պարզ և բարդ ապառնի ժամանակաձևերը: 

11. Սահմանական եղանակի անցյալ անկատար ժամանակը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Tanzini, Giochiamo in italiano, Firenze: Progetto Lingua, 2003. 

2. L. Costamagna, Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni, 1996. 

3. R. D’Armellina, M. Luisa Turolla, G. Gori, Giocare con la fonetica, Firenze: Alma Edizione, 2005. 

4. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano I, Quaderno degli Esercizi 1, Roma: Edilingua, 2006. 

5. M. Silvestrini, C. Ciliberto, M. Ferretti, L. Filippucci, Dai prova, Esercizi graduati di lingua italiana per 

stranieri con chiavi, Perugia: Guerra edizione, 2007. 
 

 

1. 1605/Բ 02 2. Իտալերեն -2 3. 9 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 8  

6. 2-րդ կիսամյակ` գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքի ունակությունները, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտությունները,  

 հարստացնել և ընդլայնել հաղորդակցության համար անհրաժեշտ հիմնական բառապաշարը,  

 ծանոթացնել ուսանողին իտալական քաղաքակրթության որոշ տարրերին:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իտալերենի քերականական կառուցվածքի հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ բառապաշարը,   

 քննարկելու իտալերենի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի մշակութային 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 զարգացնելու իտալերեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 կիրառելու յուրացված քերականական կառույցները և բառապաշարը հաղորդակցական պարզ 

իրադրություններում,  

 վերարտադրելու և թարգմանելու պարզ և միջին բարդության տեքստեր,  

 իտալերենով հաղորդակցվելու պարզ թեմաների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները ՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և 

մտքեր, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ համացանցային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 
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Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու 

և առաջադրելու նորերը: 

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

 գործնական պարապմունք, 

 հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլ մեթոդներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, խմբակային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն ե 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սահմանական եղանակի անցյալ անկատար ժամանակի կազմության և գործածության 

առանձնահատկությունները: 

2. Վաղակատար անցյալ ժամանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

3. Անդրադարձ բայեր: 

4. Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակը: 

5. Ուղիղ խնդիր դերանուններ: Անուղղակի խնդիր դերանուններ: 

6. Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:  

7. Պայմանական եղանակի ներկա և անցյալ ժամանակաձևերը:  

8. Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

9. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. T. Matrin, S. Magnelli, Progetto italiano 1, Libro dello studente, Roma: Edizioni Ediligua, 2006. 

2. T. Matrin, S. Magnelli, Progetto italiano 1, Quaderno degli esercizi, Roma: Edizioni Ediligua, 2006. 

3. D. Alessandroni, Cara Italia, Perugia: Guerra Edizioni, 1998. 
 

 

1. 1605/Բ 03 2. Իտալերեն -3 3. 8 ECTS կրեդիտ 

4.7 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 7  

6. 3-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն 

աշխատելու և պարզ իրադրություններում հաղորդակցվելու կարողություններ, 

 զարգացնել տեսալսողական և վերարտադրողական ունակությունները,  

 ներմուծել նոր բառապաշար, ծանոթացնել ուսանողին իտալական քաղաքակրթության 

կարևոր տարրերին, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 նկարագրելու իտալերենի քերականական համակարգին բնորոշ առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ բառապաշարը՝ իր 

գործածման առանձնահատկություններով,  

 քննարկելու իտալերենի՝ որպես օտար լեզվի ազգամշակութային առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 բանավոր և գրավոր խոսքում օգտագործելու յուրացված քերականական կառույցները, 

 ինքնուրույն կերպով կատարելու պարզ տեքստերի ձևաբանական-շարահյուսական վերլուծություն, 

 զարգացնելու իտալերենի խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 բառարանի օգնությամբ թարգմանելու, վերարտադրելու և վերլուծելու գրական գեղարվեստական 

(ադապտացված) տեքստեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 հաղորդակցվելու իտալերենով առօրյա թեմաների շուրջ, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ համացանցային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու 

և առաջադրելու նորերը: 

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

 գործնական պարապմունք, 

 հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլ մեթոդներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, խմբակային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

5. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը:  

6. Ըղձական եղանակի գործածության առանձնահատկությունները: Ժամանակների համաձայնեցման 

խնդիրը:  

7. Բայի անդեմ ձևերը: 

8. Կրկնակի դերանունների կազմության և գործածման առանձնահատկությունները: 

9. Հարաբերական դերանունների գործածման առանձնահատկությունները: 

10. Բառակազմություն.առավել գործածական նախածանցներն ու վերջածանցները:  

11. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, նույնանուններ, բազմիմաստ 

բառեր, դարձվածային միավորներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. M. Silvestrini, C. Bura, E.Chiacchella, L’italiano e l’Italia, Perugia: Guerra Edizioni, 2003. 

2. M. Silvestrini, C. Ciliberto, M. Feretti, L. Filippucci, Dai, prova, Perugia:  Guerra Edizioni,  

3. 2007. 

4.  T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano II, Quaderno degli esercizi II, Roma: Edilingua, 2006. 

5.  K.Katerinov, M.C. Boriosi Katerinov, La lingua italiana per stranieri, Perugia: Edizioni Guerra, 1985. 
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4.9 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. - 9  

6. 4-րդ կիսամյակ` գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ավարտել իտալերենի քերականության հիմունքների ուսուցումը,  

 հարստացնել ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարը,  

 զարգացնելտեսալսողական ունակությունները՝ նախադրյալներ ստեղծելով տարբեր 

իրադրություններում հաղորդակցվելու համար,   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու իտալերենի քերականական համակարգի առանձնահատկությունները,  

 քննարկելու թեմատիկ և մասնագիտական բառապաշարի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու իտալերենի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի մշակութային 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տիրապետելու իտալերենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերին, 

 տիրապետելու խոսքի մասերի կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկություններին, 

 կիրառելու իտալերենի նորմատիվ քերականությունը գործնականում,  

 ինքնուրույն կերպով գրելու միջին բարդության աշխատանք, 

 ազատ հաղորդակցվելու իտալերենով բազմապիսի թեմաների շուրջ, 

 գործնականում կատարելու պարզ և միջին բարդության տեքստերի իտալերենից հայերեն և հայերենից 

իտալերեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության սկզբունքներին համապատասխան,    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ համացանցային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու 

և առաջադրելու նորերը: 

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

 գործնական պարապմունք, 

 հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլ մեթոդներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, խմբակային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ըղձական եղանակի պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը: Ըղձական եղանակի գործածության 

առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ստորադասական նախադասություններում:  

2. Պայմանական եղանակ:  

3. Պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը, խառը տիպի պայմանական նախադասություններ:  

4. Դերբայական կառույցներ, դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

5. Բացարձակ կառույցներ բայի անդեմ ձևերով:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. M. Silvestrini, C.Bura, E.Chiacchella, L’italiano e l’Italia. Perugia: Guerra Edizioni, 2003. 

2. M. Silvestrini, C. Ciliberto, M. Feretti, L. Filippucci, Dai, prova. Perugia: Guerra Edizioni,  

2007. 

3. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano II, Quaderno degli esercizi II. Roma: Edilingua, 2006. 

4.  K.Katerinov, M.C. Boriosi Katerinov, La lingua italiana per stranieri. Perugia: Edizioni Guerra, 1985. 
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6. 5-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռքբերված 

              գիտելիքները,  

 զարգացնել ուսանողների՝ազատ հաղորդակցվելու, գեղարվեստականև 

             մասնագիտական գրականությունից օգտվելու կարողությունները,  

 ծանոթացնել իտալական մամուլի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու բառապաշարի տարբեր շերտերի գործածման առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու իտալական մամուլի լեզվաոճական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանելու իտալական քաղաքակրթությանն առնչվող տարաբնույթ հարցեր, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բանավոր և գրավոր խոսքում օգտագործելու յուրացված քերականական կառույցները, 

 բառարանի օգնությամբ թարգմանելու, վերարտադրելու և վերլուծելու հրապարակախոսական, գրական 

գեղարվեստական տեքստեր,  

 զարգացնելու իտալերենի խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 վերլուծելու իտալական մամուլի առանձնահատկությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 հաղորդակցվելու իտալերենով առօրյա թեմաների շուրջ, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ համացանցային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով, 

 վերլուծելու բնագիր տեքստեր և օգտվելու մասնագիտական գրականությունից: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Բ6. մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական ոլորտներում 

գործածվող  իտալերենի առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագած խնդիրները` առաջադրելով դրանց լուծման 
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անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները,  

Գ4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

 գործնական պարապմունք, 

 հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլ մեթոդներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, խմբակային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մամուլի լեզվի լեզվաոճական առանձնահատկությունները իտալերենում:  

2. Քաղաքական-հասարակական տեքստերի լեզվական առանձնահատկությունները և դրանց 

թարգմանության խնդիրները: 

3. Խոսքային ակտերի գործաբանական դրսևորումների առանձնահատկությունները: 

4. Դարձվածային միավորների կիրառման առանձնահատկությունները խոսքային հաղորդակցման 

տարբեր ոլորտներում:  

5. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3, Libro dello studente,  Roma; Edilingua, 2008.  

2. De Giuli, C. Guastalla, C.M. Naddeo, Magari, Firenze: Alma Edizione, 2008. 

3. M. Pichiassi, G. Zaganelli, Contesti italiani, Perugia: Guerra Edizioni, 2004. 

4. R.B.Costa, Viaggio nell’italiano, Torino: Loescher Editore, 2009. 
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3. 8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. - 8  

6. 6-րդ կիսամյակ` գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքի ունակությունները, տարաբնույթ տեքստերի վերլուծական 

ընթերցանության կարողությունները,  

 Ուսանողին հաղորդակից դարձնել ուսումնասիրվող լեզվի բառապաշարի տարբեր շերտերի 

յուրահատկություններին, 

 Զարգացնել թարգմանական կարողութուններն ու հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու իտալերենի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու բառապաշարի տարբեր շերտերի լեզվաոճական գործածության յուրահատկությունները, 

 ներկայացնելու գրական գեղարվեստական ստեղծագործությունների վերլուծության տարբեր մեթոդներ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ազատ կերպով շարադրել մտքերը և զրուցել հասարակական-քաղաքական և մշակութային տարբեր 

թեմաներով, 

 զարգացնելու իտալերեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 գործնականում կատարելու միջին բարդության բնագիր տեքստերի իտալերենից հայերեն և հայերենից 

իտալերեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության սկզբունքներին համապատասխան,    
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Բ6. մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական ոլորտներում 

գործածվող  իտալերենի առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագած խնդիրները` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները,  

Գ4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

 գործնական պարապմունք, 

 հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլ մեթոդներ, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, խմբակային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գեղարվեստական տեքստերի հիմնական առանձնահատկությունները: Պատկերավորության հնարները 

գեղարվեստական տեքստերում և դրանց թարգմանության հիմնական միջոցները:  

Գեղարվեստական տեքստի վերլուծության հիմնական մեթոդները: Բնագիր տեքստերի լեզվաոճական 

առանձնահատկությունների քննություն: 

Իտալական մամուլի վերլուծություն: Մամուլի լեզվի բառապաշարի առանձնահատկությունները: 

Նորաբանությունները մամուլի լեզվում: 

Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. M. Silvestrini, C. Bura, E. Chiacchella, L’italiano e l’Italia, Perugia: Guerra Edizioni, 2003. 

2. M. Silvestrini, C. Ciliberto, M. Feretti, L. Filippucci, Dai, prova, Perugia: Guerra Edizioni, 2007. 

3. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano II, Quaderno degli esercizi II, Roma: Edilingua, 2006. 

4. K. Katerinov, M. C. Boriosi Katerinov, La lingua italiana per stranieri, Perugia: Edizioni Guerra, 1985. 

5. T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3, Libro dello studente,  Roma: Edilingua, 2008.  
 

 

1. 1605/Բ07 2. Իտալերեն – 7 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4.  8 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 8 

6. 7-րդկիսամյակ` աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.  Դասընթացընպատակն  է՝ 

 Զարգացնել ուսանողի  ազատ և անկաշկանդ հաղորդակցվելուև մասնագիտական գրականությունից 
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օգտվելու, տարաբնույթ տեքստեր վերլուծելու և մեկնաբանելու հմտություններ,  

 կատարելագործել տարբեր տիպի հետազոտական  աշխատանքներ կատարելու կարողություններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ամբողջական կերպով ներկայացնելու իտալերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական 

առանձնահատկությունները,  

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի պատմալեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու քննարկումներ և բանավիճելու հասարակական և մշակութային թեմաներով` ազատ և 

անկաշկանդ, քերականորեն և տրամաբանորեն ճիշտ ձևակերպելով և  արտահայտելով մտքերը, 

հիմնավորելով սեփական կարծիքը, 

 իրականացնելու  բազմաբնույթ տեքստերի մեկնություն և վերլուծություն, ներթափանցելու 

բովանդակության մեջ՝ բացահայտելով դրանց  հաղորդակցական-տեղեկատվական արժեքը,  

 իրականացնելու բազմաբնույթ տեքստերի գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, մեկնաբանելու և 

վերլուծելու դրանք, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու, 

բազմաբնույթ քննարկումների մասնակցելու և համապատասխան թեմաներով զեկույցներ 

պատրաստելու նպատակով, 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություններ և հետևություններ անելու համար: 

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

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Բ6. մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական ոլորտներում 

գործածվող  իտալերենի առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագած խնդիրները` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները,  

Գ4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 
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Հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական և գրական տեքստերի վերլուծության և 

թարգմանության հիմնական սկզբունքները:  

Խոսակցական իտալերենի հնչյունային, ձևաբանական-շարահյուսական և բառային-իմաստային 

առանձնահատկությունները: Բառապաշարի տարբեր շերտերի լեզվաոճական յուրահատկությունները: 

Տարաբնույթ  տեքստերի կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկությունները և դրանց 

թարգմանության խնդիրները: 

Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. M. Pichiassi, G. Zaganelli, Contesti italiani. Viaggio nell’italiano attraverso i testi, Perugia: Guerra Edizioni, 2007. 

2. E. Ercolino, T. A. Pellegrino, L’utile e il dilettevole. esercizi e regole per comunicare, Torino: Loeshter editore, 

2012. 

3. R. B. Costa, Viaggio nell'italiano, Torino: Loescher Editore, 2009. 

a. De Giuli, C. Guastalla, C. M. Naddeo, Magari. Corso di lingua e cultura italiana, B1-C1, Firenze: Alma Editore, 

2008. 

b. Filippone, S. Radicchi, Caccia ai tesori. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Livello B1-C1, Torino: 

Loescher Editore, 2016. 
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՀԱՏՈՒԿ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
1. 1403/Բ08                       2. Հայ գրականություն 3.  2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 2 ժամ 

6. 4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ուսանողներին ներկայացնել ազգային ինքնության,ազգային հոգեբանության և մտածողության 

ինքնատիպությունը գրականության զարգացման տարբեր շրջափուլերում, սահմանել այն 

սկզբունքները և չափորոշիչները, ըստ որոնց կարելի է ստեղծել միջմշակութային կապեր 

գրականության և մշակութային տարբեր հարթակներում, բացատրել 

արդիգրականկյանքիօրինաչափություններըևառանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու  գրական երկի բնութագրական հատկանիշները, 

 թվարկելու գրականության զարգացման շրջափուլերը և նրանց ներսում ընթացող տեղաշարժերը, 

 մատնանշելու  ազգային և համամարդկային  հարցադրումներ ընդգկող հիմնական գրական 

ստեղծագործություններըև արվեստի գործերը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համադրելու կամ հակադրել տարբեր ազգային պատկանելիության գրական երկեր, 

 շեշտադրելու ազգային ինքնության,ազգային հոգեկեցվածքի առանձնահատկությունները՝գրական 

տեքստի միջոցով; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն,  

 կապ հաստատելու գրականության ևմշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

9. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

10. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

11. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

12. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն, 

2.ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 
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․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում է 

4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայ գրականության զարգացման շրջափուլերը .գրական կյանքի առանձնահատկությունները: 

2. Ազգային ինքնության խնդիրը.գրքի խորհրդապատկերը հայ մշակութային պատմության մեջ: 

3. Ազգային խորհրդանիշներ, արխետիպերը հայ և համաշխարհային գեղարվեստական մտածողության մեջ: 

4. Գունամտածողությունը գրական պատկերի ենթաշերտերում. միջմշակութային կապերի ստեղծում  

գրականության և նկարչության,երաժշտության միջև: 

5. Արդի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները . ազգային և համամարդկային արժեքների  

զուգորդումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աղաբաբյան Ս., Հայսովետական գրականության պատմություն, Երևան, ՀՍՍՀԳԱ հրատ., 1988 

2. Աղաբաբյան Ս., Արդի հայ գրականության պատմություն, Երևան, ՀՀԳԱԱ հրատ., 1993 

3. Քալանթարյան Ժ., Ուրվագծերարդիհայգրականության, Երևան, <<Զանգակ>>հրատ., 2006 

4. Արզումանյան Ա.,Հայ գրականության դասավանդման մեթոդներ, ձևեր, Երևան, ԱՀԱ 

<<Պոլիգրաֆ>>հրատ., 2014 

 

 
1.  1406/Բ06 2.Լատիներեն 3.  2  կրեդիտ 

4. 2ժամշաբ. 5.  գործնական ,30 ժամ 

6. 3-ին կիսամյակ 7. առ.ընթ.  

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1. ներկայացնել լատիներենի հնչյունական և քերականական կառուցվածքները, որը հնարավորություն 

կտա օգտվել այդ լեզվով ստեղծված մասնագիտական և գեղարվեստական տեքստերից 

2. պատկերացում տալ եվրոպամետ  հումանիտար և մասնավորապես՝ բանասիրական մշակույթում 

մեկնարկային և հիմնարար դեր ունեցող լեզվի, այդ լեզվից ռոմանական և գերմանական  լեզուներին 

անցած լեզվաբանական,  քաղաքական տերմինների, դիցաբանական անվանումների  մասին 

3. վարժեցնել  այդ լեզվի բառարանից օգտվելու  կանոններին, մտապահել  տալ հայտնի բանաստեղծական 

և թևավոր արտահայտություններ: 

 
 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Ճիշտ արտասանությամբ կարդալ  և թարգմանել ոչ ծավալուն տեքստեր  

կազմել պարզ անվանական բառակապակցություններ  և նախադասություն-ներ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
օգտվել բառարանից   

անգիր հիշել  թևավոր արտահայտություններ 

կատարել քերականական վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

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

1. Գործնական պարապմունքներ,  

2. Տեքստերի թարգմանություններ 

3. ինքնուրույն աշխատանք 
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12. Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Լատինական այբուբենի առանձնահակությունները, գրության և արտասանության կանոնները   

2.Առաջին հոլովում . իգական և արական սեռի գոյականներ 

3.Երկրորդ հոլովում. արական և չեզոք սեռի գոյականներ 

4. Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականներ 

5. Երրորդ հոլովում. արական, իգական և չեզոք սեռի գոյականներ 

6.Ածականի համաձայնությունը գոյականին 

7. Լատիներեն բայի  հիմնական խոնարհումները 

8. Բայի բառարանային ձևերը, բայի հիմքը 

9. Ներգործական և կրավորական սեռերի վերջավորություններ 

10. Գոյականի չորրորդ և հինգերորդ հոլովումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ա.  Պ. Հայրապետյան, Ն. Ն. Մկրտչյան,  Լատիներենի ձեռնարկ, Ե., 2016թ. 

2. Л. Винничук,  Латинский язык, М., 1985 г. 

3. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы,  Латинский язык, М. 2015 г. 

4. А. Н. Попов, П. М. Шендяпин, Латинский язык, М. 1970г.: 

 

 

1. 1601 2. Անգլերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 3.  3 ECTS կրեդիտ 

4.    2 ժամ /շաբ. 5. 24/6/0 

6.   6/7-րդկիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.Դասընթացի նպատակնէ` ուսանողներին ներկայացնել անգլերեն լեզվով զանգվածային լրատվության 

լեզվի կիրառական առանձնահատկությունները և լուսաբանել վերջիններիս հավանական գործաբանական 

ազդեցությունների շարքը: 

Դասընթացի խնդիրները 

 Տարբերակել զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

 Պատկերացում տալ լրատվական հոդվածներ շարադրելու սկզբունքների մասին՝ կիրառելով 

ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
5. Թվարկելու զանգվածային լրատվության միջոցները, 

6. Կատարելու մեկնաբանություններ առանձին լրատվական միջոցների լեզվի 

առանձնահատկությունների մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. Շարադրելու լրատվական հոդվածներ՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և 

գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները, 

6. Կիրառելու լրատվության ոլորտում առկա լայնբ առապաշար՝ թեմային առնչվող քննարկումների և 

բանավեճերի ընթացքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
5. հետևելու էթիկայի նորմերին մասնագիտական փոխգործակցության ժամանակ, 

6. կիրառելու տարբեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ ինքնուրույն և խմբայի նհետազոտական 

աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: 

10.Դասընթացըձևավորումէկրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1.մեկնաբանելու ժամանակակից անգլիական բանասիրության հիմնական հասկացությունները, 

տեսական դրույթները և լեզվի ուսումնասիրության առաջադեմ մեթոդները, 

Ա2. ցուցաբերելու հիմնարար գիտելիքներ կենցաղային, գործնական և մասնագիտական անգլերենից 
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(առնվազն B2) և ֆրանսերենից (առնվազն B2), անգլո-ամերիկյան և ֆրանսիական մշակույթներից, 

արտասահմանյան գրականության տարբեր ուղղություններից, ինչպես նաև անգլո-ամերիկյան 

պատմության, տնտեսագիտության և բնական գիտությունների ուսումնասիրության արդի 

հիմնահարցերից, 

Ա3.կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք՝ 

վերլուծությունների, հաշվետվությունների, հետազոտությունների տեսքով, 

Ա4. թվարկելուբանասիրության և մյուս հասարակական գիտությունների միջև միջգիտակարգային կապե-

րն ու հարաբերությունները, 

Բ1. վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուներով հավաքագրած 

և մշակված նյութի վերաբերյալ՝ ցուցաբերելով քննադատական նորարարական մոտեցում ինքնուրույն 

հետազոտական աշխատանք իրականացնելիս, 

Բ3. կիրառելու գիտելիքները  պրակտիկայում`միջմշակութային առնչություններին նպաստելու 

համատեքստում, ձևակերպելու խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

Բ6.վերլուծելու և մեկնաբանելու անգլերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական, քերականական և ոճական 

երևույթները և անգլերեն գեղարվեստական տեքստերին բնորոշ ոճական հնարները, 

Գ2.գնահատելու, վերլուծելու,  զուգադրելու լեզվական, մշակութային և հասարակական 

տեղեկատվությունը՝ ծառայեցնելով իր ազգի և պետության ինտեգրմանը համաշխարհային 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը: 

11.Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները. 

դասախոսություններ,  

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

անհատական և խմբային աշխատանքներ, 

թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ,  

ինքնուրույն աշխատանք, 

բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզու, լրատվություն, հաղորդակցություն: Թեմա 2. Զանգվածայի նլրատվության առանձին 

միջոցների (տպագրություն (գրքեր, բուկլետներ, թերթեր, ամսագրեր և այլն), 

ձայնագրություններ (ձայնասկավառակներ, մագնիսական ժապավեններ, կասետներ, տպագրական 

ժապավեններ, CD-ներ, DVD-ներ), կինոթատրոն,ռադիո, հեռուստացույց, համացանց, հեռախոսներ) 

լեզվական առանձնահատկությունները անգլերենում:Թեմա 3.Անգլերենը որպես միջազգային լրատվության 

լեզու: Թեմա 4. Զանգվածային լրատվության ազդեցությունը անգլերեն լեզվի զարգացման վրա:Թեմա 5. 

Զանգվածային լրատվության դերը անգլերենի ուսուցման գործընթացում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Whilson, John,Critical Studies in Mass Communication, Part 1. Sociolinguistic Approaches to Media Language, 

Vol.5, 1988 

2. Thompson, John, The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Stanford University Press, 1995 

3. Bahrani, Taher, The Role of Audiovisual Mass Media News in Language Learning, English Language Teaching, Vol.2, 

June, 2011, Iran, University of Malaya. 

4. Ranasuriya, D. Effects of Radio and Television Media on Language, Journal of Mass Communication and Journalism, 

June 30, 2015, University of Vocational Technology, Srilanka. 

 

 

1. 1601/Բ15 2. Գործարար անգլերեն 

 

3.  3 կրեդիտ 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%81%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/CD
https://hy.wikipedia.org/wiki/DVD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD
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4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6/7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել միջազգային գործարար հաղորդակցության ձևերն ու նորմերը,  

 պարզաբանել գործարար հաղորդակցության բառապաշարային, կառուցվածքային և ոճական 

առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել գործարար անգլերենի կիրառման ոլորտներն ու իրավիճակները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
252. ներկայացնելու գործարար անգլերենին բնորոշ լեզվական հմտությունները, 

253. քննարկելու գործարար անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքին բնորոշ առանձնահատկությունները,  

254. նկարագրելու գործարար հաղորդակցության ձևերը (ժողովներ, էլ. փոստ, պաշտոնական 

նամակագրություն, հեռախոսազանգեր, բանակցություններ և այլն): 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
255. գնահատելու գործարար հաղորդակցության տեղն ու դերը միջազգային անգլերենի համակարգում,  

256. լուսաբանելու պրեզենտացիաներ կազմելու և ներկայացնելու լեզվական և արտալեզվական նորմերը, 

257. վերլուծելու գործարար հաղորդակցության ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
258. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

259. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենը որպես միջազգային գործարար հաղորդակցության մաս: Գործարար բառապաշարի լեզվական 

առանձնահատկությունները: Գրավոր և բանավոր գործարար հաղորդակցություն: Գործարար 

հաղորդակցության ձևերը (գործարար նամակագրություն, ժողովներ, հեռախոսազանգեր, 

պրեզենտացիաներ, վիճակագրական տվյալների ներկայացում, բանակցություններ և այլն): 

Գլոբալիզացիայի և գովազդի դերը գործարար անգլերենում: Գործարար անգլերենը միջմշակութային 

տարբեր համատեքստերում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aceituno, A. M. Business English and Conversation for the EFL-ESL Classroom. USA: Universal Publishers, 2000. 

2. Lario de Onate, M. C. and Amador, M. V. The Intercultural Component in Business English Textbooks. Spain: 

Universidad de Cadis, 2013. 

3. Nikolaenko, E. B. Business English. Tomsk: Tomsk UP, 2008. 
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4. McLean, S. Business English for Success. Arizona: Saylor Foundation, 2011. 

 

 

1. 1601/Բ11 2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր (անգլերեն) 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. – 2 ժամ 

6. 6-րդ  կիսամյակ՝ աշնանային 7.առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ներկայացնել ուսանողներին թարգմանության ծագումն ու թարգմանական խնդիրները և դրույթները 

ժամանակագրական կարգով՝ ապահովելով հիմնարար գիտելիքներ՝ թարգմանությունը որպես գիտակարգ 

ուսումնասիրելու համար,   

 Ներկայացնել թարգմանաբանության բաժինները, ուսումնասիրության առարկան, նպատակը և խնդիրները, 

թարգմանաբանության կապը այլ գիտակարգերի հետ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու ու սահմանելու գիտակարգի առարկան, նպատակը և խնդիրները, 

 հետևելու գիտակարգի աստիճանական ձևավորման և զարգացման պատմական ընթացքին, 

 հակադրելու տարբեր ծայրահեղ տեսակետներ թարգմանական մոտեցումների վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու թարգմանաբանության հիմնական հասկացությունները և դրանց 

փոխկապակցվածությունը, 

 մեկնաբանելու տարաբնույթ մոտեցումներ և ձևավորելու սեփականտեսակետը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ծրագրելու և իրականացնելու հետազոտություն, 

 ընտրելու և կիրառելու թարգմանական ռազմավարություն՝ տեքստի տեսակին, հեղինակի միտմանը և 

ունկնդրի/ընթերոցողի տեսակին համապատասխան, 

 գնահատելու թարգմանված տեքստի համարժեքությունը ըստ մակարդակների: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում՝ ըստ հետազոտության նպատակի: 

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

Ա1. ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրները,սկզբունքները 

և ժամանակակից տեսությունները,  

Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական մեթոդները, 

Ա3.ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնականփուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/մասնագիտական 

տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր: 

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

1. դասախոսություն, 

2. տեսական նյութի մշակում՝ ըստ առաջադրված հարցերի, 

3.նյութիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանության պատմության առարկայի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը ապագա 

թարգմանիչների համար: 2. Արևմտյան թարգմանաբանության պատմության պարբերականացումը: 3. 

Թարգմանության վաղ շրջանը: 4. Վերածննդի դարաշրջանը և թարգմանության տեսականացման առաջին 

փորձերը: 5. Թարգմանաբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները: 6. Թարգմանաբանության տեղը այլ 

գիտակարգերի շարքում: 7. Թարգմանաբանության բաժինները և բնագավառները: 8. Թարգմանաբանության 

հիմնական հասկացությունները և դրանց փոխկապակցվածությունը: 9.Հայ թարգմանական 

ավանդույթները: 10. Ռուսական թարգմանական ավանդույթները: 11. Թարգմանության համարժեքության 

խնդիրները 20-րդ դարի առաջին կեսին:Համարժեքության տեսակները,համարժեքության մակարդակները: 

12. Թարգմանության գնահատման չափանիշները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Bassnett S., Translation Studies, London and New York, 1991 

2. Western Translation Theory  (ed. by Douglas Robinson), Manchester, 1997 

3. The Translation Studies Reader (ed. by Lawrence Venuti), London and N.Y., 2000 

4. The Translation Studies Reader (ed. by SedaGabrielyan), Yerevan, 2002 

5. ՍեֆերյանՍ., ԽաչատրյանԱ., ԳաբրիելյանՍ.,Թարգմանաբանությանհամառոտակնարկ, Երեւան, 2006 

 

 

 

1.1601/ Բ2 2. Լեզվի յուրացման  հիմունքները ( անգլերեն)  

 

3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ /շաբ. 5. դաս. –30 ժամ 

6. 6-րդկիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Ներկայացնել լեզվի յուրացման ճանաչողական և կենսաբանական ուսումնասիրությունների գիտական 

արդյունք ներդիրները, առանցքային հասկացությունները,ոլորտում կիրառվող հիմնական հետազոտական 

մեթոդներն ու տեսական մոդելները 

 բացահայտել  նորմալ, ինչպես նաև ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի յուրացման 

փուլերն ու դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները  

 մանրամասնորեն ներկայացնել լեզվի յուրացման կառույցները, հատկապես կարևորելով 

հնչյունաբանական, հնչույթաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական մակարդակները  

 քննարկել և վերլուծել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են երեխաների կողմից պրագմատիկայի յուրացումը, 

սոցիալական այնպիսի գործոնների դերը լեզվի յուրացման մեջ, ինչպիսիք են սեռային և էթնիկական 

պատկանելությունը, տարիքը, գրագիտությունն ու երկլեզվությունը 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
260. մասնագիտական մակարդակով քննարկել մայրենիի և օտար լեզուների յուրացման հիմնախնդիները 

261. նկարագրել երեխայի կողմից լեզվի տարբեր ասպեկտների(խոսքի, բառապաշարի, հնչույթաբանական, 

ձևաբանական ու շարահյուսական կառույցների) ձևավորման ու զարգացման սկզբունքները  

262. ընդհանուր առմամբ վերլուծել լեզվի յուրացման տեսության հետ առնչվող ակադեմիական մոտեցումները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
263. գնահատելու, թեգիտելիքի ընկալման որ ունակություններն են պատասխանատու լեզվի յուրացման համար 

264. լուսաբանելու, թե ինչ դեր են կատարում կենսաբանական գործոնները, լեզվական միջավայրի 

ազդեցությունը,լեզվական առանձնահատկությունները լեզվի յուրացման ընթացքում: 

265. ինքնուրույն  կազմելու գիտափորձերի նմուշներ, վերլուծելու և հիմնավորելու լեզվի յուրացման  

վերաբերյալ փաստական նյութերն ու ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
266. օգտվելու ակադեմիական բովանդակությամբ և մասնագիտական բառապաշարով ներկայացվող անգլերեն 

տպագիր և ինտերնետային աղբյուրներից 

267. վերլուծելու մայրենիի և/կամ որևէ օտար լեզվի վերաբերյալ փաստական նյութ/տվյալներ 

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

1․Ա4. լուսաբանելու լեզվի յուրացման տեսության ժամանակակից հիմնահարցերը 

2․Ա5. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվի յուրացման ակադեմիական ոլորտի 
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ուսումնասիրությաննոր մեթոդների մշակման նկատմամբ 

3․Բ3. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (քննարկումներ, զեկույցներ, գիտական 

վերլուծություն)լեզվի յուրացման տեսության միջգիտակարգային ոլորտներում 

4․Գ2. վերլուծելու հաղորդակցական մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1.դասախոսություն  

2. սեմինարպարապմունք 

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/presentation (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

մշակում), գրավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Լեզվի յուրացման ժամանակակից տեսություներն ու նրանց դերը ճանաչողական լեզվաբանության մեջ 

 Համալեզվական և լեզվահատկանշական սկզբունքներն ու օրինաչափությունները լեզվի յուրացման 

գործընթացում 

 Լեզվի յուրացման առանցքային հասկացությունները, ուսումնասիրության հիմնական մեթոդներն ու 

փորձառական մոդելները  

 Կենսաբանական և հոգեբանական գործոնների/սահմանափակումների ազդեցությունը լեզվական  

ունակությունների զարգացման վրա 

 Հանրային միջավայրը և մայրենիի / օտար լեզվի յուրացման  

  Բնականոն և ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի յուրացման օրինաչափություններն 

ու առանձնահատկությունները 

 Կառուցվածքային փոփոխությունների, հասունացման, լեքսիկա-շարահյուսական համադրության 

վարկածները 

 Լեզվական և այլ ճանաչողական ունակությունների միջև բնական կապի խաթարումն ու դրա 

դրսևորումները լեզվի յուրացման տարբեր փուլերում։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Fromkin, V., Rodman, R. and N. Hyams (2007) An Introduction to Language. Wadsworth, CengageLearning, USA.  

2. Clark, V.E. (2010) First Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.  

3. Guasti, M.T. (2002) Language Acquisition: The Growth of Grammar. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 

London, England.  

4. Doughty, J.C. and M. H. Long (Eds) (2007) The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing, 

Oxford, UK.  

5. Harley, T. A. (2001) The Psychology of Language from Data to Theory. Psychology Press Ltd,Hove, UK. 

 

 

1. 1605/Բ14 2. Իտալերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5.  դաս. – 2 

6. 7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին ներկայացնել իտալական տարաբնույթ զանգվածային լրատվամիջոցներում (ավանդական, 

ինչպես նաև նորագույն տեղեկատվական հարթակներում) հրապարակվող տեքստերի լեզվաոճական, 

ժանրային և բառապաշարային առանձնահատկությունները,  

 տրամադրել գործնական հմտություններ իտալական ԶԼՄ-ների տեղեկատվական նյութերի 

ընթերցանության, վերլուծության, թարգմանության և ներկայացման համար։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու ԶԼՄ-ների ոլորտում ժամանակակից իտալերենով հրապարակվող տեքստերի 

լեզվաոճական, ժանրային առանձնահատկությունները,  

 բնութագրելու զանգվածային լրատվության ասպարեզում ձևավորվող խոսքույթի հիմնական 

առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իտալերեն բանավոր և գրավոր խոսքում կիրառելու, լրատվության և տեղեկատվության ոլորտին հատուկ 

լեզվաոճական հնարներ,   

 կատարելու իտալական ԶԼՄ-ների հրապարակումների թարգմանություններ և վերլուծելու դրանց 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները՝ հայկական լրատվամիջոցների հրապարակումների 

զուգադրությամբ,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, տպագիր, 

ռադիո և հեռուստատեսային, հեռահաղորդակցական նորագույն և առցանց (վիրտուալ) տեղեկատվական 

հարթակներում հրապարակվող նյութեր և այլն) 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները և հմտությունները այլ՝ հարակից գիտակարգերի 

ոլորտում, 

 քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

Ա4. լուսաբանելու Իտալիայի հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, պատմամշակութային 

զարգացման առանձնահատկությունները՝ այն հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի, ինքնության 

ընկալման և աշխարհի լեզվական ու հասկացական պատկերի հետ զուգադրելու նպատակով,  

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկությունները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն իտալալեզու 

միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, միջանձնային և 

այլ  կոնֆլիկտներ, 

Բ6. մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական ոլորտներում 

գործածվող  իտալերենի առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն): 

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

 դասախոսություն (PPX սլայդեր և քննարկում) 

 իտալերեն քննարկումների կազմակերպում, խմբային աշխատանքներ, սեմինարներ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը գնահատվում 

է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․Իտալական մամուլի, տեղեկատվության և ժամանակակից զանգվածային լրատվամիջոցների լեզուն։  

2․Իտալական ԶԼՄ-ների հրապարակումների լեզվաոճական առանձնահատկությունները, բառապաշարը, 

ընդհանուր քերականական միտումները և կաղապարային կառույցները։  

3․Էլեկտրոնային տեղեկատվական հարթակները։ Տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության 

ժամանակակից միջոցների ազդեցությունը ժամանակակից իտալերենի հաղորդակցության նորմերի վրա։   

4․Իտալական զանգվածային լրատվության հիմնական աղբյուրները։   

5․Իտալական և հայկական ԶԼՄ-ների հրապարակումների զուգադրական ուսումնասիրությունը:    
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Bonomi, A.Masini, S.Morgana, La lingua italiana e i mass media, Roma: Carocci Editore, 2003. 

2. G.Ghazaryan, L. Shoukourian, Panorama: Percorso attraverso il linguaggio giornalistico, Jerevan, 2015. 

3. G. Graffi, S. Scalise,  Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna: il Mulino, 2003.   

4. Hall M., La PNL e la magia del linguaggio. La struttura della comunicazione efficace, Bergamo: Alessio Roberti 

Editore, 2006. 

 

 

 

 

1. 1605/Բ08 2. Միջմշակութային հաղորդակցության տեսություն /իտալ./ 

 

3.  2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. – 2 

6. 7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7.  Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց. 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ծանոթացնել միջմշակութային հաղորդակցության գիտակարգային    հիմնախնդիրներին 

և կարևորագույն տեսություններին,  

  բազմակողմանիորեն վերլուծել լեզվի և մտածողության, լեզվի և մշակույթի փոխհարաբերություններին 

առնչվող լեզվաբանական և լեզվաճանաչողական տարբեր խնդիրներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության հիմնահարցերը, 

 սահմանելու միջմշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի սկզբունքները, 

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները՝ 

հետագայում կիրառելով դրանք թարգմանական և հաղորդակցման գործընթացներում, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 բազմակողմանիորեն վերլուծելու իտալերեն-հայերեն միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրները, 
 իտալացիների հետ միջմշակութային հաղորդակցության ընթացքում կիրառելու հաղորդակցական 

համապատասխան ռազմավարություն,  
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

  քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու, 

բազմաբնույթ քննարկումների մասնակցելու և համապատասխան թեմաներով զեկույցներ 

պատրաստելու նպատակով: 

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

Ա2. ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության հիմնարար հասկացություններն ու 

ժամանակակից իտալերեն խոսքի դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում,  

Ա4. լուսաբանելու Իտալիայի հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, պատմամշակութային 

զարգացման առանձնահատկությունները՝ այն հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի, ինքնության 

ընկալման և աշխարհի լեզվական ու հասկացական պատկերի հետ զուգադրելու նպատակով,  

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկություները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն իտալալեզու 

միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, 

միջանձնային և այլ  կոնֆլիկտներ, 

Բ3. գործնականում իրականացնելու տարբեր լեզվամշակույթների համադրություն` վեր հանելով դրանց 

յուրահատկությունները սեփական լեզվամշակույթի ֆոնի վրա, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 
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Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու 

և առաջադրելու նորերը, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագող խնդիրներն` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները: 

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

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 1. Միջմշակութային հաղորդակցության հիմնահարցերը: Լեզու, մշակույթ և հաղորդակցություն:     

Մշակույթ հասկացության սահմանումը։ Անհատի դերը բազմամշակութային միջավայրում: 

2. Մշակույթի ընկալումն ու մեկնաբանումը որպես փոխըմբռնման նախապայման։ Միջմշակութային 

հաղորդակցության տեսության  հիմնական հասկացությունները (ընկալում, կարծրատիպեր, 

էթնոկենտրոնություն, միջէթնիկական հանդուրժողականություն, մշակութային ռելյատիվիզմ և այլն): 

3․ Հայկական և իտալական մշակույթների զուգադրական ուսումնասիրություն: Պատմական 

փոխառնչություններից մինչև մտածելակերպի նմանություններ և տարբերություններ։ 

4. Միջմշակութային  հաղորդակցության խնդիրները տուրիզմի բնագավառում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. P. Balboni,  F. Caon, La comunicazione interculturale, Venezia: Marsilio Editore, 2015. 

2. Balboni P., Parole comuni culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale, Venezia: Marsilio Editore, 

2003. 

3. Graffi, G. Scalise, S.  Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna: il  Mulino,    2003.   

4. Mucchi Faina A., Comunicazione interculturale. Il punto di vista psicologico-sociale, Roma-Bari: Laterza Editore, 

2006. 

5. A. Filippone, S. Radicchi, Caccia ai tesori. Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Torino: Loescher Editore, 

2016. 
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6. 7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

8.  Դասընթացընպատակն  է՝ 

 ուսանողին տրամադրել  թարգմանության պատմության և տեսության, նրա սկզբունքների, խնդիրների և 

տիպերի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիք և ներկայացնել թարգմանության կարևոր դերը միջմշակութային 

հաղորդակցության  մեջ, 

 ուսանողիմոտզարգացնելգեղարվեստկան թարգմանության, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտական 

բնագավառների վերաբերող տեքստերի վերլուծության, մեկնության և գրավոր ու բանավոր 

թարգմանության հմտություններ, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելութարգմանության դերը միջմշակութային հաղորդակցման գործընթացում և ժամանակակից 

իրականության մեջ,  

 լուսաբանելու թարգմանական գործընթացում դրսևորվող բազմաբնույթ խնդիրներ, ճանաչելու հայև 
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իտալականլեցվամտածողության և լեզվամշակույթների ընդհանրություններն ու տարբերությունները, 

թարգմանված տեքստերի օրինակների հիման վրա բացատրելու ու ներկայացնելու համարժեք 

թարգմանություն ապահովող գործոնները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համակողմանիորեն վերլուծելու հայերենից իտալերեն և իտալերենից հայերեն բազմաբնույթ 

թարգմանությունների օրինակներ, 

 իրականացնելու  բազմաբնույթ տեքստերի մեկնություն և թարգմանություն` ներթափանցելով դրանց 

բովանդակության մեջ և բացահայտելով դրանց  գեղարվեստական, հաղորդակցական-տեղեկատվական 

արժեքը,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու, 

բազմաբնույթ քննարկումների մասնակցելու և համապատասխան թեմաներով զեկույցներ պատրաստելու 

նպատակով, 

 կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները վերլուծություններ և եզրահանգումներ կատարելու համար: 

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

Ա2. ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության հիմնարար հասկացություններն ու 

ժամանակակից իտալերեն խոսքի դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում,  

Ա4. լուսաբանելու Իտալիայի հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, պատմամշակութային 

զարգացման առանձնահատկությունները՝ այն հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի, ինքնության 

ընկալման և աշխարհի լեզվական ու հասկացական պատկերի հետ զուգադրելու նպատակով,  

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկություները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ1. գործնականում իրականացնելու համապատասխան խոսքային ռազմավարություն իտալալեզու 

միջավայրում` հաղթահարելով հաղորդակցության ընթացքում ծագող լեզվամշակութային, միջանձնային 

և այլ  կոնֆլիկտներ, 

Բ3. գործնականում իրականացնելու տարբեր լեզվամշակույթների համադրություն` վեր հանելով դրանց 

յուրահատկությունները սեփական լեզվամշակույթի ֆոնի վրա, 

Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի թարգմանություն` վեր հանելով տարաբնույթ 

տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

Գ2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, ստեղծագործաբար զարգացնելու և 

առաջադրելու նորերը, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագող խնդիրներն` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները: 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

1. Թարգմանության տեսության առարկան և նրա խնդիրները: 

2. Թարգմանաբանության պատմության համառոտ ակնարկ: 

3. Թարգմանության դերը միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացում:  

4. Գեղարվեստական թարգմանությունը որպես ստեղծագործական գործընթաց:  

5. Ազգաշակութային գործոնի կարևորությունը թարգմանությունը մեջ: 

6. Գրական տարբեր ժանրերի թարգմանության խնդիրները: Բանաստեղծական տեքստի թարգմանության 
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հարցեր:   

7. Թարգմանական հնարները:  

8. Համարժեքության խնդիրը արդի թարգմանաբանության մեջ: 

9. Թարգմանելիության և անթարգմանելիության խնդիրներ: 

10. Գրական, հասարակական-քաղաքական  և հրապարակախոսական տեքստերի կառուցվածքային և 

գործառական առանձնահատկությունները և դրանց վերլուծության ու թարգմանության հիմնական 

սկզբունքները:  

11. Թարգմանական գործընթացում առաջացած բառային, դարձվածային, քերականական, ոճական 

խնդիրները և դրանց  հաղթահարումը:   

12. Գրական տեքստի յուրօրինակությունը և թարգմանչի անհատականությունը: 

13. Բանավոր թարգմանություն. հետևողական և համաժամանակյա թարգմանություն: 

14. Հայ և իտալական լեզվամշակույթների զուգադրական վերլուծություն թարգմանական տեքստերի 

օրինակների հիման վրա:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. G. Mounin, Teoria e storia della traduzione. Torino: G.Einaudi editore,2011. 

2. P.E. Balboni, La comunicazione interculturale. Venezia: Marsilio Editori, 2007.. 

3. B. Osimo. Propedeutica della traduzione. Corso introduttivo con tabelle sinottiche. Milano, Ed. Hoepli, 2014. 

4. S. Bassnett, La traduzione. Teorie e pratiche. Sonzogno:  Bompianti edizione.1999. 
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5.  դաս. – 2 

6. 7-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին հաղորդել իրավագիտական, տնտեսագիտական, գործարար և միջազգային 

դիվանագիտության ոլորտներում գործածվող ժամանակակից իտալերենի հիմնարար լեզվական 

գիտելիքներ,  

 ձևավորել տվյալ ոլորտներին առնչվող մասնագիտական տեքստերի վերլուծության և ինտերակտիվ 

հաղորդակցության հմտություններ,  

 զարգացնել իրավական, տնտեսական, գործարար հարաբերությունների և միջազգային 

դիվանագիտության բնագավառներում իտալերենով աշխատելու գործնական կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իրավագիտության և միջազգային դիվանագիտության բնագավառներում գործածվող 

իտալերենի առանձնահատկությունները,  

 բնութագրելու իրավագիտության և միջազգային դիվանագիտության բնագավառների խոսքի մշակույթը 

և պաշտոնական հաղորդակցության հիմնական սկզբունքները,  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 իտալերեն բանավոր և գրավոր խոսքում կիրառելու իրավագիտության և դիվանագիտության ոլորտին 

հատուկ լեզվաոճական հնարներ, 

 գործաբանական տեսանկյունից վերլուծելու հայ-իտալական միջմշակութային համատեքստում 

անհրաժեշտ հաղորդակցական հմտությունները,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (համացանց, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները և հմտությունները այլ՝ հարակից գիտակարգերի 

ոլորտում, 

 քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

Ա2.  ներկայացնելու և քննարկելու հաղորդակցության տեսության հիմնարար հասկացություններն ու 
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ժամանակակից իտալերեն խոսքի դրսևորումները հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում,  

Ա5. ճանաչելու  հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում իտալերենի գործառության 

առանձնահատկություները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, 

Բ2. վերլուծելու տեքստեր գործառական, գործաբանական, իմաստաբանական, ոճաբանական 

տեսանկյունից՝ կիրառելով տարբեր մեթոդներ, 

Բ6. մեկնաբանելու գործարար, հասարակական-քաղաքական, հրապարակախոսական ոլորտներում 

գործածվող  իտալերենի առանձնահատկությունները՝ իրականացնելով գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի համեմատական վերլուծություններ և քննարկումներ, 

Գ3. վերլուծելու  հաղորդակցության ընթացքում ծագող խնդիրներն` առաջադրելով դրանց լուծման 

անհրաժեշտ եղանակներն ու ուղիները, 

Գ4. քննադատաբար վերլուծելու գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը`առաջադրելով 

գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործելու համապատասխան 

մեթոդաբանություն: 

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

1. դասախոսություն (PPX սլայդեր և քննարկում), 

2. իտալերեն մասնագիտական նյութերի ընթերցում, խմբային աշխատանքներ, սեմինարներ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր  

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․ Իրավագիտական, տնտեսագիտական, գործարար և միջազգային դիվանագիտության ոլորտներում 

գործածվող  ժամանակակից իտալերենի առանձնահատկությունները։  

2․ Նեղ-ոլորտային բառապաշարի, տերմինաբանության և կաղապարային կառույցների 

ուսումնասիրությունը: 

3․ Իրավագիտական, տնտեսագիտական, գործարար և միջազգային դիվանագիտության տեքստերի 

հիմնական ձևաչափերը հայ-իտալական միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում։  

4․ Տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության ժամանակակից միջոցների ազդեցությունը ոլորտային 

բառապաշարի և հաղորդակցության նորմերի զարգացման վրա։   

5․ Իրավագիտական, տնտեսագիտական, գործարար և միջազգային դիվանագիտության ոլորտներում 

իտալական և հայկական պաշտոնական հաղորդակցության գործաբանական հայեցակերպերը։  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. G.Ghazaryan, L.Shoukourian, Panorama: Percorso attraverso il linguaggio giornalistico, Jerevan, Հեղ․հրատ․, 

2015. 

2. G.Graffi, S.Scalise,  Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna: il Mulino, 2003.   

3. M․Brambilla, C․Bulfoni, A․L․Bartoli,Linguaggio politico e politica delle lingue, Milano։ Franco Angeli, 2011․ 

4. O.Ponomarenko, Posto del linguaggio diplomatico tra gli stili funzionali // Стиль і переклад. Наукова періодика 

України - 2014. - Вип. 1. - pp. 175-193. 

5. C.Ungaro, Il Manuale del perfetto diplomatico, Roma։ Borla Editore, 1995. 
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2.4.  «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

“Անգլերեն լեզու, գերմաներեն լեզու և 

հաղորդակցություն” 

023102.03.6 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը բանասիրության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2022/23 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն, գերմաներեն, անգլերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ընդունելության համար դիմորդը հանձնում է հետևյալ ավարտական քննությունները՝ օտար 

լեզու (գրավոր և բանավոր), հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր):6 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 տալ ԲՈՒՀ-ի կրթական առաջին մակարդակին համապատասխան լեզվական գիտելիքներ անգլերենի 
և գերմաներենի բնագավառում, 

 ապահովել համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ ու կարողություններ՝ մասնագիտական 
աշխատանք կատարելու կամ ուսումնառությունը շարունակելու համար, 

 ուսանողների մոտ խթանել լեզվական երևույթների վերլուծության կարողություններ ու 
հմտություններ և գործնական գիտելիքները տեսականի հետ համադրելու և գնահատելու 
ունակություններ: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. ներկայացնել օտար լեզվի ուսումնասիրության արդի տեսությունները, դրանց սկզբունքներն 
ու հայեցակարգերը, 

                                                           
6«ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի 

կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։  
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2. պարզաբանել լեզվաբանության և լեզվական հաղորդակցության փոխադարձ կապերի 
էությունը և տալ վերջինիս միջգիտակարգային նկարագիրը, 

3. բացատրել լեզվական համակարգերի ձևավորման և իրացման հանգամանքները և վեր 
հանել ուսումնասիրվող լեզուների տիպաբանական բնութագրերը, 

4. ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 
յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

5. նկարագրել օտար լեզուներով կազմվող խոսքային միավորների իրացման պայմաններն ու 
դրսևորումները, կատարել համապատասխան կառույցների հանգամանալից 
վերլուծություն, 

6. բացատրել օտար լեզվի (մասնավորապես գերմաներենի) գործառական-հաղորդակցական 
յուրահատկությունները, նկարագրել կիրառվող միավորների իմաստակառուցվածքային 
բնութագրերը: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի 
յուրահատկությունները, դրանց իրացման հանգամանքները, 

2. վեր հանել և մեկնաբանել անգլերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվական 
յուրահատկությունները՝ լեզվաբանական գիտության դիրքերից, 

3. կիրառել լեզվական նյութի զուգադրական վերլուծության մեթոդը՝ օտար լեզուների և 
մայրենի լեզվի համապատասխան փաստերի ներգրավմամբ, 

4. իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 
վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

5. բացահայտել անգելերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվամտածողական 
առանձնահատկությունները՝ համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքների 
քննությամբ, 

6. լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 
երկլեզվյա հաղորդակցություն: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

2. հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնագիտական ոլորտին առնչվող տարաբնույթ տվյալներ, 
անել համապատասխան հետազոտություններ, 

3. տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և 
մայրենի լեզուներով, 

4. օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 
գիտական հոդվածներ և այլն): 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

- 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 
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Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

ա) Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5 

միավոր առավելագույն արժեքով: 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի 

գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Եզրափակիչ 

քննությունը բանավոր է՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

բ) Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

1-ին ընթացիկ գրավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պա-

րունակում է  10առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:2-րդ 

ընթացիկ բանավոր քննություն՝10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու-

նակում է  5 հարց, յուրաքանչյուրը՝2 միավոր:  

գ) Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 

Բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը՝ 3 հարց, 

յուրաքանչյուրը 7, 7, 6 միավոր: 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Վերոհիշյալ բաժնի շրջանավարտները հնարավորություն կունենան աշխատելու ինչպես 

գերմանախոս երկրների դեսպանատներում, Գերմանական ակադեմիական փոխանակման 

ծառայության, Գյոթեի անվան ինստիտուտի և գերմաներեն լեզվի ուսուցիչների 

վերապատրաստման գերմանական գրասենյակներում, այնպես էլ հայրենական պետական 

կառույցներում, մշակութային միություններում, հրատարակչություններում: Բացի այդ, 

նրանք կարող են դասավանդել գերմաներեն լեզու ավագ դպրոցների բարձր 

դասարաններում և վարել լեզվական դասընթացներ տարբեր կրթական 

հաստատություններում: 

 

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

Ծրագիրը կազմված է եվրոպական բակալավրատի ծրագրերին համապատաս-խան՝ 

հաշվի առնելով, իհարկե, նաև տեղական կրթական գործոնները: Առաջարկված ծրագիրը 

նախևառաջ կարող է նպաստել անգլերենի և գերմաներենի համազոր կերպով խորը 

տիրապետմանը և ապա՝ կարող է աշխատանքային ավելի մեծ հնարավորություններ 

ընձեռել շրջանավարտներին, քանի որ մեզանում նոր պայմաններն արմատապես փոխել են 

օտար լեզուների մասնագետներին առաջադրվող խնդիրները:  

Ծրագրային կողմնորոշիչներն են՝ 

 Կրթական ծրագրի մասնագրի և դասընթացի նկարագրիչների լրացման ուղեցույց, ԵՊՀ, 
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Որակի ապահովման կենտրոն 
 Երևանի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և 

բովանդակությունը 
  Արդյունահեն դասընթացների և կրթական ծրագրերի մշակում, Բուդաղյան Ա., Գրիգորյան 

Ա. 
 Bachelorprogramm an der Universität Mannheim 
 Bachelorprogramm an der Universität Wien 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

 

 

18. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական 

  Դասընթացի ուսումնամեթոդական ծրագիր կազմելու հմտություն,  

 Լսարանն արդյունավետ կառավարելու կարողություն,  

 Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետում և կիրառում, 

  Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման կարողություն, 

  Համագործակցային ուսուցման սկզբունքների որդեգրում,  

 Տեսական և գործնական հմտությունները համադրելու և մատուցելու կարողություն:  

 

Հետազոտական  

 Տեսական և էմպիրիկ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման 

կարողություն,  

 Տպագիր և առցանց գիտական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն,  

  Գիտական խոսույթի բովանդակային վերլուծության կարողություն, 

 Գիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների տիրապետում և 

վերլուծության կարողություն,  

 Գիտական աշխատանքները խմբագրելու և ղեկավարելու կարողություն  

 

Հաղորդակցման  

 Լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություն, 

 Համագործակցային և մասնակցային, ուսանողակենտրոն հաղորդակցման 

կարողություն: 



 

 

296 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point) հմտություններ, 

  Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,  

 Օնլայն խմբերի կառավարում,  

 Լուսացուցադրությունների ստեղծման կարողություն, 

  Թվային տեխնոլոգիանների կիրառման հմտություն: 

 Այլ կարողություններ  

 Մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն հաղորդակցությունների 

ոլորտում, 

  Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերն արդյունավետորեն 

իրականացնելու կարողություն,  

  Ժամանակի պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 Մասնագիտական կարողություններ  

 Գերմանական բանասիրության ոլորտում գիտական ուսումնասիրություններ 

իրականացնելու կարողություն 

 Հարակից մասնագիտությունների մասին իմացություն (հոգեբանություն, 

լեզվահոգեբանություն, միջմշակութային հաղորդակցություն, թարգմանություն և այլն),  

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու և դրանք մատուցելու կարողություն,  

 Օտար լեզվով (գերմաներեն, անգլերեն) բանավոր հաղորդումներ, փաստաթղթեր 

կազմելու կարողություններ,  

 Լեզվաբանության  և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների  

հիմնադրություները ներկայացնելու  կարողություն,   

 Մասնագիտական փաստերի վերլուծություն և հետևություններ անելու կարողություն, 

 Օտար լեզուների դասավանդման նորագույն մեթոդներն ու  տեխնոլոգիաները լսարանին 

մատուցելու կարողություն  

 

 Ընդհանուր պահանջներ 

 Գիտական աստիճան  

 Գիտական աստիճան և/կամ կոչում հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտում, 

կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած մագիստրոսի 

կոչում,  
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Մանկավարժական փորձ 

  Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու փորձառություն,  

 Վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների,  

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ  

 Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում։ 

  

 



 

298 

«ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ  ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»ԾՐԱԳՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնել օտար լեզվի ուսումնասիրության արդի 

տեսությունները, դրանց սկզբունքներն ու հայեցակարգերը, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական 

համակարգի յուրահատկությունները, դրանց իրացման 

հանգամանքները, 

Ա2 պարզաբանել լեզվաբանության և լեզվական հաղորդակցության 

փոխադարձ կապերի էությունը և տալ վերջինիս 

միջգիտակարգային նկարագիրը, 

Բ2 վեր հանել և մեկնաբանել անգլերենին և գերմաներենին բնորոշ 

լեզվական յուրահատկությունները՝ լեզվաբանական գիտության 

դիրքերից, 

Ա3 բացատրել լեզվական համակարգերի ձևավորման և իրացման 

հանգամանքները և վեր հանել ուսումնասիրվող լեզուների 

տիպաբանական բնութագրերը, 

Բ3 կիրառել լեզվական նյութի զուգադրական վերլուծության 

մեթոդը՝ օտար լեզուների և մայրենի լեզվի համապատասխան 

փաստերի ներգրավմամբ, 

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և 

բառակազմական յուրահատկությունները և վերջիններիս 

համապատասխան կաղապարները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր 

շերտերի նկարագրական վերլուծություն, բացատրել դրանց 

յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Ա5 նկարագրել օտար լեզուներով կազմվող խոսքային միավորների 

իրացման պայմաններն ու դրսևորումները, կատարել 

համապատասխան կառույցների հանգամանալից 

վերլուծություն, 

Բ5 բացահայտել անգելերենին և գերմաներենին բնորոշ 

լեզվամտածողական առանձնահատկությունները՝ 

համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքների 

քննությամբ, 

Ա6 բացատրել օտար լեզվի (մասնավորապես գերմաներենի) 

գործառական-հաղորդակցական յուրահատկությունները, 

նկարագրել կիրառվող միավորների իմաստակառուցվածքային 

բնութագրերը: 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում 

անհրաժեշտ մակարդակով երկլեզվյա հաղորդակցություն: 

    

    

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը 

բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին վերաբերող 

տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Գ2 հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնագիտական ոլորտին 

առնչվող տարաբնույթ տվյալներ, անել համապատասխան 

հետազոտություններ, 

Գ5  

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու   
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գրավոր խոսքը օտար և մայրենի լեզուներով, 

 

 

 

 

 

 

   

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշ

ը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

Ա

7 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Հայոցլեզուևխոսքիմշակույթ-1 1401/Բ 

01 

           

Հայոցլեզուևխոսքիմշակույթ-2 1401/Բ 

02 

           

Հայոցպատմությանհիմնահարցեր-1 1106/Բ 

03 

           

Հայոցպատմությանհիմնահարցեր-2 1106/Բ 

04 

           

Ռուսերեն-1 1703/Բ 

01 

           

Ռուսերեն-2 1703/Բ 

02 

           

Քաղ. պաշտպան. ևարտակարգիրավիճ. բնակչ. 

առաջինբուժօգն. 

0002/Բ 

01 

           

Էկոլոգիայիևբնապահպանությանհիմունքներ 0708/Բ 

01 

           

Կիրառականվիճակագրությունևտվյալներիհետաշխ

ատանք 

0105/Բ 

01 

           

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման 

հիմունքներ 

2301/Բ0

1 

           

Փիլիսոփայությանհիմունքներ 1302/Բ 

18 
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Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ 

01 

           

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ 

01 

           

Տնտեսագիտությանհիմունքներ 1007/Բ 

20 

           

Կրոնագիտությանհիմունքներ 2101/Բ 

01 

           

Հոգեբանությանհիմունքներ 1306/Բ 

17 

           

Տրամաբանությանհիմունքներ 1301/Բ 

02 

           

Բնագիտությանժամանակակից հայեցակարգեր 0604/Բ 

40 

           

Սոցիոլոգիայիհիմունքներ 2203/Բ 

22 

           

Գործարարությանհիմունքներ 1005/Բ 

24 

           

Քաղաքագիտությանհիմունքներ 1202/Բ 

23 

           

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ 

55 

           

Բարոյագիտությանհիմունքներ 1302/Բ 

01 

           

Անգլերեն-1 1601/Բ 

01 

   +     +   

Գերմաներեն-1 1604/Բ 

01 

   +     +   

Անգլերեն-2 1601/Բ 

02 

   +     +   

Գերմաներեն-2 1604/Բ 

02 

   +     +   
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Անգլերեն-3 1601/Բ 

03 

   +     +   

Գերմաներեն-3 1604/Բ 

03 

   +     +   

Անգլերեն-4 1601/Բ 

04 

   +     +   

Գերմաներեն-4 1604/Բ 

04 

   +     +   

Անգլերեն-5 1601/Բ 

05 

   +     +   

Գերմաներեն-5 1604/Բ 

05 

   +     +   

Անգլերեն-6 1601/Բ 

06 

   +     +   

Գերմաներեն-6 1604/Բ 

06 

   +     +   

Անգլերեն-7 1601/Բ 

07 

   +     +   

Գերմաներեն-7 1604/Բ 

07 

   +     +   

Համաշխարհային գրականություն 1601/Բ 

20 

           

Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր 1601/Բ 

08 

 +    +      

Երկրագիտություն (անգլերեն) 1601/Բ 

09 

           

Երկրագիտություն (գերմաներեն) 1604/Բ 

09 

           

Լեզվաբանության հիմունքներ 1406/Բ 

01 

 + +         

Լատիներեն 1406/Բ 

06 

   +     +   
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Անգլո-ամերիկյան գրականություն 1606/Բ 

21 

           

Գերմանական գրականություն 1604/Բ 

23 

           

Հայ գրականություն 1403/Բ 

01 

           

Անգլերենի պատմության  և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

1601/Բ 

10 

   +     +   

Գերմաներենի  պատմության  և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

1604/Բ 

10 

   +     +   

Անգլերենի քերականության տեսագործնական 

խնդիրներ 

1601/Բ 

11 

  +        + 

Գերմաներենի քերականության տեսագործնական 

խնդիրներ 

1604/Բ 

11 

  +        + 

Անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր 

1601/Բ 

12 

   + +       

Գերմաներենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր 

1604/Բ 

12 

   + +       

Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (անգլերեն) 1604/Բ 

13 

 +    +    +  

Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ 

(գերմաներեն) 

1604/Բ 

13 

 +    +    +  

Անգլերեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 1601/Բ 

14 

    + +      

Գերմաներեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 1604/Բ 

14 

    + +      

Գործարար անգլերեն 1601/Բ 

15 

         +  

Գործարար գերմաներեն 1604/Բ 

15 

         +  

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 

(անգլերեն) 

1604/Բ 

13 

          + 
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Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 

(գերմաներեն) 

1604/Բ 

08 

          + 

Անգլերենի յուրացման հիմունքները 1601/Բ 

19 

 +    +      

Գրավոր հաղորդակցություն (գերմաներեն) 1604/Բ 

19 

 +    +      

Մասնագիտական պրակտիկա 1604/Բ 

17 

           

Ավարտական աշխատանք 1604/Բ 

18 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

 

1.1401/Բ01 

 

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ– 1 3. 2ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական-2ժամ 

6. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային 7. Ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, 

 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 
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 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 
 գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

 հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
 Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

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

 

 Գ1 ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և 

ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման 

օրինաչափությունները, 

 Գ2 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել 

գիտական բանավեճեր: 

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

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2ժամ 

6. 2-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7. Ստուգարքային 

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 
18. գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

19. հիմնավորելտեքստերիգործառականպատկանելությունը, 

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
11. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

 սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

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

 Գ1 ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու 

առանձնահատկութ- յունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և 

մշակման սկզբունքները, 

 Գ2 օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի 

վերլուծման, 

գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ կատարելիս: 

 

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

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույնաշխատանք 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. 

 գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

 Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 

 խոսքային վարվեցողություն, 

 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: 
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Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:  

 

 

 

1. 1106/Բ03 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը 

նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 
 Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի 

հիմնահարցերը, 318.Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց 

պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած 

տարաբնույթ կարծիքները, 

 Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`  
 Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ 

պնդումները,  

 Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի 

կարևորագույն  հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները 

հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) 

գիտակցության մեջ  հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

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

Գ.1 դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ 

ու           կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար,  

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ 

ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: 

Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. 

VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) 

հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի 

ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: 

Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները 
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Հայաստան: Հայ- 

վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. 

Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2012: 

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի 

պատմություն  (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014: 
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1. 1106/Բ04 2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. շաբաթական 2 ժամ 5. դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային 

հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և 

բազմակողմանիորեն զարգացած,  կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների 

դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության 

նոր և նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

 Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող 

ազատագրական պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները, 

 Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց 

պետականությանվերականգնումն ու զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

 Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական 

դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական 

պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

արժևորման արմատավորմանը: 

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

Գ.1 դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ 

ու           կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և 

Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ 

քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – 

XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի 

մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և 

պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը 

(1991 թվականից): 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝Հր. 

Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2012: 

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի 

պատմություն  (սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, 

ԵՊՀհրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանիևուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱպատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

 

 

1. 1703/ Բ01 2. Ռուսերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 Զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 Ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 Ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 Ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը 

 Ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 Զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 

 Ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

● կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

● մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

● տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

● գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

● կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

● պատասխանել հարցերին 

● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան 

շարահյուսական կառուցվածքները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.   

ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ, 

կազմել  

մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր 

կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով 

թարգմանել մասնագիտական տեքստը 

 

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

• գործնական պարապմունքներ 
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• ինքնուրույն աշխատանք 

• թիմային աշխատանք 

• բանավոր ներկայացում 

• հարց և պատասխան 

• ստուգողական աշխատանք 

• ուսուցողականֆիլմիդիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Թեստային առաջադրանք 

2. Բանավոր հարցում, ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի 

ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական ոճի 

ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: 

ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. 

Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

 

 

 

1. 1704/ Բ02 2. Ռուսերեն- 2 3. 2 ECTS կրեդիտ 4 

4. 4ժամ/շաբ. 5. 4ժամ /գործնական 

6. 2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

● Զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները 

● Ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 

●  Ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 

 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

●ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող 

ռուսաց լեզվի իմացություն 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող 

թեստային աշխատանք 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան  

ոլորտում  
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 մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում 

 մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն  

 մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու 

ունակություն 

 միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն 

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

o գործնական պարապմունքներ 

o ինքնուրույն աշխատանք 

o թիմային աշխատանք 

o բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

o բանավեճ 

o ստուգողական աշխատանք 

o թեստայինաշխատանք 

o վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Թեստային առաջադրանք 

2. բանավոր հարցում 

3. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. Շարահյուսական 

կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ: Պարզ և 

բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և 

դրանց շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական 

սկզբունքները: Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. АлексеенкоТ.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому 

языку как          иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. 

Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по 

русскому языку.  Обучение дискуссионному общению. Для студентов-

иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 

 

 

1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.-2ժամ 

6. 1-ինկիսամյակ` աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, 

բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և 

Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին,  ձևավորել հիմնարար 

գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, 

բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին: 

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

o նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման 

պատմություն, բացատրել սոցիալական էկոլոգիայի 

հիմունքները և   

o առանձնահատկությունները, 

o ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

o նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

o լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային 

ռեսուրսների հիմնական  էկոլոգիական խնդիրները, 

o բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր 

սկզբունքները և օրինաչափությունները: 

2. բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, 

կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային 

զեկույցները, մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել 

բնապահպանական և էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն 

զարգացման տարբեր ծրագրերում, վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել 

համապատասխան եզրակացություններ: 

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

o կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները.  

Դասավանդման ձևեր. 

Համակցված դասեր՝հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/  և դասախոսություններ: 

Ուսումնառության ձևեր. 

Ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված 

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և  խմբային քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 

60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից]: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը: 

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման 

հիմնական միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր: 

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:Կենսոլորտ: 

Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի 

փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը: 

Հողային պաշարների պահպանությունը:Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: 

«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., 

Փիրումյան Գ.Պ., 

3. «Էկոլոգիայի և բնությանպահպանությանհիմունքներ»: Ուսումնականձեռնարկ, 
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Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ: 

4. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանությանդասավանդմանմեթոդիկայի և 

լաբորատոր- գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

6. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., ՏերՄինասքահանաՄարտիրոսյան, 

7. «Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

8. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

9. Ситаров В.А. и др. Социальная экология, Академия, М.. 2000. 

10. Маврищев В.В. Основы общей экологии. Минск, 2000. 

 

 

 

1. 302/Բ18 2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4 ECTS  կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2. սեմ. -2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և 

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,ներկայացնել փիլիսոփայական 

հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային  հիմնախնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետելփիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, 

աշխարհայացքային և արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչելքաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  
 պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների 

գործառույթները,  

 տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց 

հարացույցերը,  

 գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման 

առանձնահատկությունները,  

 վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային 

հիմունքները : 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ  

 իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

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

Գ2 առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ, 

մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ: 

Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

Գ5 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում  
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2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն  

3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013. 

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. ECTS 4կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. -2, գործ. - 2 

6. 2-րդ՝գարնանային 7. եզրափակիչստուգարք 

Դասընթացինպատակն է՝ 

Սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործել ու հմտություններ, 

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ 

պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքներիև այլ ախտահարումների դեպքում առաջին 

բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Պատկերացնել տարաբնույթԱԻ- ների հետևանքով ստեղծված 

իրավիճակը և դրան դիմակայելու ուղիները, 

 ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ- ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

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

 գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

 տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր 

ուղիներին ու պաշտպանության ձևերին: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, 

տարաբնույթ ԱԻ- ներում նախընտրելի 

վարքագիծ դրսևորելու ուղղությամբ, 

 ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

 օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվ ող միջոցառումների ընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
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 կիրառել ձեռքբերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար: 

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

Գ1 Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տե ղեկատվություն և փաստեր: 

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. Գնահատմանմեթոդներըևչափանիշներնեն. 

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. 

Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ 

Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. ՄարկարյանՌ.Վ., ՋանջուղազյանՆ.Ա., ՕհանջանյանՄ.Մ.,ՀարությունյանԱ.Ա., 

ՀարությունյանՎ.Ս., ԲաղդասարյանԼ.Լ., ՀասրաթյանՌ.Ց., ՎարդանյանՋ.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 

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. 

0105/Բ01 

2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. – 1, գործն. – 1 

6. 3- րդ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելկիրառականվիճակագրությանհիմնականմեթոդների հետ, 

 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական 

խնդիրներ լուծելու համար, 
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 ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների 

հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

268. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,  

269. կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

270. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ, 

271. կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

272. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևու-

թյուններ: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ2. շարունակաբար ինքնակատարելագործվելու և նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերելու,  

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

1. դասախոսություն, 

2. գործնական պարապմունք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից: 

Նկարագրականվիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման 

տեսություն:Միջակայքայինգնահատականներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 

2017: 

2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 

2014. 

3. Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016: 

4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000: 
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1. 901/Բ 01 Իրավունքի հիմունքներ 2 կրեդիտ 

Շաբաթական 2 ժամ 2 դաս. 

4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական- 

օրենսդրական կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած իրավական 

գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, 

ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի 

ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքիհամակարգի 

հիմնականճյուղերը, դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները, 

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները, 

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, 

կարգավորմանառարկան, հիմնադրույթները։ 

 բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ համեմատել և

 տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները,

 իրավունքի աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, 

 իրականացնելիրավականևսեփականիրավունքներիպաշտպանությանգործողություններ։ 

 դրսևորելիրավականաշխարհայացքևիրավականմշակույթ: 

գ. ընդհանրական կարողություններ 
 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները, 

 օգտվելիրավականտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ), 

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և 

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական

 պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

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

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1 Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 
վերաբերող տեղե կատվություն և փաստեր: 

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

 Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբային աշխատանք, 

 ինքնուրույն աշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա 

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք:Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսա գործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,

 իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական 
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հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: 

Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական 

իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 

այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2014: 

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. 

և այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015: 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 

 

1. 1007/Բ20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն 

6.3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7.ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական 

երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական 

համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական 

կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում 

արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել  հասարակության 

տնտեսական նպատակները և հիմնական  տնտեսագիտական հասկացությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական 

կարողություններ 
շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում արդյունավետ 

հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների, մասնագիտությունների) 

որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

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

Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտությանկարևորագույն սահմանումների, 

հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության առանձնահատկությունների 

իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու կարողություն, արտադրողի 

տնտեսական գործունեությանն    ու    սպառողի    վարքին    առնչվող     հիմնական     

հասկացությունների իմացություն, մասնագիտական առանձին ոլորտներում տնտեսագիտական 

մտածողության ու 

տնտեսական որոշակի գործունեության իրականացման ունակության ձևավորում: 

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

. դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 
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. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական 

կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման ապահովման համար 

ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել 

կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

o Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

o Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

o Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

o Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը: 

o Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

o Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

o Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

o Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

o Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

o Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման 

խնդիրները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և 

հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, 

հրատարակություն, 1999: 

2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական 

ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության 

հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների 

համար), Երևան, Լիմուշ հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во 

,,Инфра-М,, , 2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

 

 

 

1. 1207/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3.2 ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և 

գաղափարական ա-կունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնասի- րության առարկայական տիրույթին, 

ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտութ- 

յուններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
o ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու 

http://www.armstat.am/
http://www.gov.am/
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սահմանումները, դրանց իմաստն ու նշանակությունը, 

o պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական 

նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի էությունը, 

o ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու 

մասնագիտական տեքստերը և կատարել թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
o կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

o կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների 

մեկնաբանման            հարցերում, 

o մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական 

սոցիոլոգիայիհիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
o օգտվել մասնագիտական գրականությունից,  

o պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկա- տվությունը, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և 

գրավոր խոսք: 

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

o Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

o Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող

 (ինտերակտիվ) բանավեճերի  առաջադրմամբ: 

o Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

o Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ 

պատրաստում: 

o Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես 

տրամադրված հար ցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 10 

միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԹԵՄԱ 1՝ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕԲՅԵԿՏԸ և ԱՌԱՐԿԱՆ: ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ և ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 2՝ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 

3՝ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ։ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ։ ԹԵՄԱ 4 ՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և 

ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ ԹԵՄԱ 5՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ: 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԹԵՄԱ 6՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԹԵՄԱ 7՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱ և ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999. 
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник 

для студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006. 

5. Теория политики. Учебное пособие/Под ред. Б.А.Исаева, - Спб.: Питер, 2008. -464 с. – 

(Серия. Учебное пособие.) 
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1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.1 ժամ-, ինքն. -1 ժամ 

6.3-րդ կիսամյակ ՝գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը 

հետազոտող գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ 

առնչվող 

 մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ: ուսանողների մոտ 

գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
o վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված 

սահմանումները, մշակույթի առաջացման և զարգացման 

տեսությունները, 

o ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և 

զարգացման հիմնական օրինաչափությունները, 

o նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական 

ոլորտները, 

o քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների 

պատմական զարգացումների օրինաչափությունները, 

o ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
o բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, 

պատճառներն ու պայմանները, 

o ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի 

պատմական և լոկալ դրսևորումները, 

o տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
o վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

o ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի 

տարբեր 

o ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և

 ներկայացնելու տեղեկատվությունը, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին 

տեսական և գործնական գիտելիքները, 

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

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 
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3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: 

2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները: 

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: 

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» 

կատեգորիաների համատեքստում: 

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական 

չափումները: 

12. Մշակույթը և լեզուն: 

13. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

14. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, 

հարցադրումներ, օրինաչափություններ: 

15. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

16. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002: 

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 

2001. 

 

 

 

1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-30, 

6. 3-րդ աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարության մասին, ծանոթացնել, 

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց 

դասակարգման սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց                       

եկեղեցու հիմնական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ   ժամանակակից    ավանդական    և    ոչ    ավանդական    կրոնների    
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աշխարհայացքային    և դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային 

առանձնահատկություններին, 

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու 

զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը, 

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը, 

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և 

համեմատելու տարբեր կրոններ, 

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

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

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

 դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում 

քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

 ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում 

քննարկումներին: 

 ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն 

հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման 

հիման  վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաներիհամակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի 

դասա- կարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. 

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։Հայոց դիցաբանություն: 

Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից 

ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները 

(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, 

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականությանէությունըևբնու- 

թագրիչառանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները:Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. 

Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական 

հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և 
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1. 0604/Բ40 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, 

քիմիայի և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք 

բերված նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ  

կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և   

իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված 

հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և 

հասարակության զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի 

կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ: 

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

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 1.Դասախոսություններ, 

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է 

կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր 

հարցման ձևով անցած նյութերի վրա: Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` 

նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը: 

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի 

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում: 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007. 

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005. 

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 
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Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, 

մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի 

կառուցվածքը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ. առցանց դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

2. А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с. Москва, 2006. 

3. Концепции современного естествознания.   Учебник   для вузов,   Под   редакцией Л.   

Михайлова, 335с. Москва, 2008. 

 

 

 

1302/Բ. 00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1. սեմ. -1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների 

բարոյական հիմնախնդիրները,  

 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային 

երևույթները և դրանց հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական 

հիմանահրցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

 ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո 

հոգեվերլուծության հիմնախնդիրներին: 

 տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման 

տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և 

քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

 ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

 գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման 

գործում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝

 առաջադրելով նոր խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 2.տեքստերի 

մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 3.առաջադրանքներ և տարբեր 

մոդելների համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշներն են. Դասընթացն 
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ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

3. Կրոնական էթիկա: 

4. Բիոէթիկա: 

5. Քաղաքական էթիկա: 

6. Սիրո մետաֆիզիկա: 

7. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

 

 

 

1. 1005/Բ24 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2, 

6. 3-րդ կիսամյակ ` աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրելգործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, 

ինչպես նաև գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

գիտելիքներ և իմացություն, 

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև 

գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ 

հմտությունները, 

տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են 

օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, 

գործարարության առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, 

գործարարության փուլային զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև 

գործարարության կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման

սկզբունքները և մոտեցումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի 

զարգացմա համարժեք մոտեցումները, ընտրելգործարարության կազմակերպման ու 

կառավարման տեսա գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը, 
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 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացմա 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել 

գործարարությանզարգացմա հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ 

ուժերի և SWO վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես

նախագծի արդյունավետության նպատակահարմարության գնահատում, կատարել 

բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավո ֆինանսավորման աղբյուրները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ և այլն, 

իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. Գ1.

 քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝

 առաջադրելով նոր խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան 

մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություններ 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և 

դասախոսության նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները 

1.4. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

 Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և 

մոդելային առանձնահատկությունները 

 Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

 Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

 Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների 

կայացման հիմք: Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: 

 Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության 

կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

 Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը 

ձեռներեցական գաղափարների մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց 

չափորոշիչները Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, 

մասնավորապես. 

 Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և 
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հնարավորությունները: 

 b2b, b2c, c2c, միջնորդային 

հարթակները, 7.3.Սոցիալական 

ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և 

գործառույթները Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և 

իրագործման փուլային առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և 

մոտեցումները Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները 

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը, 

բնութագրիչները 

13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի 

կառուցվածքը և բնութագրիչները 

13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 

2009, 288с. 17.Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

2. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 

2009, 336с. 19.Питер Ф.Друкер,Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 

432с. 

3. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и 

таблицы, СПб., 2007, 352 с. 
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4. 2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-2, գործ. - 2 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային 

մեխանիզմների, օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրումը, 

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին 

ծանոթացումը, հոգեբանական կրթվածությանև մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և 

դրսևորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

 սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական 

ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները, 

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու 
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հաղորդակցման հոգեբանական հիմքերը, 

 ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ 

աշխատելու հիմնական սկզբունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ 

աշխատանքներում, 

 կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը 

հաշվի առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

 կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին 

 կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

 օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի 

իմացությունը: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք,  քննարկում, 
 պրակտիկ աշխատանքներ, 

հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշներն են.   

Դասընթացն ավարտվում է 

ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության 

աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, 

հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից 

հոգեբանության ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և 

մեթոդիկաները: Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական 

հիմքերը: 

2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, 

գործընթացներ: 3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: 

Մոտիվացիայի տեսությունները: 

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: 

Հաղորդակցում: Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները: 

Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 

2010, 204 էջ 

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 
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1. 2203/ Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս. 2 

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է` 

ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և 

հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի

 ուսումնասիրության առարկայի և 

սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, 

գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի 

աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության 

առարկան, 

 նկարագրելու հիմնական   սոցիոլոգիական   մոտեցումները,   մշակույթի   տարրերը,   

ինչպես   նաև 

 հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ 

սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

 նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության

  

սոցիալական կառուցվածքի  փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից`

 մեկնաբանելու հասարակական 

 գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝

 առաջադրելով նոր խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, 

թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության 

արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է 2 հարց: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 
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10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей 

редакцией и с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 

264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”//USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 0604/Բ40 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, 

քիմիայի և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք 

բերված նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  

հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և 

հասարակության զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

  3.  կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի  

կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 
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4.  համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

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

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ 

ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքնանցկացվումէբանավորևհիմնվածէկիսամյակիընթացքումարվածտարբերստո

ւգողականաշխատանքներիարդյունքներիևբանավորհարցմանձևովանցածնյութերիվրա: 

Ստուգարքիընթացքումտրվումէառավելագույնը 4 հարց` 

նախապեստրամադրվածհարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի   

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  

ներկայումս և ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, 

պլաստմսսաների, մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և օգտագործման 

հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի 

կառուցվածքը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10.  Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 

2012 

11. А.П. Садохин. Концепции  современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

12. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. 

Михайлова, 335с.Москва, 2008. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 

 

1.1310/Բ2 2. Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-1 , սեմ.-1 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, 

հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական 

տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների 

տրամաբանական վերլուծություն և գնահատում: 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության,

 անհակասականության, հիմնավորվածության և 

 հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի 

պահանջները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝

 առաջադրելով նոր խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան 

մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, 

գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1. դասախոսություն, 

2. քննարկում, 
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անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է 

ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, Գնահատման 

չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների 

ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, 

վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու:Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: 

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման 

էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: 

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և 

բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:Տրամաբանական մտածողության հիմնական 

օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության 

պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, 

բաժանանարար, լեմատիկ և 

անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

3. ИвлевЮ.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1606/ Բ20. 2. Համաշխարհային գրականություն 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել համաշխարհային գրականության պատմության 

զարգացումները և առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման 

առանձնահատկությունները  

  նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնական միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ 

կլինի.  

 ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը,  

 կատարել վերլուծություններ: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջաններիգրականության մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 
Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 
 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 
Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, Սոֆոկլես, 

Եվրիպիդես: 

2. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային հիմքերը: 

Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: 

Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: 

3. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: 

Դոն Կիխոտի կերպարը: 

4. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի ժանրային 

առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի վեպում: 

Անգլիական     Վերածննդի      գրականությունը:      Շեքսպիրի      ստեղծագործությունը:      Մեծ 

ողբերգությունները («Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատակերգությունները և 

դրամաները: 

6. 17-18-րդ դարերի գրականության զարգացման հիմնական միտումները Կլասիցիզմից 

անցում լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և 

բանական հասարակության կոնցեպցիան: 

7. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղծագործությունը: 

Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» չափածո 

վեպը: Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: 

8. Դասական ռեալիզմի գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): 

9. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի 

գաղափարները և պոետիկան: 

10. Ռուսական դասական գրականութան տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ 

դարի ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Չեխով): 

11. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: 

«Ճանճերը» պիեսը: 

12. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: 
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13. Ֆր. Կաֆկայի ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և

պրիտչաները: 

«Կերպարանափոխություն» նովելը: «Դատավարություն» վեպը: 

14. Հ. Հեսսեի ստեղծագործական ուղին: Հեսսեի «Տափաստանի 

գայլը»  վեպի հոգեբանական և փիլիսոփայական հիմքերը: 

15. Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տրոնսկի Ի., Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951, 

2. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1957, 

3. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, 

Երևան, 1987, 

4. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, 

Երևան, 1986, 

5. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних 

веков и Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

6. История зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

7. Лебедев Ю.В., История рyсской литературы 19-го века, часть 3, Москва, 2008. 

 

 

 

 

 

 

1.1604/Բ 09 2. Երկրագիտություն (գերմաներեն) 3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2; 2-րդ ընթաց. + կոնսուլտ. ժ. 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ Ուսանողներին տալ երկրագիտական գիտելիքներ գերմանախոս 

երկրների` մասնավորապես ԳԴՀ- ի, Ավստրիայի և Շվեյցարիայի վերաբերյալ, այդ թվում  

տեղեկություններ և փաստեր տվյալ երկրների պատմական իրադարձությունների, 

աշխարհագրության, տնտեսության, հասարակական հարաբերությունների, 

ինչպես նաև մշակույթի և քաղաքականության մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 պատկերացում կազմել գերմանախոս երկրների աշխարհագրական դիրքի, դրանց 

քաղաքական կառուցվածքի ու տնտեսության վերաբերյալ, 

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ Գերմանիայի և Ավստրիայի պատմական անցյալի, 

ինչպես  նաև ներկա հարաբերությունների մասին, 

 պատկերացում կազմել գերմանախոս երկրների ազգային և 

մշակութային առանձնահատկությունների մասին` 

համապատասխան լեզվական նյութի ուսումնասիրությամբ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել և մեկնաբանել գերմանախոս երկրների քաղաքական կառուցվածքի ու 

տնտեսության բնորոշ գծերը, 

 ներկայացնել Գերմանիայի և Ավստրիայի պատմական անցյալին վերաբերող 

կարևոր իրադարձությունները, 

 բնութագրել ընդհանուր գծերով գերմանախոս ժողովուրդների ազգային և 

մշակութային յուրահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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 ըստ անհրաժեշտության կիրառել գերմանախոս երկրների քաղաքական և 

տնտեսական  կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ, 

 համաշխարհային պատմության համատեքստում դիտարկել այդ երկրների 

պատմական իրադարձությունները, 

 այլ մշակույթների հետ համադրմամբ քննարկել գերմանախոս երկրների մշակութային 

արժեքները: 

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

1. Գ2 հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնագիտական ոլորտին առնչվող տարաբնույթ 

տվյալներ, անել համապատասխան հետազոտություններ, 

2. Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

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

1. դասախոսություններ, 

2. լսարանային քննարկումներ, 

3. ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր,  որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 
Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր:  
Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 
 
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմանացիների ծագումը: Գերմանական կայսրության ձևավորումը: Հաբսբուրգները և 

Հանզան: Պրուսիան և Բիսմարկը: Հայ-գերմանական հարաբերությունները 19-րդ դարի 

վերջին: 

2. Գերմանիան և գերմանացիներն այսօր: Եվրոպական համադաշնության մեջ 

միջազգային հարաբերությունները: Գերմանիան և երրորդ աշխարհը: 

Մյուս գերմանախոս երկրները (Ավստրիա, Շվեյցարիա, Լիխտենշտայն), նրանց քաղաքական 

կառուցվածքը, աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները: Սահմանադրական մարմիններ: 

3. Մշակույթ և մշակույթներ: Ժողովրդական մշակույթը գերմանախոս երկրներում, դրանց 

տարբերությունները: Ժողովրդական տոներ և ավանդույթներ: Գերմաներենի 

տարբերակային ձևերը այդ երկրներում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Tatsachen über Deutschland, Frankfurt, 2006. 

2. Österreichische Landeskunde, Wien, 2001. 

3. Hofmann K., Die Schweiz, Bern, 2000. 

4. Armenien Landeskunde. Eine Textsammlung, Jerewan, 2007. 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների մասին, 

ինչպիսիք են, օր., լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային բնույթը, լեզվի 

կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, լեզուների 

ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն, ներկայացնել լեզվաբանության 

բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակարգերի և միջգիտա- կարգերի բնութագրերը, 

լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները և դրանց դերը լեզվաբանության՝ որպես 

գիտության զարգացման գործում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
ըմբռնելու լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը, 

ճանաչելու լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության 

գանձարանի, 

պատկերացում կազմելու լեզվի հասարակական գործառույթների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
զարգացնելու լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանելու ինքնուրույն 

գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու ունակությունը, 

գնահատելու արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում, 

տարբերակելու լեզուների ծագումնաբանական և պատահական ընդհանրությունները, 

օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու առկա գիտելիքները: 

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

Ա1. ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրները, 

սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում, 

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված 

տվյալները թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

դասախոսություն, 

անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), բանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 
Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
1. Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի 

գոյության ձևերը) 
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2. Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները 

3. Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական 

հնչյունաբանություն) 

4. Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն,

 իմաստափոխություն, տերմինագիտություն, բառարանագիտություն) 

5. Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն) 

6. Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները) 

Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Է. Բ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987 

2. А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1996 

3. Т. И. Вендина, Введение в языкознание, М., 2003 

4. О. С. Широков, Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003 

5. А. М. Камчатнов, Н. А. Николина, Введение в языкознание, М., 2010 

 

 

 

1.1604/ Բ10 2. Գերմաներենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2  

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ գիտելիքներ գերմաներենի ծագման ու զարգացման պատմության մասին, 

 ներկայացնել հնչյունական և ձևաբանական  համակարգերի ձևավորման հանգամանքները, 

ծանոթացնել արդի գերմաներենի հնչյունաբանության խնդիրներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. իմանալ գերմաներենի լեզվի պատմության շրջանաբաժանման և կառուցվածքային 

փոփոխություննեը, 

2. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի տեսական և գործնական 

հնչյունաբանության            խնդիրների մասին, 

3. իմանալ գերմաներենի արտասանական բազայի ձևավորման ու փոփոխությունների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4.  բացահայտել և վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային փոփոխությունների 

օրինաչափություններն                         ու շեղումները, 

5. ընկալել և մեկնաբանել հնչյունների արտաբերման յուրահատկությունները, 

6.  կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում և փորձառական 

հնչյունաբանության  բնագավառում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և 

բառակազմական յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան 

կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի 

յուրահատկությունները, դրանց իրացման հանգամանքները, 

          Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ,                                 

  գիտական հոդվածներ և այլն): 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. դասախոսություն, 

2. գործնական առաջադրանքներ, 

3. քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմանական լեզուները և գերմանական բարբառները: Գերմաներենի 

պատմության շրջանաբաժանումը: 

2. Տարաբնույթ փոփոխությունները հին բարձր գերմաներենից մինչև նոր բարձր գերմաներեն: 

Արդի գերմաներենի հնչյունաբանական և հնչույթային համակարգերը: Արտասանական 

բազա, նրա յուրահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Stedje A., Deutsche Sprache gestern und heute. München, 2006. 

2. Behagel O., Geschichte der deutschen Sprache, Heidelberg, 2005. 

3. Jespersen O., Lehrbuch für Phonetik, Stuttgart, 2001. 

4. Matine P., Phonetik der deutschen Sprache, Göttingen, 2005. 

 

 

 

 

 

1.1604/ Բ11 

 

2. Գերմաներենի քերականության տեսագործնական խնդիրներ 

 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.՝ 2 .+15 ժ.+ 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ. 

 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման  դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելգերմաներենիքերականությանտեսականխնդիրներին, 

 ներկայացնել հաղորդակցական քերականության առանձնահատկությունները, 

 տալհամապատասխանգիտելիքներգերմաներենիքերականականյուրահատկություններիունրագործառականբնութագրերիվերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. իմանալ գերմաներենի տեսական քերականության հիմնախնդիրները, 

2. իմանալ հաղորդակցական քերականության սկզբունքներն ու դրույթները, 

3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ձևաբանական և քերականական առանձնահատկությունների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ըմբռնել գերմաներենի ռեսական քերականության խնդիրների էությունը, 

5. տարբերել հաղորդակցական քերականության առարկան ու խնդիրները, 

6. կատարել քերականական դասակարգումներ ու վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

 

Ա3 բացատրել լեզվական համակարգերի ձևավորման և իրացման հանգամանքները և վեր հանել ուսումնասիրվող լեզուների տիպաբանական 

բնութագրերը, 

Բ3 կիրառել լեզվական նյութի զուգադրական վերլուծության մեթոդը՝ օտար լեզուների և մայրենի լեզվի համապատասխան փաստերի 

ներգրավմամբ, 

Բ5 բացահայտել անգելերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվամտածողական  առանձնահատկությունները՝ համապատասխան 

շարահյուսական կառուցվածքների քննությամբ, 

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

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

 

1. դասախոսություն, 

2. գործնական առաջադրանքներ, 

3. քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

1-ին ընթացիկ գրավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  10 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը՝ 1 

միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

2-րդ ընթացիկ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է  5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Քերականական ձևեր, քերականական իմաստներ և դրանց արտահայտման միջոցներն արդի գերմաներենում: 

2. Շարահյուսական գործառույթներ ու շարահյուսական կաղապարներ: Դրանց սահմանումն արդի գերմաներենում: 

3. Հաղորդակցական քերականության առանձնահատկություններն ու վերլուծության մեթոդները: Հաղորդակցական կաղապարներ, դրանց 

իրացումը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Gabrieljan J., Theoreitsche Grammatik des Deutschen, Jerewan, 2017. 

2. Busmann H., Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart, 2003. 

3. Essenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2001. 

4. Helbig G., Buscha J., Deutsche Grammatik, Leipzig, 2001. 
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1. 1606/ Բ23. 2. Գերմանական գրականություն 3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 3 ժամ դասախոսություն 

6. 5-րդ կիսամյակ 7. Առ. ընթ. գնահ. 

Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ավստրո- 

գերմանական գրականության պատմության զարգացման կարևորագույն միտումները և 

իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

սահմանել ավստրո-գերմանական գրականության ձևավորման 

առանձնահատկությունները նկարագրել արդի ավստրո-գերմանական գրականության 

զարգացման հիմնական միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջաններիգրականության մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2.վերլուծել մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր,  որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 
Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր:  
Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմանական միջնադարյան էպիկական գրականությունը («Նիբելունգների երգը»), 

ասպետական գրականությունը: Ռեֆորմացիայի շրջանի ժողովրդական վեպերը (Ֆաուստի 

մասին ավանդազրույցը): 

2. Հանս Սաքսն իբրև Մայսթերզանգի խոշոր ներկայացուցիչ: Մարտին Օպիցի պոեզիան և 

պոետոլոգիան: Բարոկկոյի գրականությունը: Գրիմմելսհաուզենի «Սիմպլիցիսիմուս» վեպը: 

Գերմանական լուսավորական գրականությունը: Լեսսինգի դրամատուրգիան: Յո. Հերդերն իբրև 

«Գրոհ և փոթորիկ» շարժման հիմնադիր: 

4. Վ. Գյոթեի ստեղծագործությունը: Քնարերգությունը: «Երիտասարդ Վերթերի 

տառապանքները» վեպը:  «Ֆաուստ» ողբերգությունը: 

5. Ֆր. Շիլլերը բանաստեղծ, դրամատուրգ և արվեստի տեսաբան: 

6. Գերմանական ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները և զարգացման փուլերը: Նովալիսի ստեղծագործությունը: «Հայնրիխ ֆոն Օֆթերդինգեն» վեպը: 

7. Հայնրիխ ֆոն Կլայստի նովելները և դրամաները: «Միխայիլ Կոլհաաս» նովելը: Հոֆմանի 

ռոմանտիզմը: 
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8. Հայնրիխ Հայնեի պոեզիան: 

9. Ֆրիդրիխ Նիցշեի գրական և փիլիսոփայական նորարարությունը: 

10. 20-րդ դարի գերմանական արձակը: Թ. Մանի ստեղծագործությունը («Բուդենբրոկներ» վեպը, 

«Մահը Վենետիկում» նովելը): 

11. Ֆրանց Կաֆկայի նորարարական աշխարհը: Նովելները և պրիտչաները: «Դատավարություն» 

վեպը: 

Հ. Հեսսեի հոգեբանական արձակը: «Տափաստանի գայլը» վեպը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. История немецкой лит-ры  в 4-х томах, Москва, 1968, 

2. Берковский Н.Я., Романтизм в Германии, Москва, 2012, 

3. История зарубежной лит-ры 20-го века, под ред. Н. Андреева, Москва, 2011 

4. История лит-ры ФРГ, изд. “Наука” Москва, 1980, 

5. Մամիկոնյան Հ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1957, 

6. Արևմտաեվրոպական գրականության պատմություն, Վաղ միջնադար, 

7. Արտամոնով Դ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն, 

Երևան, 1987, 

8. 19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն, խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, 

Երևան, 1986, 

9. Էքերման, Զրույցներ Գյոթեի հետ, Երևան 1975: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Asmann A., Interkulturelle Übersetzung, Berlin, 1999. 

2. Baratta M., Der Fischer Weltalmanach, Frankfurt, 2005. 

3. Dings M., Neue Kulturgeschichte, Basel, 2014. 

4. Hesinger H.-J., Interkulturelle Kommunikation, Mannheim, 2009. 

Thomas A., Kulturvergleichende Psychologie, Göttingen, 2011. 

 

 

 

 

1.1604/ Բ13 2. Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ (գերմաներեն) 3. 2-ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Բացահայտել հաղորդակցման գործընթացի և համապատասխան մեխանիզմի 

գործողության պայմանները, 

 Ներկայացնել հաղորդակցման ժամանակակից տեսությունների էությունն ու խնդիրները, 

Սահմանել հաղորդակցության տարբեր տիպերի ու ձևերի էությունը, նրանց յուրահատկությունները 

տարբեր համակարգերում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
իմանալ հաղորդակցության գործընթացի և մեխանիզմի գործողության էությունը, 

տիրապետել արդի հաղորդակցական տեսությունների վերլուծության 

մեթոդներին, 

ըմբռնել հաղորդակցության տարբեր տիպերի ու եղանակների նպատակադրումներն ու խնդիրները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
մեկնաբանել հաղորդակցության գործընթացի տարաբնույթ յուրահատկությունները, գործադրել 

նյութի վերլուծության հաղորդակցական տեսության տարբեր մեթոդներ ու մոտեցումներ, 

տարբերակել ու դասակարգել հաղորդակցության տարբեր տիպերն ու եղանակները՝ ըստ 
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համապատասխան հաղորդակցության նպատակադրման: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կա) 

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

Ա2 պարզաբանել լեզվաբանության և լեզվական հաղորդակցության փոխադարձ կապերի 

էությունը և տալ վերջինիս միջգիտակարգային նկարագիրը, 

Ա6 բացատրել օտար լեզվի (մասնավորապես գերմաներենի) գործառական-հաղորդակցական 

յուրահատկությունները, նկարագրել կիրառվող միավորների իմաստակառուցվածքային 

բնութագրերը: 

Բ2 վեր հանել և մեկնաբանել անգլերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվական 

յուրահատկությունները՝ լեզվաբանական գիտության դիրքերից, 

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն): 

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

1. դասախոսություն, 

2. գործնական առաջադրանքներ, 

3. քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հաղորդակցման գործընթացի բնութագրական գծերը: Մարդկային 

հաղորդակցման ոլորտները: Հաղորդակցման գործընթացը որպես տարբեր 

գիտակարգերի ուսումնասիրության առարկա: 

2. Հաղորդակցման ձևերն ըստ հաղորդակցական խմբերի ու նպատակադրումների: 

Տեղեկութային հոսք, դրա                      իրացման ձևերն ու ուղիները: 

3. Անմիջական հաղորդում, կազմակերպվածությունն ու ուղղվածությունը հաղորդկացման 

գործընթացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гавра Д. П., Основы теории коммуникации, С. Петербург, 2011. 

2. Шариков Ф. И., Коммуникология, основы теории коммуникации, М. 2010. 

3. Asante M., Handbook of Intercultural Communication, New York, 2001. 

4. Schugk M., Interkulturelle Kommunikation, München, 2011. 

 

 

 

 

1.1604/ Բ12 2. Գերմաներենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր 

3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ քննությունների դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 Ներկայացնել գերմաներենի բառագիտության   
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հիմնախնդիրները, նրա տեսական հիմքերն ու 

վերլուծության մեթոդները, 

 Ծանոթացնել գերմաներենի բառակազմական և բառափոխական օրինաչափությունների ու 

կազմությունների հետ, 

 Անդրադարձ կատարել լեզվաբանական ոճագիտության, գերմաներենի ոճաբանական, 

ինչպես նաև գործառնական խոսքային բնութագրական գծերին: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերել գերմաներենի բառակազմական ու բառափոխական առանձնահատկությունները, 

 հասկանալ ազատ և կայուն բառակապակցությունների էությունը, ինչպես նաև դրանց 

գործառույթը լեզվում,  

 տարբերակել գերմաներենի տարաբնույթ ոճերն ու դրանց յուրահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանել ու վերլուծել գերմաներենի բառակազմի և նրա ձևավորման 

հանգամանքների բնույթը, 

  կիրառել բառային կաղապարավորման տարբեր սկզբունքներ ու դրույթներ, 

 կատարել համապատասխան տեքստերի ոճաբանական վերլուծություն: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և  վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Ա5 նկարագրել օտար լեզուներով կազմվող խոսքային միավորների իրացման պայմաններն ու 

դրսևորումները,  կատարել համապատասխան կառույցների հանգամանալից վերլուծություն, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և այլն): 

 

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

1. դասախոսություն, 

2. գործնական առաջադրանքներ, 

3. քննարկումներ: 

 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց  
Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմաներենի բառակազմի և հիմնական բառաֆոնդը, դրանց տարաբնույթ 

յուրահատկությունները: 
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2. Բառակազմական և բառափոխական կաղապարներ, դրանց սահմանման ձևերն ու 

սկզբունքները: 

3. Լեզվաբանական ոճագիտություն նրա խնդիրներն ու վերլուծության մեթոդները 

4. Գերմաներենի ոճական ձևեր 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Eichinger L., Deutsche Wortbildung, Tübingen, 2000. 

2. Fleischer W., Deutsche Lexikologie, Leipzig, 2009. 

3. Sandig B., Stilistik, Berlin, 2009. 

4. Wirtz E., Stilprobleme, Heidelberg, 2000. 

5. Heibel G., Metapherstudien, Tübingen, 2012 

 

 

 

 

 

1. 1604/Բ 01 2. Գերմաներեն-1 3. 10-ECTS 

կրեդիտ 

4. 10ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ելակետային գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի 

հնչյունական, 

բառայինևքերականականհամակարգիմասին, 

ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հետագա փուլերի համար: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 իմանալգերմաներենի արտասանական նորմերի և հնչաբանական յուրահատկություն-

ները,  

 պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի, 

 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական 

կառույցների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց  

արտասանական       տարբերակները, 

 հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ 

բառապաշարը,  

 ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել 

նախադասություններ և կիրառել դրանք խոսքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի 

յուրահատկությունները, դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 
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երկլեզվյա  հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 

Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 

 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: 

Գրադարձություն և                     տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և 

բաղաձայնական համակարգերը: 

2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: 

Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: 

Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: 

3. Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի 

ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը 

նախադասության մեջ: 

4. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, 

դրանց                                         առանձնահատկությունները: 

5. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ 

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», 

«Ճանապարհորդություն», 

«Գերմանիա»: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aspekte Neu B1+. Lehr- und Übungsbuch. Mittelstufe Deutsch. München,  2016. 

2. Aspekte neu. Grammatik B1-C1. München, 2016.  

3. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning, 

2013. 

4. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

5. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 
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1. 1604/Բ 02 2. Գերմաներեն-2 3. 9-ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 8 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, 

ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները` համապատասխան 

երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
o պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

o իմանալ կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը և նրա կիրառման ոլորտը, 

o պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի 

վերարտադրության ու փոխադրման սկզբունքների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ կազմել  

o գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական  

o կաղապարները, համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած 

թեմատիկ բառապաշարը,  

o կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  
o ներկայացնել և վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային 

կաղապարները,  

o վերլուծել թեմատիկ բառապաշարի յուրահատկությունները, 

o ներկայացնել գերմաներենում խոսքի ձևավոևման յուրահատկությունները: 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի յուրահատկությունները,  

դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 

երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 

Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 
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1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի 

կազմության հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: 

Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական 

նշանակությունները: 

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: 

Անցողական և                       անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական 

կարգերը: 

3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների 

կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական 

գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի 

ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ 

կրավորական կառույցները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», 

«Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ 

զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», 

«Համագործակցություն» և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Aspekte Neu B1+. Lehr- und Übungsbuch. Mittelstufe Deutsch. München,  2016. 

7. Aspekte neu. Grammatik B1-C1. München, 2016.  

8. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning, 

2013. 

9. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

10. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 

 

 

1. 1604/Բ 03 2. Գերմաներեն-3 3. 8-ECTS 

կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 8 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, 

 ուսուցանել նրան ցազատև ճիշտ խոսել` զարգացնելով նրանց հաղորդակցական 

կարողությունները, 

 սովորեցնել ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը և վերարտադրել այն` պահպանելով 

բնագրային բովանդակությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 պատկերացում կազմել գերմաներենի խոսքի եղանակային ձևավորման 

առանձնահատկությունների մասին, 
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 իմանալ բարդ քերականական կառույցների գործառական և իմաստային 

յուրահատկությունները, 

 իմանալ բառերի և նախադասությունների կերպային ձևավորման յուրահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համապատասխան թեմատիկ խոսքում ճիշտ գործադրել անհրաժեշտ 

բառապաշարը, գրավոր խոսքում պահպանել գերմաներենի 

ուղղագրական և քերականական կանոնները, 

 խոսքին տալ համապատասխան հնչերանգային ձևավորում և կազմել այն 

հաղորդակցական  իրադրությանը համապատասխան: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  
 բանավոր և գրավոր խոսքի քերականական 

կազմության իմացություն, հաղորդակցական ձևերի 

ճիշտ ձևակերպում և գործադրում, 

 խոսքային միավորի կերպաեղանակային ձևավորման 

կարողություն: 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի յուրահատկությունները, 

դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 

երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 

Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 

 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բառի կազմը: Հասկացություն արմատական և ածանցական ձևույթների մասին: 

Բառի բազմիմաստությունը: Հոմանիշություն և հականիշություն, դրանց 

յուրահատկությունները: 

2. Սուբյեկտային և օբյեկտային բայեր, եղանակավորող բայեր: Բայի ժամանակաձևերի 
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բացարձակ և հարաբերական գործածությունը: 

3. Սահմանական եղանակ, նրա իմաստային և գործառնական 

յուրահատկությունները: Հրամայական եղանակի կազմության սկզբունքները 

գերմաներենում: 

4. Հորդորական հրամայական, նրան բնորոշ գծերը: Ստորադասական և համադասական 

կապերի տեսակները, ստորադասական և համադասական շարահյուսական 

կառուցվածքները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kompaß DaF B2. Deutsch für Studium und Beruf.  Lehr- und Übungsbuch. Stuttgart, 2022.  

2. Aspekte neu. Grammatik B1-C1. München, 2016.  

3. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning, 

2013. 

4. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 

5. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 
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1. 1604/Բ 04 2. Գերմաներեն-4 3. 10-ECTS 

կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ 

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները հասցնել այնպիսի 

մակարդակի, որ նրանք ազատ կարողանան արտահայտել իրենց մտքերը առօրյա-

խոսակցական թեմաներով, գրեն այդ թեմաներով փոքր ծավալի շարադրություններ, 

էսսեներ և փոխադրություններ, 

 Կատարել երկկողմանի թարգմանություններ՝ օգտվելով ուսուցման այս փուլում ձեռք 

բերած տարբեր կ րգի լեզվական գիտելիքները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 իմանալ առօրյա-խոսակցական բառապաշարի և նրա գործառնական 

առանձնահատկությունները, իմանալ երկանդամ, եռանդամ կրավորական կառույցների 

և դրանց փոխակերպական հնարավորությունները, 

 իմանալ haben + zu+ Infinitiv, sein + zu+ Infinitiv 

կառույցների իմաստային և գործառական 

առանձնահատկությունները:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  
 անկաշկանդ արտահայտել իր մտքերն առօրյա – 

խոսակցական ոլորտում, 

 դրսևորել բառապաշարային և քերականական գիտելիքները գրավոր խոսքում, 

 վերարտադրել տարբեր բնույթի տեքստեր, ինչպես նաև ինքնուրույնաբար կազմել 

փոքր ծավալի  համապատասխան բնույթի տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 առօրյա-խոսակցական լեզվի տիրապետում, 

 գրավոր խոսքի ճիշտ քերականական ու ոճական ձևավորում, 

 փոքր ծավալի տեքստերի շարադրում: 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի յուրահատկությունները, 

դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 

երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 
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Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 

 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Երկանդամ,եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները գերմաներենում: 

Sein+Partizip II կառույցը, նրա նշանակությունը: 

2. Haben + zu+ Infinitiv և sein + zu+ Infinitiv կառույցները, 

նշանակությունները և գործառույթը: Akkusativus cum infinitivo 

կառույցը և նրա գործառությունը: 

3. Գերմաներենի հիմնական նախդիրների գործածությունը և 

փոխակերպական                                  հնարավորությունները: 

4. Ձայնարկություններ, նրանց տեսակները և գործածությունը: Շարույթային 

կազմություններում  ձայնարկությունների իրացման հնարավորությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kompaß DaF B2. Deutsch für Studium und Beruf.  Lehr- und Übungsbuch. Stuttgart, 2022.  

2. Aspekte neu. Grammatik B1-C1. München, 2016.  

3. Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Ismaning, 2013. 

4. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan, 2007. 

 

 

 

 

 

 

1. 1604/Բ 05 2. Գերմաներեն-5 3. 10-ECTS 

կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.` 9 

6. 5-րդ կիսամյակ` աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների գիտելիքներն ինչպես գրական-

խոսակցական, այնպես էլ հաղորդակցման այլ բնագավառներում, 

 Ծանոթացնել ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվի 

առանձնահատկություններին, նրա բառապաշարին, քերականական 

յուրօրինակ կառույցներին և շարահյուսականկ աղապարներին, 

 Ուսումնասիրել գրական լեզվի ձևաբանական ու քերականական մասնավոր երևույթները, 

որոնք բնութագրական են լեզվի այդ տարբերակի  համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  
 իմանալ գերմաներենի մի շարք քերականական կառույցների փոխակերպական 

առանձնահատկությունները,  

 իմանալ բառագիտական ու քերականական անհրաժեշտ բառեզրերի ու սահմանումների 

ճշգրիտ կիրառմ ան պայմաններ,  
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 իմանալ ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվի բառապաշարային և քերականական 

ձևավորման յուրահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել տարբեր կարգի քերականական կառուցվածքների երկկողմանի 

փոխակերպումներ,  

 ճշգրտորեն գործածել հաղորդակցման առանձին ոլորտներին բնորոշ բառապաշարը, 

բառեզրերը և  քերականական կազմությունները համապատասխան համատեքստում, 

 հասկանալ և վերարտադրել գերմանական մամուլից վերցված նյութերի 

բովանդակությունը, 

  գրել                                   քաղաքական բնույթի հաղորդումներ և կատարել երկկողմանի 

թարգմանություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  
 վեր հանել գերմանական մամուլի լեզվին բնորոշ 

յուրահատկություններ,                          

 մեկնաբանել   քերականական փոխակերպումների 

էությունը և բնույթը, 

 համապատասխան համատեքստում ճիշտ գործածել տարբեր բառեզրեր ու 

սահմանումներ: 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի յուրահատկությունները, 

դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 

երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 

Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 

 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ներգործական և կրավորական անորոշ 2-ը, նրա կազմությունն ու 
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գործածությունը: Փոխակերպական կաղապարներ, դրանց բնորոշ գծերը: 

2. Ուժեղ բայերի շարքում ձայնավորական հերթագայությունների դերը, դրանց 

ձևաբանական նշանակությունը: Քանակական և որակական հերթագայություններ: 

3. Գերմաներենի մասնիկների հիմնական խմբերը և դրանց գործածությունը: 

Մասնիկների դերը երկխոսություններում` ամփոփում, կրճատում և շրջում: 

4. Նախդրավոր և նախդրազուրկ հոլովներ, դրանց հոմանիշությունը: Նախդիրների ոչ 

հոլովական գործառույթը: 

5. Շարահյուսական ընդարձակ կառույցներ, նրանց տեսակները և բնութագիրը: 

Շարադասական զեղչումներ և կրճատումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kompaß DaF B2. Deutsch für Studium und Beruf.  Lehr- und Übungsbuch. Stuttgart, 2022.  

2. Aspekte neu. Grammatik B1-C1. München, 2016.  

 

 

 

 

 

 

1. 1604/Բ 06 2. Գերմաներեն-6 3. 8-ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 8 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողների մոտ զարգացնել գիտելիքներ, որոնց օգնությամբ նրանք կկարողանան ազատ 

տեքստերի, ինչպես նաև երկխոսությունների ու մենախոսությունների նյութի հիման վրա 
համեմատել տարբեր կարգի խնդիրներ ու իրողություններ, արտահայտել սեփական 
վերաբերմունքը կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ և անցկացնել բանավեճ տրված թեմայի շուրջ, 

նպաստել խոսքի քերականական և ոճական ձևավորմանը, ինչպես նաև դարձվածքների ու 

դարձվածքային արտահայտությունների համապատասխան համատեքստում գործադրմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն իմանալ գերմաներենի ազատ և կայուն  

 բառակապակցական միավորների, ինչպես նաև դարձվածքների ու դարձվածքային 

արտահայտությունները,  

 պատկերացում կազմել երկխոսություններում և մենախոսություններում շարադասական 

կաղապարների ու դրանց փոխհարաբերությունների մասին,  

 իմանալ տարբեր բնույթի տեքստերի քերականական և ոճական յուրահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 տարաբնույթ տեքստերի վերլուծությամբ համեմատել տարբեր խնդիրներ ու 

իրողություններ և                       արտահայտել սեփական վերաբերմունքը դրանց վերաբերյալ, 

 վարել բանավեճ կոնկրետ խնդրի շուրջ,  

 ներկայացնել գրախոսություններ, քերականորեն և ոճաբանորեն ճիշտ ձևակերպել 

համապատասխան բնույթի տեքստերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները, 

 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

բառարաններ, հանրագիտարաններ), 

 փաստեր վերլուծելու և հետևություններ անելու կարողություն: 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 
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յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի յուրահատկությունները, 

դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի 

նկարագրական վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր 

լեզուներում, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 

երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ 

ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 

Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 

 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 
Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հասկացություն ազատ և կայուն բառակապակցությունների մասին: Գերմաներենի 

բառերի իմաստային կառուցվածքի փոփոխության պայմանները, դրանց իրացումը 

կոնկրետ լեզվական իրավիճակում: 

2. Ժամանակային իմաստ և ժամանակային իրացում: Բայի արժույթի շարահյուսական 

կարգը: Արժույթ և շարահյուսություն: Բայի առաջնային և երկրորդային ձևաբանական 

կարգերը: 

3. Շարադասության հաղորդակցական նշանակությունը: Շարադասության իմաստային և 

ոճական նշանակությունը հայերենում և գերմաներենում: Անդեմ կրավորական 

կառույցներ, դրանց 

գործառույթը և բնութագրական գծերը: Պարագայական դարձվածքներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aspekte neu C1. Lehrbuch. Übungsbuch. München 2016.  

2. Grammatik aktiv. B2-C1, Berlin 2017.  

- 
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6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ակտիվացնել ուսանողների գործնական և տեսական այն գիտելիքները, որ նա ձեռք է 

բերել ուսուցման նախորդ փուլերում: 

 սովորեցնել ուսանողներին համադրել նշված երկու կարգի գիտելիքները՝ ինչպես 

գերմանագիտական խնդիրների քննարկման, այնպես էլ ավարտական աշխատանք 

հաջողությամբ  կատարելու նպատակով, 

 զարգացնել ուսանողների կարողությունները բնագրային տեքստերի ընկալման և 

վերարտադրման նպատակով, ներկայացվում են թարգմաբանական հիմնախնդիրներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 իմանալ գերմաներենի արտահայտչական առանձնահատկությունները,  
 պատկերացում կազմել քերականական նորմերով պայմանավորված ոճական 

շեղումների և քերականական ժամանակաձևերի ոճական գործառույթների մասին,  
 ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ տեքստերի բնագրային կապերի բացահայտման  

սկզբունքների մասին:   
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տարբերակել լեզվի արտահայտչական միջոցների 

յուրահատկությունները,  

 վերլուծել և մեկնաբանել քերականական ժամանակաձևերի ոճական 

գործառույթը,  

 կիրառել տեքստերի բնագրային կապերի բացահայտման սկզբունքը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները տեքստավերլուծության մեջ, 

 բնութագրել բանասիրական և այլ բնույթի տեսքտերի յուրահատկությունները: 

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

Ա4 ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական և բառակազմական 

յուրահատկությունները և վերջիններիս համապատասխան կաղապարները, 

Բ1 քննարկել ուսումնասիրվող լեզուների հնչյունաբանական համակարգի յուրահատկությունները, 

դրանց իրացման հանգամանքները, 

Բ4 իրականացնել ուսումնասիրվող լեզուների բառապաշարի բոլոր շերտերի նկարագրական 

վերլուծություն, բացատրել դրանց յուրահատկությունները տարբեր լեզուներում, Բ6 լիարժեք 

կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով երկլեզվյա 

հաղորդակցություն, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, թնտացիկ ստուգում և եզրափակիչ քննություն: 

Հաշվի առնվում նաև մասնակցությունը: 

 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
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2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,  որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Արտահայտչական բառակազմություն և բառաբարդում: Անորոշ դերբայի և այլ խոսքի 

մասերի գոյականացումը: Բայական արտահայտչական բառակազմություն, դրանց 

տեսակները: 

2. Պատմողական ներկա, նրա ոճական գործառույթները: Պատմողական անցյալի և 

խոսակցական անցյալի ոճաբանական գործառույթները: 

3. Քերականական նորմերով պայմանավորված ոճական շեղումներ, հոլովների 

ոճաբանական գործառույթները: Տեքստերի բնագրային կապեր, դրանց 

բացահայտման սկզբունքները: 

4. Համարժեք թարգմանություն, դրա էությունը և առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aspekte neu C1. Lehrbuch. Übungsbuch. München 2016.  

2. Grammatik aktiv. B2-C1, Berlin 2017. 

 

 

 

 

 

 

1. 1403/Բ08 2. Հայ գրականություն 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս.- 2 ժամ 

6. 4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7.առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

Ուսանողներին ներկայացնել ազգային ինքնության,ազգային հոգեբանության և մտածողության 

ինքնատիպությունը  գրականությանզարգացման տարբեր շրջափուլերում, սահմանել այն  

սկզբունքները և չափորոշիչները, ըստ որոնց կարելի է ստեղծել միջմշակութային կապեր 

գրականության և մշակութային տարբեր հարթակներում, բացատրել արդի գրական կյանքի 

օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ճանաչելու գրական երկի բնութագրական հատկանիշները, 

 թվարկելու գրականության զարգացման շրջափուլերը և նրանց ներսում ընթացող 

տեղաշարժերը, 

 մատնանշելու ազգային և համամարդկային հարցադրումներ ընդգկող հիմնական 

գրական ստեղծագործություններըև արվեստի գործերը; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համադրելու կամ հակադրել տարբեր ազգային պատկանելիության գրական երկեր, 

 շեշտադրելու ազգային ինքնության,ազգային հոգեկեցվածքի 
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առանձնահատկությունները՝գրական տեքստի միջոցով; 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն, 

կապ հաստատելու գրականության ևմշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական 

առանձնահատկությունները, Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական 

ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն, 

2. ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 
Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայ գրականության զարգացման շրջափուլերը .գրական կյանքի առանձնահատկությունները: 

2. Ազգային ինքնության խնդիրը.գրքի խորհրդապատկերը հայ մշակութային պատմության մեջ: 

3. Ազգային խորհրդանիշներ, արխետիպերը հայ և համաշխարհային գեղարվեստական 

մտածողության մեջ: 

4. Գունամտածողությունը գրական պատկերի ենթաշերտերում. միջմշակութային կապերի 

ստեղծում գրականության և նկարչության,երաժշտության միջև: 

5. Արդի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները . ազգային և համամարդկային 

արժեքների զուգորդումներ: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

. 

1. ԱղաբաբյանՍ., Հայսովետականգրականությանպատմություն, Երևան, ՀՍՍՀԳԱհրատ., 

1988 

2. ԱղաբաբյանՍ., Արդիհայգրականությանպատմություն, Երևան, ՀՀԳԱԱհրատ., 1993 

3. ՔալանթարյանԺ., Ուրվագծերարդիհայգրականության, Երևան, <<Զանգակ>>հրատ., 

2006 

4. ԱրզումանյանԱ.,Հայգրականությանդասավանդմանմեթոդներ, ձևեր, Երևան, ԱՀԱ 

<<Պոլիգրաֆ>>հրատ., 2014 
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1. 1406/Բ06 2.Լատիներեն 3. 2 կրեդիտ 

4. 2ժամշաբ. 5. գործնական ,30 ժամ 

6. 3-րդ կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ներկայացնել լատիներենի հնչյունական և քերականական կառուցվածքները, որը 

հնարավորություն կտա օգտվել այդ լեզվով ստեղծված մասնագիտական և գեղարվեստական 

տեքստերից 

 պատկերացում տալ եվրոպամետ հումանիտար և մասնավորապես՝ բանասիրական 

մշակույթում մեկնարկային և հիմնարար դեր ունեցող լեզվի, այդ լեզվից ռոմանական և 

գերմանական լեզուներին անցած լեզվաբանական, քաղաքական տերմինների, 

դիցաբանական անվանումների մասին 

 

 վարժեցնել այդ լեզվի բառարանից օգտվելու կանոններին, մտապահել տալ հայտնի 

բանաստեղծական և թևավոր արտահայտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Ճիշտ արտասանությամբ կարդալ և թարգմանել ոչ ծավալուն տեքստեր 

կազմել պարզ անվանական բառակապակցություններ և նախադասություններ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
օգտվել բառարանից 

անգիր հիշել թևավոր 

արտահայտություններ կատարել 

քերականական վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

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

1. Գործնական պարապմունքներ, 

2. Տեքստերի թարգմանություններ 

3. ինքնուրույն աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց ընթացիկ քննությունների դասընթաց 
Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Լատինական այբուբենի առանձնահակությունները, գրության և արտասանության 

կանոնները 2.Առաջին հոլովում . իգական և արական սեռի գոյականներ 

3. Երկրորդ հոլովում. արական և չեզոք սեռի գոյականներ 

4. Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականներ 

5. Երրորդ հոլովում. արական, իգական և չեզոք սեռի 

գոյականներ 6.Ածականի համաձայնությունը գոյականին 

7. Լատիներեն բայի հիմնական խոնարհումները 

8. Բայի բառարանային ձևերը, բայի հիմքը 
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9. Ներգործական և կրավորական սեռերի վերջավորություններ 

10. Գոյականի չորրորդ և հինգերորդ հոլովումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ա. Պ. Հայրապետյան, Ն. Ն. Մկրտչյան,  Լատիներենի ձեռնարկ, Ե., 2016թ. 

2. Л. Винничук, Латинский язык, М., 1985 г. 

3. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы,  Латинский язык, М. 2015 г. 

4. А. Н. Попов, П. М. Шендяпин, Латинский язык, М. 1970г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

 (  ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1604/Բ 14 2. Գերմաներեն ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը 3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Քննել զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի զարգացման արդի միտումները, 

 Ներկայացնել զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստերի լեզվաոճական-

կառուցվածքային, ժանրային առանձնահատկությունները, ինչպես նաև այդ 

տեսքտերի ճանաչողական- գործաբանական հայեցակերպերը, 

 քննել էլեկտրոնային տեսքտերի (ինտերնետային աղբյուրներից քաղված տեքստերի), 

լեզվաոճական առանձնահատկությունները՝ հաշվի առնելով այդ ոլորտում 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկել զանգվածային լրատվամիջոցների լեզվի առանձնահատկությունները 

միջգիտակարգային                             մոտեցման (կոգնիտիվ լեզվաբանության, գործառական 

ոճաբանության, դիսկուրսի տեսության և այլն) տեսանկյունից, 

 ներկայացնել զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստերի ժանրային-ոճական 

դասակարգման  խնդիրները, 

 ներկայացնել տեղեկատվական տեքստերի վերլուծության մեթոդները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննել զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստերի լեզվաոճական և կառուցվածքային 
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առանձնահատկությունները՝ վեր հանելով այդ տեքստերի լեզվագործաբանական, 

ճանաչողական և  գաղափարական արժեքը, 

 գործնականում կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները տեսական և գործնական տարբեր 

խնդիրների  լուծման համար՝ կապված մասսայական հաղորդակցման ամենատարբեր 

ոլորտների հետ, 

 վեր հանել ինտերնետային լրատվամիջոցների լեզվի զարգացման միտումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկայում, 

քննադատաբար վերլուծել գիտական-մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ 

առաջադրելով գիտահետազոտական նոր նպատակներ ու խնդիրներ, դրանք իրագործել 

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

Ա5 նկարագրել օտար լեզուներով կազմվող խոսքային միավորների իրացման պայմաններն ու 

դրսևորումները, կատարել համապատասխան կառույցների հանգամանալից վերլուծություն, 

Ա6 բացատրել օտար լեզվի (մասնավորապես գերմաներենի) գործառական-հաղորդակցական 

յուրահատկությունները, նկարագրել կիրառվող միավորների իմաստակառուցվածքային 

բնութագրերը, Բ5 բացահայտել անգելերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվամտածողական 

առանձնահատկությունները՝ համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքների քննությամբ, 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու 

մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն 

հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր,  որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր:  

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Զանգվածային լրատվամիջոցների գործառական առանձնահատկությունները: 

Պատկերացում զանգվածային հասարակությունների և նրանց հաղորդակցական 

ձևերի մասին: 

2. Տեղեկույթի ազատ փոխանցման տեսությունները (Թ. Ադորո), միջազգային 

տեղեկութային բազայի ձևավորման ու հաղորդակցական յուրահատկությունների 

դրսևորման պայմանները: Արդի զանգվածային լրատվամիջոցների հասարակական-

մշակութային նպատակադրումներն ու դրանց իրացման ուղիները: 

3. Զանգվածային լրատվամիջոցների տեքստային յուրահատկությունները, լեզվաոճական 

իրացման հնարավորություններն ու ձևերը: Նշված տեքստերի ժանրային-ոճական 
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դասակարգման սկզբունքները: Տեղեկատվական տեքստերի վերլուծության մեթոդները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Baumann K., Integrative Fachtextlinguistik, Tübingen, 2012. 

2. Brinker K., Aspekte der Textlinguistik, Hildesheim, 2001. 

3. Fiehler R., Kommunikation und Emotion, Berlin, 2009. 

4. Fix U., Medientexte. Sprache in Medien, Tübingen, 2003. 

5. Spillner B., Zeitungsstil, Mannheim, 2008. 

 

 

 

1. 1604/Բ15 2. Գործարար գերմաներեն 3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.՝ 2 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել գերմաներենի գործարարական տեքստերի ոճական և 

կառուցվածքային  յուրահատկությունները, 

 սահմանել վերոհիշյալ տեքստերին բնորոշ առանձնահատկությունները և տալ դրանց 

հիմնական                                 բնութագիրը, 

 վեր հանել համապատասխան բնույթի լեզվական իրողությունների վերլուծության 

սկզբունքների 

էությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 պատկերացում կազմել գործարարական տեքստերի խորքային և մակերեսային 

հատկանիշների մասին, 

 տարորոշել գործարար ոճը և դրա յուրահատկությունները, 

 յուրացնել համապատասխան տեքստերի գործառույթի և դրանց ձևավորման 

յուրահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իրականացնել գերմաներենի նշված բնույթի տեքստերի վերլուծություն՝ լեզվի տարբեր 

մակարդակներում, 

 տարբերակել գործարար լեզվի բառապաշարային շերտերը և տերմինային 

համակարգերը, կատարել գործարարական բնույթի տեքստերի թարգմանություններ՝ 

տարբեր ուղղություններով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Բ2 վեր հանել և մեկնաբանել անգլերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվական 

յուրահատկությունները՝  լեզվաբանական գիտության դիրքերից, 

Բ5 բացահայտել անգելերենին և գերմաներենին բնորոշ լեզվամտածողական 

առանձնահատկությունները՝ համապատասխան շարահյուսական կառուցվածքների քննությամբ, 

Գ2 հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնագիտական ոլորտին առնչվող տարաբնույթ տվյալներ, անել 

համապատասխան հետազոտություններ: 

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

1. դասախոսություններ, 

2. գործնական առաջադրանքներ, 

3. ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր,  որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր:  

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմաներեն լեզվի գործարարական բառապաշարի առանձնահատկությունները, ինչպես 

նաև նրա կազմավորման հիմնական միտումների բացահայտումը: 

2. Գործարարական տերմիններ և տերմինաբանություն:  

3. Գործարար հաղորդակցման  

տեսությունների տերմինների տարբերակայնությունը և դրանց սահմանման 

միասնականացման խնդիրը: 

4. Մասնագիտական տեքստերի տիպերը, նրանց

ոճական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Braun E., Deutsche Gegenwartssprache, München, 2009 

2. Daniels K., Erfolg und Misserfolg der Fremdwortverdeutschung, Mainz, 1998 

3. Fendler U., Medienwissenschaft und interkulturelle Kommunikation, Aachen, 2000 

4. Hüffen M., Interkulturelle Texte, Frankfurt, 2004 

5. Zapf E., Interkulturelle Kommunikation im Kontext, Berlin, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

1.1604/Բ08 2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 

(գերմաներեն) 

3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-2 

6. 7-րդ կիսամյակ`աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել թարգմանաբանական տեքստերի կառուցվածքային և

իմաստաբանական  յուրահատկություններին, 

 հաղորդել գիտելիքներ մասնագիտական տեքստերի թարգմանության սկզբունքների 

մասին, 

 ներկայացնել օտար և մայրենի լեզվում իրացվող համապատասխան տեքստերի 

զուգադրական վերլուծության սկզբունքներն ու դրույթները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ըմբռնել թարգմանաբանական տեքստերի ոճական և բովանդակային 

յուրահատկությունները,  

 հասկանալ մասնագիտական տեքստերի թարգմանության ու վերարտադրման 

սկզբունքները,  

 իմանալ օտար և մայրենի լեզուներում համապատասխան տեքստերի վերլուծության 
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կանոնները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի ձևաիմաստային 

դասակարգում,  

 կիրառել թարգմանական տեքստերի վերլուծության 

համապատասխան մեթոդները, 

 կատարել զուգադրական վերլուծություններ՝ ներառելով օտար և մայրենի լեզվի 

տվյալները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

Բ3 կիրառել լեզվական նյութի զուգադրական վերլուծության մեթոդը՝ օտար լեզուների և մայրենի 

լեզվի համապատասխան փաստերի ներգրավմամբ, 

Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ մակարդակով 

երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ2 հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնագիտական ոլորտին առնչվող տարաբնույթ տվյալներ, անել 

համապատասխան հետազոտություններ, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. դասախոսություններ, 

2. լսարանային քննարկումներ, 

3. ինքնուրույն աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր,  որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր:  

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանաբանական տեքստեր և հարատեքստեր, դրանց սահմանման սկզբունքները: 

2. Համարժեք թարգմանության հասկացությունը, նրա բնութագրական գծերը: 

3. Օտար և մայրենի լեզվով մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

յուրահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գաբրիելյան Յու., Գերմաներեն լեզվի տիպաբանության, Երևան, 2015 

2. Lüsenbrink H., Die interkulturelle Dimension des Textes, Frankfurt, 2004 

3. Müller B., Zur Logik interkultureller Verstehensprobleme, Wien, 1998 

4. Sprillner B., Methoden der interkulturellen Sprachvergleiches , Leipzig, 2001 

5. Wierbacher A., Interkulturelle Germanistik, Berlin, 2004 

 

 

 

1.1604/Բ 19 2. Գրավոր հաղորդակցության տեսություն (գերմաներեն) 3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ. 5. դաս.-2 
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6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել գրավոր հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը, 

 պարզաբանել գրավոր հաղորդակցության տարբեր ձևերի էությունը, 

 բացահայտել գրավոր տեքստերի լեզվաոճական և գործառական յուրահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 պատկերացում կազմել գրավոր հաղորդակցության տարրերի 

մասին,  

 իմանալ գրավոր տեքստերի տարաբնույթ 

յուրահատկությունները, 

 տարբերակել գրավոր հաղորդակցության և 

բանավոր հաղորդակցության պայմաններն ու իրադրությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կարողանալ վերլուծել գրավոր տարաժանր տեքստերի յուրահատկությունները, 

 ինքնուրույնաբար կազմել գործնական նամակներ, տեղեկատվական նյութեր և 

գրավոր- հաղորդակցական այլ բնույթի տեքստեր, 

 կատարել տարաբնույթ տեքստերի գրավոր թարգմանություններ տարբեր 

ուղղություններով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

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

Ա2 պարզաբանել լեզվաբանության և լեզվական հաղորդակցության փոխադարձ կապերի էությունը և 

տալ վերջինիս միջգիտակարգային նկարագիրը, 

Ա6 բացատրել օտար լեզվի (մասնավորապես գերմաներենի) գործառական-հաղորդակցական 

յուրահատկությունները, նկարագրել կիրառվող միավորների իմաստակառուցվածքային 

բնութագրերը: Բ6 լիարժեք կերպով իրականացնել մասնագիտության ոլորտում անհրաժեշտ 

մակարդակով երկլեզվյա հաղորդակցություն, 

Գ2 հավաքել, մշակել և վերլուծել մասնագիտական ոլորտին առնչվող տարաբնույթ տվյալներ, անել                                            

համապատասխան հետազոտություններ, 

Գ3 տրամաբանորեն ճիշտ և փաստարկված կառուցել բանավոր ու գրավոր խոսքը օտար և մայրենի 

լեզուներով: 

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

1. դասախոսություններ, 

2. գործնական աշխատանք, 

3. ինքնուրույն և խմբակային աշխատանքներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 
գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր,  որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 
Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր:  

Մասանկցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գրավոր տեքստ, նրա առանձնահատկությունները: Գրավոր և բանավոր 

հաղորդակցության մեխանիզմների նմանություններն ու տարբերությունները: 

2. Գրավոր հաղորդակցման ձևերն ու եղանակները: Համապատասխան 
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տեքստերի թարգմանական յուրահատկությունները: 

3. Գրավոր հաղորդակցության համար անհրաժեշտ պայմանների ձևավորումը և 

լեզվամտածողական տարբերությունների հաղթահարումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Gabrieljan J., Theoreitsche Grammatik des Deutschen, Jerewan, 2017. 

2. Arbeitsbuch Deutsch, Mittelstufe, Leipzig, 2002. 

3. Asmann A., Interkulturelle Übersetzung, Berlin, 1999. 

4. Heisinger H., Schriftliche Kommunikation, Mannheim, 2010. 

5. Thomas A., Kulturvergleichende Psychologie, Göttingen, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1601/Բ30 

 

2. Երկրագիտություն (անգլերեն լեզու) 3. 2 ETCS 

կրեդիտ 

4. 2  ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. – 2 ժամ; 2-րդ   ընթաց. + կոնսուլտ. ժ. 

 

6. 4-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման  

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողներին երկրագիտական գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս 

երկրների վերաբերյալ և հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  ու 

ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ, 

 պարզաբանել  երկրագիտական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-ժողովուրդ-մշակույթ 

համատեքստում,     

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները 

գիտական հաղորդակցության իրավիճակներում:   

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական բաժանումներ և ինստիտւցիոնալ 

կառույցներ, մշակութային, գրական հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու վայրեր երկու անգլախոս 
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երկրներում (ԱՄՆ) և (ԱՄՆ), 

նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային խորհրդանիշների, 

արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական 

մշակույթի նույնատիպ հարցերի առնչությամբ, 

քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական կառույցներին առնչվող 

հիմնահարցերը; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

գնահատելու երկրագիտական նյութերը մասնագիտական համակարգում ըստ առաջադրված 

հարցադրումների, 

լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագիտական/տարածաշրջանային մասնագիտական տեքստեր՝ 

գիտական  լեզվի ձևաչափերին  համապատասխան, 

վերլուծելու երկրագիտական տեղեկատվական նյութեր; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն փաստացի նյութի ընտրության 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   ժամանակակից այլ 

մեթոդական մոտեցումների կիրառության առումով,  

 վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր: 

 

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

 

Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

 

1.դասախոսություն,  
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2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): 

Վարչատարածական բաժանումներ, պետական կառուցվածք, միապետություն: Ազգային դիմանկար, 

լեզվական հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թագավորական դինաստիաներ, պրեզիդենտական 

ինստիտուտ, հանրապաետության: Պետական, 

ազգայինուկրոնականտոնացույցիարարողակարգիբնույթնուտարբերություններըինչպեսնաևտոնակատարո

ւթյուններիբաղադրիչների (ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Cohen, R. The Incredible vagueness of being British/English.//International Affairs 76(1), 2000  

2. Fox, K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton, 2005 

3. Morgan, K. O. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 2000 

4. Yernjakyan, N, Mkrtchyan, H, Gulyan,  S.The World of the English Language (part I).Yerevan, Lusakn, 2017 
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1. 1601/Բ10 2. Անգլերենի պատմության և հնչյունաբանության 

հիմնահարցեր 

3.  3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ .+15 ժ.+ 2-րդ   ընթաց. + 

կոնսուլտ. ժ. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր ուղղությունների 

վերաբերյալ,  

 պարզաբանել բառագիտության, շարահյուսության, ոճաբանության, ինչպես նաև 

գրականագիտության կցվանքների հնչյունաբանական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի զարգացման պատմական փուլերը և դրանց բնորոշ 

հնչյունական, բառային, քերականական առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

273. ներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացման 

միտումները, 

274. քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական 

համակարգիուսումնասիրության մեթոդներն և ուղղությունները, 

275. նկարագրելու հին, միջին և նորագույն անգլերենի փուլերին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

276. գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 

277. վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր և դրանց 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

278. վերլուծելու հին անգլերենով գրված տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

279. օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

280. վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը: 
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281. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1․Ա1  Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Ա6  Լուսաբանելու լեզվի դերը հասարակական գործունեության տարբեր ոլորտներում, 

3. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

4. Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

5. Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն 

աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային մակարդակ: Վերհատույթային 

մակարդակ: Վերշարահյուսական մակարդակ: Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: 

Յուրաքանչյուր փուլին բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, քերականական կարգերը և 

բառային համակարգերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. LIBERMAN, A. WORD ORIGINS. AND HOW WE KNOW THEM: ETYMOLOGY FOR EVERYONE. CAMBRIDGE: CUP, 
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2005. 

2. TRAIN, J. REMARKABLE WORDS WITH ASTONISHING ORIGINS. NEW YORK: CLARKSON N. POTTER, 1980. 

3. CARVER, C. M. A HISTORY OF ENGLISH IN ITS OWN WORDS. NY: BARNES & NOBLE BOOKS, 2000. 
4. Galstyan, A., Paronyan, Sh. Historical Development of English. Yerevan: YSU, 2013. 

 

 

 

 

 

 

1. 1601/Բ11 2. Անգլերենի քերականության տեսագործնական 

խնդիրներ 

3.  3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ + 15 ժ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման + 

կոնսուլտացիոն ժ. 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերենի տեսական քերականության հիմնահարցերը և խնդիրները, 

 պարզաբանել պրակտիկ քերականության դասընթացներում անցած երևույթների հիմքում 

ընկած տեսական օրինաչափությունները, 

 պարզաբանել քերականական համակարգի (լեզվի մակարդակ) և այդ համակարգի կոնկրետ 

դրսևորումների (խոսքի մակարդակ) փոխկապակցվածության  առանձնահատկությունները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

282. ներկայացնելու անգլերենի քերականության հիմնական հարցերի վերաբերյալ դասական և 

ժամանակակից ամենակարևոր տեսությունները, 

283. քննարկելու անգլերենի քերականական համակարգի երկու ոլորտների` ձևաբանության և 

շարահյուսության, հիմնական երևույթների  մեխանիզմները,  
284. նկարագրելու լեզվի տարբեր հատույթային մակարդակների դինամիկ հարաբերությունները, ինչպես 

նաև բառակապակցության և նախադաասության  փոխհարաբերությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

285. գնահատելու քերականական տեսություններին նվիրված գիտական գրականությունը, 

286. լուսաբանելու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական առանձնահատկությունները, 

287. վերլուծելու բառակապակցությունների տիպերը, նրանց կառուցվածքային 

յուրահատկությունները;  վերլուծելու նախադասությունը և նախադասության անդամները 

ըստ հիմնական շարահյուսական առանձնահատկությունների: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

288. օգտվելու անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և 
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ինտերնետային ռեսուրսներից, 

289. վերլուծելու տարատեսակ քերականական դրսևորումները ներկայացնող փաստական 

նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1.Ա1 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

3. Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

4. Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, որի ընթացքում վերլուծվում է 1. տեսական գրականություն, 2. 

կոնկրետ լեզվական նյութ, 

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն 

աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 

առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Նախատեսվում է եզրափակիչ քննություն, որը անցկացվում է  բանավոր 20 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 
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համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Mkhitaryan Y., Chubaryan, A. Theoretical English Grammar. Yerevan: YSU Press, 2013. 

2. Blokh, M. Y. A Course in Theoretical  English Grammar, M.: Progress, 2002. 

3. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, Q., Svartvik,  J. A University Grammar of English, M.: Progress, 1982. 

4. Khlebnikova, I. B.  Essentials of English Morphology, M.: MGU, 2004. 

5. Ilyish, B. The Structure of Modern English, L.: PGS, 1971. 

 

 

 

 

 

1. 1601/Բ08 2. Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցեր 

(անգլերեն) 

3. 4կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հաղորդակցության սկզբնաղբյուր/կոդավորում – ընկալող/դեկոդավորող 

հարաբերակցությունը,  

 պարզաբանել տեղեկատվության խողովակ – հաղորդում (message) – ուղղաձիգ 

փոխազդեցություն – կապի հաստատում հասկացությունների իմաստն ու նշանակությունը, 

 լուսաբանել հաղորդակցական փաստական նյութը (dat)  որպես սոցիալական և միջանձնյա 

հաղորդակցության, հաղորդման տրամաբանության և տեղեկատվության վերջնական 

ձևավորման բաղադրիչների միասնություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

291. ներկայացնելու տեղեկատվության հաղորդման գործընթացի 

առանձնահատկությունները, 
292. քննարկելու հաղորդակցության տեսությանն առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

293. նկարագրելուհաղորդակցության տեսության և այլ գիտակարգերի (գործաբանություն, 

գործառականություն, կոմմունիկոլոգիա, հոգելեզվաբանություն և այլն) փոխհարաբերությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

294. գնահատելու հաղորդակցական գործընթացը որպես տեղեկատվության 

փոխանցման արվեստ և գիտություն,  

295. լուսաբանելու հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող գործոնները, 

296. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

297. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և 
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ինտերնետային ռեսուրսներից, 

298. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող 

փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 

 

 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության տեսությունը որպես գիտակարգ: Հաղորդակցության տեսության և այլ 

գիտակարգերի առնչությունը: Հաղորդակցության սահմանումն ու հաղորդակցության գործընթացի 

բաղադրիչները: Մեխանիստական, հոգեբանական, սոցիալական և սիստեմիկ մոդելներ: 

Հաղորդակցական մոդելներ: Հաղորդակցության գործառույթները: Հաղորդակցության 

ճանաչողական նշանակությունը: Սկզբնաղբյուր – բովանդակություն – ձև – տեղեկատվական 
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խողովակ – ընկալող հարաբերակցությունը: Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցություն: 

Խոսքային հաղորդակցության ինդեքսային արտահայտումները: Լեզվական և հանրալեզվական 

հմտություններ, հաղորդակցության մաքսիմներ, հաղորդակցական ոճեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Griffin, E. A first look at communication theory. New York: McGraw-Hill, 1997. 

2. Miller, K. Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts. New York: McGraw-Hill, 

2005. 

3. Berko, R. Communicating. Boston, MA: Pearson Education, 2010. 

4. McQuail D., Windahl S. Communication Models for the Study of Mass Communications. London: 

Longman, 1993. 

5. Burgoon J. Guerrero L., Floyd K. Nonverbal Communication. Boston: Allyn & Bacon, 2011. 

 

 

1. 1601/Բ13 2. Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ 

(անգլերեն) 

3. 2 կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 5.  դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. առանց ընթացիկ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 պարզաբանել հաղորդակցություն հասկացույթը՝ ընդգծելով արդյունավետ հաղորդակցության 

կարևորությունը միջանձնյա և հասարակական հարաբերություններում, 

 ներկայացնել հաղորդակցության հիմնական տիպերն ու եղանակները, 

 լուսաբանել հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին առնչվող փաստական նյութը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

299. ներկայացնելու հաղորդակցության դասակարգման (տիպերի ու եղանակների)  հիմնական 

չափանիշներն ու սկզբունքները, 
300. քննարկելու հաղորդակցության տիպերին և եղանակներին  առնչվող ակադեմիական մոտեցումները,  

301. նկարագրելուհաղորդակցության տիպերի և եղանակների գործնական, ինտերակտիվ և տեղեկատվական 

գործառույթները, ինչպես նաև  գործաբանական, հոգելեզվաբանական և այլ հայեցակերպերը:  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

302. գնահատելու հաղորդակցական տիպերը  որպես տեղեկատվության փոխանցման առավել 

կամ պակաս արդյունավետ միջոցներ, 

303. լուսաբանելու արդյունավետ հաղորդակցության գործընթացի կայացումն ապահովող 

գործոնները, 

304. վերլուծելու հաղորդակցության տվյալ ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

305. օգտվելու անգլերենi հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և 

ինտերնետային ռեսուրսներից, 

306. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող փաստական 
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նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

 

1.Ա3 Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները, 

2.Ա4 Քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հաղցորդակցության զարգացման 

գործում, 

3.Ա7 Լուսաբանելու հաղորդակցության դերը հասարակական գործունեության տարբեր 

ոլորտներում, 

4.Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

5.Բ4 Կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք լեզվաբանության և հաղորդակցության 

տեսության ոլորտներում: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցության գաղափարը, ձևավորման պատմությունը և արդի սահմանումը: 

Հաղորդակցության կարևորությունը որպես մարդու կենսագործունեության անհրաժեշտ պայման: 

Հաղորակցության բազմահայեցակերպայնության գաղափարը և միջգիտակարգային բնույթը: 

Հաղորդակցության նպատակներն ու գործառույթները: Հիմնական տիպերն ու եղանակները: Գրավոր 

հաղորդակցություն, բանավոր հաղորդակցություն, արտաքին և ներքին հաղորդակցություն, 
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էլեկտրոնային հաղորդակցություն: Հաղորդակցական գործիքներ, սարքավորումներ և կայքեր: 

Անձնական և հանրային հաղորդակցություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Shwarzman, R. Fundamentals of Oral Communication. NY: Kendall, 2014. 

2. Конецкая, В.П. Социология коммуникации. М.: МГУ, 1997.  

3. Maxwell, C. John. Everyone Communicates. Ct.: Few Connect, 2010. 

4. Garcia, H. F. The Power of Communication: Skills to Build Trust, Inspire Loyalty, and Lead Effectively. US: 

Pearson FT Press,2012. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1601/Բ12 2. Անգլերենի բառագիտության և ոճագիտության 

հիմնահարցեր 

3. 2 կրեդիտ 

 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դասախոսություն,2 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ շեշտելով բառագիտական 

կատեգորիաների համակարգային բնույթը և բառական միավորների (բառ, ձևույթ, 

բառակապակցություն) համալիր քննության կարևորությունը, 

 պարզաբանել լեզու – իրականություն, լեզու – հաղորդակցություն առանցքների, և 

համապատասխանաբար՝ լեզու – խոսք երկատման կարևորությունը բառագիտական 

հիմնահարցերի քննության տեսանկյունից, 

 լուսաբանել լեզվաոճագիտությանը վերաբերող տեսական և գործնական մասնագիտական 

մոտեցումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝  

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

ներկայացնելու անգլերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները, բառագիտական 

հիմնական կարգերը և անգլերենի բառապաշարի զարգացման միտումները (հատկապես 

նորակազմ բառերի շերտը), 

քննարկելու լեզվաոճագիտության առանձին բաժինները, 

նկարագրելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, ձևաբանական, 

հնչյունաբանական մակարդակներում: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

գնահատելու բառային դրսևորումներում բառագիտական արժեք ներկայացնող տարրերը և 

անգլերենի բառապաշարի զարգացման փուլերը, 

լուսաբանելու փաստական բառանյութը՝ վերհանելով բառակազմական, իմաստաբանական, 

գործառական և տերմինաբանական առանձնահատկությունները, 

վերլուծելու  գեղարվեստական գրականությունից վերցված հատվածներ՝ բացահայտելով 

ոճական հնարները և ընդհանրապես լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը գործառական 

տարբեր ոճերում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական պարբերականներ, 

համալսարանական կայքեր և այլն), 

վերլուծելու լեզվաոճական միջոցները հաղորդակցության ոլորտում: 

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

 

1.Ա1 Ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, հիմնական 

հասկացությունները, 

2. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

3. Գ2  վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

4.Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բառագիտությունը լեզվաբանական գիտակարգերի համակարգում: Բառիմաստ՝ տեսական 

մոտեցումներ, տեսակներ: Բառի ներքին ձև՝ պատճառաբանվածության տեսակներ: 

Իմաստափոխություն; բազմիմաստություն, համանունություն, համատեքստ: Թեմատիկ խմբեր, 

իմաստային դաշտեր, սեռանիշություն, հոմանիշություն, հականիշություն; բառի ձևաբանական 

կառուցվածք: Բառակազմություն: Բառակապակցությունների իմաստային և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները: Դարձվածաբանության հիմնահարցեր: Բառապաշարի շերտերի 

ուսումնասիրություն:Լեզվաոճագիտության հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: 

Այլաբերություն և բանադարձում: Բառագիտական, ձևաբանական, շարահյուսական  

ոճագիտություն:Գործառական ոճեր: Շարադրանքի էությունն ու տեսակները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գիրունյան, Գ. Անգլերենի բառագիտության հիմունքներ: Երևան: ԳԱՍՊՐԻՆՏ, 2009: 

2. Minaeva, L. English Lexicology and Lexicography. Moscow: ASTREL, 2007. 

3. Cruse, D. A. Lexical Semantics. NY: CUP, 2001. 

4. Gvishiani, N. B. Modern English Lexicology: Vocabulary in Use. M.: MGU, 2000. 

5. Arnold I. The English Word. M.: Progress, 1973. 

6. Kraus, J. Rhetorik, Functional Stylistics and Theory of Language. Amsterdam: JB, 1993. 

7. Minayeva, L. Word in Speech and Writing. Moscow; M.: MGU, 1982. 

8. Leech, G. A. Linguistics and Figures of Rhetoric. Essays on Style and Language. London: Longman, 

1966. 

9. Akhmanova, O. Linguostylistics; Theory and Method. M.: MGU, 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1601/Բ01 2. Անգլերեն  1  3.  11 կրեդիտ 

4.    10 ժամ/շաբ.  5. գործ. 10  

6.  1-ին կիսամյակ`աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հնչյունաբանության տեսությունը և զարգացնել ուսանողների 

արտասանական կարողությունները` կիրառելով համապատասխան 
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վարժությունների համակարգ:  

 պարզաբանել ուսանողների միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր 

խոսքի հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, 

լսողական և տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական կառույցներ և 

կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն):  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական արտասանական 

թերությունները:  

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, վերլուծությունների, 

մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով համապատասխան բառապաշար: 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` կիրառելով բնագիր 

տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի վերլուծության արդյունքում սերտած նոր 

բառապաշարը և համապատասխան քերականական գիտելիքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և թարգմանություններ, 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում: 

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

28. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

29. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/,  

30. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  
 

31. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

32. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 
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1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 

առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ընդհանուր անգլերեն` շեշտադրելով բառապաշարի ընդլայնումը,  

Անգլերենի հնչյունաբանություն  

Անգլերենի քերականություն  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

29. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate. Essex: Pearson, 2014. 

30. Hancock, M. English Pronunciation in Use: Intermediate. Cambridge: CUP 2009. 

31. Hewings, M. English Pronunciation in Use: Advanced. Cambridge: CUP, 2007. 

32. Mkhitaryan, K., Gevorgyan, A. Develop Your Vision of English. Yerevan: Antares, 2017. 

33. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate. Oxford: OUP, 2016. 

 

 

1. 1601/Բ02 2. Անգլերեն  2 3.  8 կրեդիտ 

4.    8 ժամ/շաբ. 5. գործ. 8  

6.   2-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Արդեն իսկ ներկայացված հնչյունաբանական տեսության հիման վրա շարունակել 

զարգացնել ուսանողների արտասանական կարողությունները` կիրառելով 

համապատասխան վարժությունների համակարգ:  

 պարզաբանել ուսանողների միջին մակարդակի (Intermediate) լսողական և բանավոր 

խոսքի հմտություններին առնչվող բազմաթիվ մոտեցումները (ինտերակտիվ, 

լսողական և տեսալսողական վարժությունների օգնությամբ):  

 լուսաբանել անգլերենի քերականական գիտելիքները (քերականական կառույցներ և 
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կաղապարներ, դրանց գործնական կիրառություն):  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 գործնականում կիրառելու բոլոր հնչյունական կանոնները՝ շտկելով սեփական 

արտասանական թերությունները:  

  արտահայտելու սեփական մտքերը բանավոր քննարկումների, վերլուծությունների, 

մեկնաբանությունների ժամանակ` օգտագործելով համապատասխան բառապաշար: 

 մեկնաբանելու և վերարտադրելու միջին մակարդակի բնագիր տեքստեր` կիրառելով բնագիր 

տեքստերի, լսողական և տեսալսողական նյութի վերլուծության արդյունքում սերտած նոր 

բառապաշարը և համապատասխան քերականական գիտելիքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու գրավոր քերականական վարժություններ և թարգմանություններ, 

 կիրառելու ուղղագրական կանոնները` շտկելով սեփական գրավոր խոսքը 

 գրելու պարագրաֆներ՝ կիրառելով ակադեմիական անգլերենի վերաբերյալ ստացած 

գիտելիքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

բառարաններ, գրքեր և այլն), 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները հաղորդակցական տարբեր համատեքստերում: 

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

33. Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու մեթոդները: 

34. Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում 

35. Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

36. Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

37. Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

 

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

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 
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գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 

առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ընդհանուր անգլերեն` շեշտադրելով բառապաշարի ընդլայնումը,  

Անգլերենի քերականություն,  

Անգլերեն գրավոր խոսքի զարգացում : 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

34. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate. Essex: Pearson, 2014. 

35. Mkhitaryan, K., Gevorgyan, A. Develop Your Vision of English. Yerevan: Antares, 2017. 

36. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate. Օղֆօռդ: OUP, 2016. 

 

 

 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն – 3 3. 8 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝10 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները: 

 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել 

հասարակական, քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու 

հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, 

նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները 

գրականագիտական տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 
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հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, 

ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, 

հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերենառաջադրված հոդվածները, 

քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր 

ձևերը համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 

առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտությունների զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու 

վերլուծական ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին 

վերաբերող մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի 

տեքստերի առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից 

անգլերեն և հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

307. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 
308. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

309. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

310.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ 

հաղորդակցման գործընթացում,  

311. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

312. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

313. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները, 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  
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Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների 

կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և 

մշակութային քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

2. Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 

 

 

1. 1601/Բ05 2. Անգլերեն  - 5 3. 7 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 10 

6. 5-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները: 
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 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլիական և ամերիկյան գեղարվեստական գրականությունների լավագույն 

նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, գլխավոր և 

երկրորդականկերպարները:  

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, 

ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, 

հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 
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5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն 

աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտությունների զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z․, Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 

 

 

1. 1601/Բ06 2. Անգլերեն  - 6 3. 12 կրեդիտ 

4. 12 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝12 

6. 6-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերեն բանավոր  և գրավոր հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները: 
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 պարզաբանել ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարը և զարգացնել հասարակական, 

քաղաքական ևերկրագիտական բնույթի տեքստերի հետաշխատելու հմտություններ: 

 լուսաբանելանգլալեզու գեղարվեստական գրականության լավագույն նմուշերը, նրանցում 

տեղ գտած լեզվաոճական հնարները, վերլուծել ստեղծագործությունները 

գրականագիտական տեսանկյունից: 

 վերլուծել անգլալեզու ԶԼՄների հոդվածների լեղվական առանձնահատկությունները և 

հնարավորինս յուրացնել համապատասխան բառապաշարը։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 քննարկելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը: 

 արտահայտելու մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացությունը: 

 մեկնաբանելու գրական ստեղծագործություններ: 

 գրել գրաքննադատական էսսե (ակնարկ) 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու մասնագիտական տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ 

հիմնավորելով անձնական կարծիքը: 

 բանավիճելու մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրներիշուրջ՝ լսելով, 

ընկալելով և վերարտադրելով մասնագիտությանն առնչվող դասախոսություններ, 

հարցազրույցներ, ձայնագրություններ, և տեսագրություններ:  

 ներկայացնելու ստեղծագործական աշխատանք համապատասխան ժանրում։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթեայդպիսիքկան) 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները խոսքային տարբեր իրավիճակներում: 

 փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերենառաջադրված հոդվածները, 

քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և այլ թեմաներով։ 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները: 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում/, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ:  

 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

Գ4. Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում: 

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

1.գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  
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2. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի բառապաշարը հարստացնելուն,  

Բանավոր խոսք՝ ուղղված ամենատարբեր հարցերի շուրջ անգլերենով հաղորդակցվելու 

հմտությունների զարգացմանը, 

Գրավոր խոսք՝ ուղղված ուսանողների անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Antonyan, Z., Bekaryan, N., Martirosyan, N.A Bit of Fiction.Yerevan։ VMV PRINT, 2016. 

2. Jones, L. New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2001. 

3. Kuyumgyan, S., Galstyan, S. Insight into English. Yerevan, Toner, 2003. 

4. Vince, M. Advanced Language Practice. USA: Macmillan, 2009. 

5. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 2010. 
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1. 1601/Բ07 2. Անգլերեն  - 7 3.  6 կրեդիտ 

4.  6 ժամ /շաբ. 5. գործ.՝6 

6. 7-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ընդհանուր անգլերենի, ինչպես նաև անգլերենի տարբեր դիսկուրսներին 

վերաբերող մասնավոր բառապաշարի  յուրահատկությունները,  

 լուսաբանել հրապարակախոսական, գեղարվեստական, լրագրային և այլ տիպի 

տեքստերի առանձնահատկությունները, 

 պարզաբանել տարբեր մասնագիտական տեքստերի վերարտադրության (հայերենից 

անգլերեն և հակառակը) խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

314. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառական բառապաշարը, 
315. յուրացնելու տարբեր դիսկուրսներ կիրառելու հմտություններ,  

316. վերլուծելու գեղարվեստական, հրապարակախոսական, քաղաքական և այլ ոլորտների տեքստեր: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

317.  կատարելու տեսակետների ու փաստարկների վերլուծություններ՝ ազատ 

հաղորդակցման գործընթացում,  

318. բանավիճելու տարբեր ոլորտներին առնչվող տեսակետների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

319. օգտվելու անգլերենի տպագիր և ինտերնետային տարբեր  ռեսուրսներից, 

320. վերլուծելու լեզվական տարատեսակ  նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա3. Նկարագրելու հաղորդակցական ունակությունների զարգացման նոր ձևերն ու 

մեթոդները, 

Բ5. Իրականացնելու լեզվական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

/համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

Բ7. Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները, 

Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը: 

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

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

6. անհատականևխմբայինաշխատանք,  

7. ինքնուրույն աշխատանք,  
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8. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

9. 5. գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում ,մասնակցություն և 

եզրափակիչ քննություն 

1․1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Լեքսիկա՝ ուղղված ուսանողների անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների 

կատարելագործմանը,  

Վերլուծական ընթերցանություն՝ ուղղված գեղարվեստական տեքստերի լեզվաոճական և 

մշակութային քննությանը, անհատական ստեղծագործական մտքի ու վերլուծական 

ունակությունների խթանմանը, 

Լրագրային նյութերի ուսումնասիրություն՝ ուղղված ուսանողների անգլերենով զանգվածային 

հաղորդակցության բառապաշարի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

Alexander, L. For and Against'. London: Longman, 2001. 

Gasparyan, S., Galstyan, S., Muradian, G. Connecting the Dots. Yerevan: Lusakn, 2013. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՀԱՏՈՒԿ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

 

1. 1601 2. Անգլերեն ԶԼՄ-ներիլեզուն և ոճը 3.  3 ECTS կրեդիտ 

4.    2 ժամ /շաբ. 5. 24/6/0 

6.   6-րդ կիսամյակ 7. առանց ընթացիկգնահատման 

8. Դասընթացինպատակնէ` 

ուսանողներիններկայացնելանգլերենլեզվովզանգվածայինլրատվությանլեզվիկիրառականառա

նձնահատկությունները և 

լուսաբանելվերջիններիսհավանականգործաբանականազդեցություններիշարքը: 

դասընթացիխնդիրները 

 Տարբերակել զանգվածային լրատվության միջոցները և դրանց լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

 Պատկերացում տալ լրատվական հոդվածներ շարադրելու սկզբունքների մասին՝ կիրառելով 

ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները:  

9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

թվարկելուզանգվածայինլրատվությանմիջոցները, 

կատարելումեկնաբանություններառանձինլրատվականմիջոցներիլեզվիառանձնահատկություն

ներիմասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

շարադրելուլրատվականհոդվածներ՝ կիրառելով ոլորտի վերաբերյալ ունեցած տեսական և 

գործնական, ինչպես նաև միջգիտակարգային գիտելիքները, 

կիրառելուլրատվությանոլորտումառկալայնբառապաշար՝ թեմայինառնչվողքննարկումների և 

բանավեճերիընթացքում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

հետևելուէթիկայինորմերինմասնագիտականփոխգործակցությանժամանակ, 

կիրառելուտարբերտեղեկատվականտեխնոլոգիաներ՝ ինքնուրույն և 

խմբայինհետազոտականաշխատանքներիրականացնելունպատակով: 

10.Դասընթացըձևավորումէկրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1.մեկնաբանելու ժամանակակից անգլիական բանասիրության հիմնական հասկացությունները, 

տեսական դրույթները և լեզվի ուսումնասիրության առաջադեմ մեթոդները, 

Ա2. ցուցաբերելու հիմնարար գիտելիքներ կենցաղային, գործնական և մասնագիտական անգլերենից 
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(առնվազն B2) և ֆրանսերենից (առնվազն B2), անգլո-ամերիկյան և ֆրանսիական մշակույթներից, 

արտասահմանյան գրականության տարբեր ուղղություններից, ինչպես նաև անգլո-ամերիկյան 

պատմության, տնտեսագիտության և բնական գիտությունների ուսումնասիրության արդի 

հիմնահարցերից, 

Ա3.կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված, հստակ բանավոր և գրավոր խոսք՝ 

վերլուծությունների, հաշվետվությունների, հետազոտությունների տեսքով, 

Ա4. թվարկելուբանասիրության և մյուս հասարակական գիտությունների միջև միջգիտակարգային կապե-

րն ու հարաբերությունները, 

Բ1. վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուներով 

հավաքագրած և մշակված նյութի վերաբերյալ՝ ցուցաբերելով քննադատական նորարարական 

մոտեցում ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք իրականացնելիս, 

Բ3. կիրառելու գիտելիքները  պրակտիկայում`միջմշակութային առնչություններին նպաստելու 

համատեքստում, ձևակերպելու խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, 

Բ6.վերլուծելու և մեկնաբանելու անգլերենի հնչյունաբանական, ձևաբանական, քերականական 

և ոճական երևույթները և անգլերեն գեղարվեստական տեքստերին բնորոշ ոճական հնարները, 

Գ2.գնահատելու, վերլուծելու,  զուգադրելու լեզվական, մշակութային և հասարակական 

տեղեկատվությունը՝ ծառայեցնելով իր ազգի և պետության ինտեգրմանը համաշխարհային 

ժողովրդավարական սկզբունքների իրագործմանը: 

11.Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները. 

դասախոսություններ, 

գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ, 

անհատականևխմբայինաշխատանքներ, 

թիմային գիտահետազոտական աշխատանքներ, 

ինքնուրույն աշխատանք, 

բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 
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: 

4. Դասընթացըբաղկացածէհետևյալհիմնականբաժիններից. 

Թեմա 1. Լեզու, լրատվություն, հաղորդակցություն: Թեմա 2. 

Զանգվածայինլրատվությանառանձինմիջոցների (տպագրություն (գրքեր, բուկլետներ, թերթեր, 

ամսագրեր և այլն), ձայնագրություններ (ձայնասկավառակներ, մագնիսականժապավեններ, 

կասետներ, տպագրականժապավեններ, CD-ներ, DVD-ներ), կինոթատրոն,ռադիո, 

հեռուստացույց, համացանց, հեռախոսներ) 

լեզվականառանձնահատկություններըանգլերենում:Թեմա 

3.Անգլերենըորպեսմիջազգայինլրատվությանլեզու: Թեմա 4. 

Զանգվածայինլրատվությանազդեցությունըանգլերենլեզվիզարգացմանվրա:Թեմա 5. 

Զանգվածայինլրատվությանդերըանգլերենիուսուցմանգործընթացում: 

14.Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Whilson, John,Critical Studies in Mass Communication, Part 1. Sociolinguistic Approaches to Media 

Language, Vol.5, 1988 

2. Thompson, John, The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Stanford University Press, 

1995 

3. Bahrani, Taher, The Role of Audiovisual Mass Media News in Language Learning, English Language 

Teaching, Vol.2, June, 2011, Iran, University of Malaya. 

4. Ranasuriya, D. Effects of Radio and Television Media on Language, Journal of Mass Communication and 

Journalism, June 30, 2015, University of Vocational Technology, Srilanka. 

 

 

1. 1601/Բ15 2. Գործարար անգլերեն 

 

3.  3 կրեդիտ 

4.  2 ժամ /շաբ. 5. դասախոսություն, 2 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել միջազգային գործարար հաղորդակցության ձևերն ու նորմերը, 

 պարզաբանել գործարար հաղորդակցության բառապաշարային, կառուցվածքային և 

ոճական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել գործարար անգլերենի կիրառման ոլորտներն ու իրավիճակները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

321. ներկայացնելու գործարար անգլերենին բնորոշ լեզվական հմտությունները, 
322. քննարկելու գործարար անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքին բնորոշ 

առանձնահատկությունները, 

323. նկարագրելուգործարար հաղորդակցության ձևերը (ժողովներ, էլ. փոստ, պաշտոնական 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8F%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%81%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/CD
https://hy.wikipedia.org/wiki/DVD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A1%D5%A4%D5%AB%D5%B8
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%B6%D6%81
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BD
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նամակագրություն, հեռախոսազանգեր, բանակցություններ և այլն): 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

324. գնահատելու գործարար հաղորդակցության տեղն ու դերը միջազգային անգլերենի 

համակարգում, 

325. լուսաբանելու պրեզենտացիաներ կազմելու և ներկայացնելու լեզվական և 

արտալեզվական նորմերը, 

326. վերլուծելու գործարար հաղորդակցության ոլորտին առնչվող փաստական նյութը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

327. օգտվելու անգլերեն հաղորդակցության դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և 

ինտերնետային ռեսուրսներից, 

328. վերլուծելու հաղորդակցության տարատեսակ դրսևորումները ներկայացնող 

փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

Ա2 Ներկայացնելու հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից հաղորդակցական համակարգերը, 

3.Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, 

4.Բ1 Գնահատելու հաղորդակցության գործընթացում հասարակական գործոնների դերը: 

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

1.դասախոսություն, 

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենը որպես միջազգային գործարար հաղորդակցության մաս: Գործարար բառապաշարի 

լեզվական առանձնահատկությունները: Գրավոր և բանավոր գործարար հաղորդակցություն: 

Գործարար հաղորդակցության ձևերը (գործարար նամակագրություն, ժողովներ, 

հեռախոսազանգեր, պրեզենտացիաներ, վիճակագրական տվյալների ներկայացում, 

բանակցություններ և այլն): Գլոբալիզացիայի և գովազդի դերը գործարար անգլերենում: 

Գործարար անգլերենը միջմշակութային տարբեր համատեքստերում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aceituno, A. M. Business English and Conversation for the EFL-ESL Classroom. USA: Universal 

Publishers, 2000. 

2. Lario de Onate, M. C. and Amador, M. V. The Intercultural Component in Business English Textbooks. 

Spain: Universidad de Cadis, 2013. 

3. Nikolaenko, E. B. Business English. Tomsk: Tomsk UP, 2008. 

4. McLean, S. Business English for Success. Arizona: Saylor Foundation, 2011. 

 

 

1.1601/ Բ2 2. Լեզվի յուրացման  հիմունքները 

 

3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ /շաբ. 5. դաս. –30 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 Ներկայացնելլեզվիյուրացմանճանաչողական և կենսաբանական 

ուսումնասիրությունների գիտականարդյունքներդիրները, առանցքային 

հասկացությունները,ոլորտում կիրառվողհիմնական հետազոտական մեթոդներն ու 

տեսական մոդելները 

 բացահայտել  նորմալ, ինչպես նաև ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի 

լեզվի յուրացման փուլերն ու դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները 

 մանրամասնորեն ներկայացնել լեզվի յուրացման կառույցները, հատկապես կարևորելով 

հնչյունաբանական, հնչույթաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական 

մակարդակները 

 քննարկել և վերլուծել այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են երեխաների կողմից 

պրագմատիկայի յուրացումը, սոցիալական այնպիսի գործոնների դերը լեզվի յուրացման 

մեջ, ինչպիսիք են սեռային և էթնիկական պատկանելությունը, տարիքը, 

գրագիտությունն ու երկլեզվությունը 

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

329. մասնագիտական մակարդակով քննարկել մայրենիի և օտար լեզուների 

յուրացման հիմնախնդիները 

330. նկարագրել երեխայի կողմից լեզվի տարբեր ասպեկտների(խոսքի, 

բառապաշարի, հնչույթաբանական, ձևաբանական ու շարահյուսական կառույցների) 

ձևավորման ու զարգացման սկզբունքները 
331. ընդհանուր առմամբ վերլուծել լեզվի յուրացման տեսության հետ առնչվող ակադեմիական 

մոտեցումները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

332. գնահատելու, թեգիտելիքի ընկալման որ ունակություններն են 

պատասխանատու լեզվի յուրացման համար 

333. լուսաբանելու, թե ինչ դեր են կատարում կենսաբանական գործոնները, 

լեզվական միջավայրի ազդեցությունը,լեզվական առանձնահատկությունները լեզվի 

յուրացման ընթացքում: 

334. ինքնուրույն  կազմելու գիտափորձերի նմուշներ, վերլուծելու և հիմնավորելու 

լեզվի յուրացման  վերաբերյալ փաստական նյութերն ու ստացված արդյունքները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

335. օգտվելու ակադեմիական բովանդակությամբ և մասնագիտական 

բառապաշարով ներկայացվող անգլերեն տպագիր և ինտերնետային աղբյուրներից 

336. վերլուծելու մայրենիի և/կամ որևէ օտար լեզվի վերաբերյալ փաստական 

նյութ/տվյալներ 

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

1․Ա4. լուսաբանելու լեզվի յուրացման տեսության ժամանակակից հիմնահարցերը 

2․Ա5. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվի յուրացման ակադեմիական ոլորտի 

ուսումնասիրությաննոր մեթոդների մշակման նկատմամբ 

3․Բ3. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (քննարկումներ, զեկույցներ, 

գիտական վերլուծություն)լեզվի յուրացման տեսության միջգիտակարգային ոլորտներում 

4․Գ2. վերլուծելու հաղորդակցական մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. դասախոսություն 

2. սեմինարպարապմունք 

3. 3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/presentation (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի մշակում), գրավորստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում , և ինքնուրույն 

աշխատանք․ 

․ 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա,որը 
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գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 

․2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր ,որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր 

․ Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Լեզվի յուրացման ժամանակակից տեսություներն ու նրանց դերը ճանաչողական 

լեզվաբանության մեջ 

 Համալեզվական և լեզվահատկանշական սկզբունքներն ու օրինաչափությունները լեզվի 

յուրացման գործընթացում 

 Լեզվի յուրացման առանցքային հասկացությունները, ուսումնասիրության հիմնական մեթոդներն 

ու փորձառական մոդելները 

 Կենսաբանական և հոգեբանական գործոնների/սահմանափակումների ազդեցությունը լեզվական  

ունակությունների զարգացման վրա 

 Հանրային միջավայրը և մայրենիի / օտար լեզվի յուրացման 

 Բնականոն և ատիպիկ զարգացող երեխաների կողմից մայրենի լեզվի յուրացման 

օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները 

 Կառուցվածքային փոփոխությունների, հասունացման, լեքսիկա-շարահյուսական 

համադրության վարկածները 

 Լեզվական և այլ ճանաչողական ունակությունների միջև բնական կապի խաթարումն ու դրա 

դրսևորումները լեզվի յուրացման տարբեր փուլերում։ 

14. Հիմնականգրականությանցանկ 

1. Fromkin, V., Rodman, R. and N. Hyams (2007) An Introduction to Language. Wadsworth, 

CengageLearning, USA. 

2. Clark, V.E. (2010) First Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 

3. Guasti, M.T. (2002) Language Acquisition: The Growth of Grammar. The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, England. 

4. Doughty, J.C. and M. H. Long (Eds) (2007) The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell 

Publishing, Oxford, UK. 

5. Harley, T. A. (2001) The Psychology of Language from Data to Theory. Psychology Press Ltd,Hove, UK. 
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ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն 

023201.01.6 

 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Լեզվաբանության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2022/26 

6. Ուսումնառության լեզուն Անգլերեն/Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ծրագրի ընդունելությունն իրականացվում է ըստ «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ»-ի, ՀՀ 

կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։   

Տվյալ մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է ըստ հետևյալ 

ընդունելության քննությունների արդյունքների՝ 

Հայոց լեզու (գրավոր) 

Անգլերեն լեզու (գրավոր): 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 

 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական հմտությունները` տրամադրելով խորացված 

ուսուցում թարգմանաբանության ոլորտում, 

 տրամադրել տեսական և գործնական գիտելիքներ` թարգմանաբանության ժամանակակից 

մեթոդները, հիմնախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու համար, 

 հաղորդել ուսանողներին տարբեր մասնագիտական բնագավառներում թարգմանչական 

համապատասխան գործունեություն ծավալելու և որակյալ թարգմանություն կատարելու 

գործնական հմտություններ: 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 

Ա1. Ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրները, 

սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները,  

Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական 

մեթոդները, 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 
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Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով: 

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/ 

մասնագիտական տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու 

առաջադրված մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր, 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

- 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

13. Գնահատման ձևերը 

Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների աշխատածավալից, 

պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի 

բաժանվում են 4 խմբի՝ 

1. ստուգարքային (միայն եզրափակիչ ստուգարք), 

2. առանց եզրափակիչ գնահատման (2 ընթացիկ քննություն), 

3. առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննություն), 

4. եզրափակիչ գնահատումով (2 ընթացիկ և 1 եզրափակիչ քննություն): 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Որակյալ թարգմանիչների պահանջարկը հանրապետությունում մեծ է և աշխատանքի տեղավորման 

հնարավորությունները նույպես բազմազան են: Սույն ծրագրի ավարտին ուսանողը կունենա 

ամբողջական և խոր գիտելիքներ թարգմանաբանության ոլորտում, ունակ կլինի կատարել գրավոր և 

բանավոր թարգմանություններ տարբեր մասնագիտական ոլորտներում, ինչը զգալիորեն կխթանի 

մրցունակությունն աշխատաշուկայում: 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագրի իրականացման համար ուսումնական ստորաբաժանումում առկա են անհրաժեշտ 

ուսումնական տարածքներ և գիտակրթական անհրաժեշտ սարքավորումներ: Ֆակուլտետի տարածքը 

բավարար է վերոնշյալ դասընթացների համար: Ստորաբաժանումում առկա համակարգչային բազան 

(համակարգչային լսարան, պրոյեկտոր, հեռուստացույց, DVD նվագարկիչ) ընդհանուր առմամբ 

բավարար է ծրագրի իրականացման համար: Սակայն տվյալ մասնագիտության ուսուցման 
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կազմակերպման համար խիստ անհրաժեշտ է համապատասխան սարքավորումներով 

մասնագիտական լսարանի ստեղծումը, որը թույլ կտա պատրաստել համընթաց և հետևողական 

թարգմանիչներ: Ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանումում առկա է  

համապատասխան գրականութուն, իսկ նոր նյութերի (տպագիր և էլեկտրոնային) ձեռքբերումն ու 

մշակումը իրականացվելու է ծրագրում ընդգրկված դասախոսական կազմի միջոցով: 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Ծրագիրը իրականացվել է տվյալ մասնագիտության ոլորտում առկա միջազգային ծրագրային 

կողմնորոշիչներին և չափորոշիչներին համապատասխան: 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

 

18. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական 

  Դասընթացի ուսումնամեթոդական ծրագիր կազմելու հմտություն,  

 Լսարանն արդյունավետ կառավարելու կարողություն,  

 Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետում և կիրառում, 

  Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման կարողություն, 

  Համագործակցային ուսուցման սկզբունքների որդեգրում,  

 Տեսական և գործնական հմտությունները համադրելու և մատուցելու կարողություն:  

 

Հետազոտական  

 Տեսական և էմպիրիկ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման կարողություն,  

 Տպագիր և առցանց գիտական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն,  

  Գիտական խոսույթի բովանդակային վերլուծության կարողություն, 

 Գիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների տիրապետում և վերլուծության 

կարողություն,  

 Գիտական աշխատանքները խմբագրելու և ղեկավարելու կարողություն  

 

Հաղորդակցման  

 Լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություն, 

 Համագործակցային և մասնակցային, ուսանողակենտրոն հաղորդակցման կարողություն: 

 

 ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point) 

հմտություններ, 

  Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,  

 Օնլայն խմբերի կառավարում,  

 Լուսացուցադրությունների ստեղծման կարողություն, 

  Թվային տեխնոլոգիանների կիրառման հմտություն: 

 Այլ կարողություններ  

 Մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն հաղորդակցությունների 

ոլորտում, 

  Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերն արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն,  

  Ժամանակի պլանավորման և կառավարման կարողություն:  

 Մասնագիտական կարողություններ  

 Թարգմանաբանության ոլորտում գիտական ուսումնասիրություններ իրականացնելու 

կարողություն 
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Թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրների և ժամանակակից մեթոդների մասին 

իմացություն,  

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու և դրանք մատուցելու կարողություն,  

 Օտար լեզվով (ֆրանսերեն, անգլերեն) բանավոր հաղորդումներ, փաստաթղթեր կազմելու և 

թարգմանելու կարողություններ, 

 Թարգմանաբանության  և հաղորդակցության ժամանակակից տեսությունների  

հիմնադրություները ներկայացնելու  կարողություն,   

 Մասնագիտական փաստերի վերլուծություն և հետևություններ անելու կարողություն 

  Թարգմանաբանության դասավանդման նորագույն մեթոդներն ու  տեխնոլոգիաները լսարանին 

մատուցելու կարողություն  

 

2. Ընդհանուր պահանջներ 

 Գիտական աստիճան  

 Գիտական աստիճան և/կամ կոչում հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ ստացած մագիստրոսի կոչում,  

 Մեդիաոլորտում՝ նվազագույնը 3 տարվա փորձ, 

Մանկավարժական փորձ 

  Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) 

իրականացնելու փորձառություն,  

 Վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների,  

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ  

 Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանասիրություն, լեզվաբանություն, 

թարգմանություն, մանկավարժություն և այլ ոլորտներում։ 

  

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝ «Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն» բակալավրիատի 

ծրագրի ղեկավար` բ.գ.թ, դոցենտ Ռուզան Ղազարյան: 

 

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝  բ.գ.թ.,դոցենտ  Աննա Խաչատրյան, , բ.գ.թ., դոցենտ, Ռուզան 

Առաքելյան (ֆակուլտետի ՈԱ հանձնաժողով), (Գասպարյան Սիլվա, 4-րդ կուրս, բակալավրիատի 

ծրագրի ուսանող): 
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«ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ՝ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու  լեզվաբանության և թարգմանաբանության 

արդիականհիմնախնդիրները, սկզբունքները և ժամանակակից 

տեսությունները 

Բ1 իրականացնելուընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական 

տեքստերի թարգմանություն, 

 

Ա2 նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից 

թարգմանաբանական մեթոդները 

Բ2 լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով 

համարժեքների ճիշտ ընտրություն 

Ա3 ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Բ3 կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և 

վերլուծություններ, 

Ա4 տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական 

առանձնահատկությունները, 

Բ4 վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և 

ոճական առանձնահատկությունները և համարժեքորեն դրանք 

փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Ա5 սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունք-

ները 

Բ5 գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

Ա6 ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության 

ոլորտի տարատեսակ հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում 

Բ6 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբա-

նության ոլորտում 

Ա7 քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու 

հիմնահարցերը 

Բ7 օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից 

(բազմաբնույթ տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, 

տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական 

կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ3 քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու 

գիտական/մասնագիտական տեղեկատվությունը, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր 

 

Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

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

Անգլերեն քերականություն-1 1607/Բ15    + +   +   + +    +   

Անգլերեն քերականություն-2 1607/Բ18    + +   +   + +    +   

Անգլերեն-1 1607/Բ37   + + +   + +  +    +   + 

Հնչյունաբանություն 1607/Բ16    +      +      +  + 

Անգլերեն-2 1607/Բ38   + + +   + +  +    +   + 

Գրաբար-1 1402/Բ17        +        +   

Համաշխարհային գրականություն  1606/Բ20    +      + + +    +  + 

Գրաբար-2 1402/Բ19        + +       + +  

Անգլերեն-3 1607/Բ39   + + +   + +  +    +   + 

Անգլերեն քերականություն-3 1607/Բ21    + +   +   + +    +   

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-1 1605/Բ40    + +   + +  +   + + +   

 Անգլո-ամերիկյան գրականություն 1606/Բ23    +      + + +    +  + 

Երկրագիտություն(հիմն. օտար լեզու) 1601/Բ22      + +  + +    + +   + 

Անգլերեն-4 1607/Բ42   + + +   + +  +    +   + 

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-2 1605/Բ41    + +   + +  +   + + +   

Բանավոր թարգմանություն-1 1607/Բ26   + + +   + +  +     +  + 

Թարգմանության պատմություն և հիմնախնդիրներ 1607/Բ28 + + +    +   +   +   + +  

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-3 1605/Բ43    + +   + +   +  + + +   

Բառագիտության հիմունքներ 1607/Բ31 +     + +  + + +     + +  

Բանավոր թարգմանություն-2 1607/Բ30   + + +   + +  +     +  + 

Գեղարվեստական թարգմանություն 1607/Բ33    + + +  + +  + +    +   

Գրական տեքստերի մեկնաբանություն և թարգմանություն 1607/Բ32    + + +  + +  + +    +   

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-4 1605/Բ44    + +   + +  +   + + +   

Իրավատնտեսական տեքստերի թարգմանություն 1607/Բ25   + + +   + + +      +  + 

Թարգմանության  ոճաբանական հիմնախնդիրներ 1607/Բ36 +     + +  + + +     + +  

Գրավոր թարգմանություն(մամուլ) 1607/Բ24   + + +   + +       +  + 

Բանավոր թարգմանություն-3 1607/Բ35   + + +   + +  +     +  + 

Քաղաքական խոսույթը թարգմանական ոլորտում 1607/Բ29   + + +   + + +        + 

Ենթագրերի թարգմանության գործնական խնդիրներ 1607/Բ27   + + +   + +  +       + 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 1607/Բ34            +   + +  + 

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ - զբոսաշրջային 

թարգմանություն 

 

Զբոսաշրջային անգլերեն -1 1607/Բ39  +  +     +  + +      + 

Զբոսաշրջային տեքստերի թարգմանություն 1607/Բ40  +        + + +   +   + 
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Զբոսաշրջային տեքստերի թարգմանություն (ռուսերեն) 1607/Բ41   + + +   + +  +    + +   

Զբոսաշրջային անգլերեն-2 1607/Բ42 +  +     +  + +   +   + + 

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ - 

վարչագործարարական թարգմանություն 

 

Վարչագործարարական անգլերեն-1 1607/Բ44  + + +    + +  +    +   + 

Վարչագործարարական տեքստերի թարգմանություն-1 1607/Բ45  + +  +    +  +    +  +  

Վարչագործարարական տեքստերի թարգմանություն-2 1607/Բ46   + + +   + +  +    + +   

Վարչագործարարական անգլերեն-2 1607/Բ47   + + +   + +  +    +   + 

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ - 

վարչագործարարական թարգմանություն 

 

Մասնագիտական անգլերեն-1 1701/Բ48   + + +   + +  +    +   + 

Համաշխարհային գրականությունը հայ թարգմանական 

դպրոցում 

1601/Բ49    + +   + +  +    +   + 

Բնագիր տեքստի և միջնորդավորված թարգմանության 

հիմնախնդիրներ 

1607/Բ50    + +   + +  +    +   + 

Մասնագիտական անգլերեն-2 1607/Բ51   + + +   + +  +    +   + 

Մասնագիտական անգլերեն-3    + + +   + +  +    +   + 



 

 

 

 

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

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական -2 ժամ 

12. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային  

 

13. Ստուգարքային 

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 

16. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

17. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

10. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

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

Գ1 ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և ենթատեսակների 

բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները, 

 Գ2 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական 

բանավեճեր: 

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: 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 

7. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 
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8. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

1.1401/Բ06 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2 ժամ 

12. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային  13. Ստուգարքային 

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 

18. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

19. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

11. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

12. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

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

 Գ1 ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնահատկութ-

յունները,  խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման սկզբունքները, 

 Գ2 օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի վերլուծման, 

գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ կատարելիս: 

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), 

3. խոսքային վարվեցողություն, 
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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: 

22. 1106/Բ02 

 

23. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 

 

24. 2 ECTS կրեդիտ 

25. շաբաթական 2 ժամ 

 

26. դաս.-30 ժամ  

  

27. 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային  

 

28. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային 

գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

337. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  հիմնահարցերը,  

338. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի 

պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

339. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական գիտակցության 

մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների 

նշանակությունը:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

340. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

341. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

342. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու արմատավորմանը: 

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

Գ.1 դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ ու 

կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ 

Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: 

Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց 

թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը 

(1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և 

Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 

«Զանգակ-97» հրատ., 2014:  

22. 1106/Բ07 

 

23. Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 

 

24. 2 ECTS կրեդիտ 

25. շաբաթական 2 ժամ 

 

26. դաս.-30 ժամ  

  

27. 2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 

 

28. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ 

ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային 

գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

22. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

23. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի 

հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

24. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,  

25. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու զարգացումը՝ 

վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն 

ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

26. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

27. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի վերաբերյալ 

ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

28. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական պայքարի և 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման արմատավորմանը:  

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

Գ.1 դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու որակներ ու 

կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և 

Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. 

առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների 

առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային 

Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը 

(1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2012:  

11. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից 

մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:   

12. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» 

հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:  

1. 1705/ Բ03 

 

2. Ռուսերեն - 1 

 

3. 4 ECTS կրեդիտ  

4. 4  ժամ/շաբ. 

 

5. 4 ժամ /գործնական 

 

6. 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային  

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 ապահովել  մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 

 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

       ●    կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները   

    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

  ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ 

  կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր 

   կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով 

   թարգմանել մասնագիտական տեքստը  

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

 

22. գործնական պարապմունքներ 

23. ինքնուրույն աշխատանք 

24. թիմային աշխատանք 

25. բանավոր ներկայացում 

26. հարց և պատասխան 

27. ստուգողական աշխատանք 

28. ուսուցողական ֆիլմի դիտում 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

19. թեստային առաջադրանք 

20. բանավոր հարցում 

21. ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: 

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները:   Գիտական 

ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

10. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 

2005. 

11. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

12. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 

(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

1. 1705/ Բ08 

 

2. Ռուսերեն- 2 

 

3. 4 ECTS կրեդիտ  

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ /գործնական 

 

6. 2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

  ●   զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի      կարողությունները 

  ●   ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 

  ●   ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 

   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●   ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց 

լեզվի իմացություն  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

●  տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք   
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    գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան ոլորտում 

մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում 

մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն 

       մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն 

       միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի       իմացություն 

 

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

 

25. գործնական պարապմունքներ 

26. ինքնուրույն աշխատանք 

27. թիմային աշխատանք 

28. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

29. բանավեճ 

30. ստուգողական աշխատանք 

31. թեստային աշխատանք 

32. վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

22. թեստային առաչադրանք 

23. բանավոր հարցում 

24. ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց 

շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: Մասնագիտական 

տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

4. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005. 

5. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 

М., 2008-2010. 

6. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация. 

Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

7. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение 
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дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

8. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 

иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 1302/Բ10 

 

2. Փիլիսոփայության  հիմունքներ 

 

3. 4  ECTS 

կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-2. սեմ. -2  

  

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային  

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության դերը 

մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային 

հիմնախնդիրները: 

   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետել փիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ  ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչել  քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

343. պարզաբանել  բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները, 

344. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը, 

345. գնահատել  փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները, 

346. վերլուծել  հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները : 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

  կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ 

347. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

 

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

 

     Գ2       առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,     մշակել 

հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ: 

  Գ4     պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու  հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

     Գ5   պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների  համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

      Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  

 

1. 0708/Բ04 

 

 

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.-2 ժամ 

 

6.  1-ին կիսամյակ` աշնանային 7. Ստուգարքային 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

Ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, բնապահպանության, 

բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական 

խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–

հասարակությունհամակարգումէկոլոգիայիհիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ 

զարգացման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն,բացատրել սոցիալական 

էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,  

ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և 
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օրինաչափությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայիփոփոխության մասին, կենսաբազմազանության 

մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները, 

մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և էկոլոգիական 

գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում, 

վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և անել համապատասխան եզրակացություններ: 

 

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

կազմակերպել  տրամաբանական  և վերլուծական աշխատանքներ: 

 

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

 

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

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

Դասավանդմանձևեր. 

Համակցված դասեր՝հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:  

 

Ուսումնառության ձևեր. 

Ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,  Moodle համակարգում զետեղված 

դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը: 

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը:Կյանքի գոյատեվման հիմնական 

միջավայրերը:Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:Էկոհամակարգեր: 

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում:Կենսոլորտ: 

Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայիփոփոխության և 

անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը: 

Հողային պաշարների պահպանությունը:Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 

2014, 136 էջ. 

2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան Գ.Պ., 

«Էկոլոգիայի և բնությանպահպանությանհիմունքներ»: Ուսումնականձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 

2010, 224 Էջ: 

3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,  «Բնապահպանությանդասավանդմանմեթոդիկայի և լաբորատոր-

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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գործնականպարապմունքներիձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանությանհիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

5. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., ՏերՄինասքահանաՄարտիրոսյան, 

«ԲնապահպանությունևԱստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակամիջավայրիպահպանություն», Երևան, 2005թ.: 

 

1. 0002/Բ13 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

 

3. 4 ECTS կրեդիտ 

 

 

4.      4 ժամ/շաբ. 5.        դաս. - 2, գործ. - 2 

6.      2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.         ստուգարքային 

  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 

 

16. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու 

ուղիները, 

17.    ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

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

19. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

20. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու 

պաշտպանության ձևերին: 

  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 

10. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու  

ուղղությամբ, 

11. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում, 

12. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

10. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

11. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

12. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի 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. 

 

13. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

14. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

15. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

16. 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. 

 

10. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

11. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 

12. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

9. 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: 
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10.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում», 

ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

11. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

12. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի 

համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

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

հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017 

1302/Բ14 

 

2. Բարոյագիտության հիմունքներ 

 

3. 2  ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-30 

 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահարցերին: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

348. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

349.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

350. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև 

սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

351.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

352.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

353.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

354. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

355.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

3. Կրոնական էթիկա: 

4. Բիոէթիկա: 

5. Քաղաքական էթիկա: 

6. Սիրո մետաֆիզիկա: 

7. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

1. 0604/Բ14 

 

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. 2 ECTS  կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 

 

7.Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի և 

կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, 

տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

3.  կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

4.  համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

 

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

1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի   

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  ներկայումս և 

ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի և 

կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի կառուցվածքը:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

13.  Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

14. А.П. Садохин. Концепции  современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

15. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 335с.Москва, 

2008. 

1. 1005/Բ14 

 

2. Գործարարության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2ժ. 
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6. 3-րդ կիսամյակ ` աշնանային 

 

7. Ստուգարքային 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են օգտակար լինել 

շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման 

բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 

 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   մոտեցումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրելգործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարությանզարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 

վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային 

կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության նյութերի 

յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 



 

 

 

 

429 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները 

1.4. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության կառավարում, 

կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական գաղափարների 

մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 
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Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի կառուցվածքը և 

բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 
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1. 1901/Բ 14 2. Իրավունքի հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. Շաբաթական2 ժամ 5. 2ժ.  դաս. 

 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես 

նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացքում շակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

http://www.aup.ru/books/m6/
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը, 

իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքիհամակարգի հիմնականճյուղերը, 

դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորմանառարկան, 

հիմնադրույթները։ 

 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի աղբյուրները, 

դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվելիրավականտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, 

օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական 

պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության 

զգացում։ 

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

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

 

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

 Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբայինաշխատանք, 

 ինքնուրույնաշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն:Իրավունք:Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի 

կենսագործումը։Իրավունքի ձևերը:Իրավունքի համակարգը:Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, 

իրավախախտում:Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական 
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իրավունք:Դատական իշխանություն և դատական համակարգ:Քաղաքացիական իրավունք:Աշխատանքային 

իրավունք:Ընտանեկան իրավունք:Էկոլոգիական իրավունք:Քրեական իրավունք:Դատավարական 

իրավունք:Միջազգային իրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

1. 2101/Բ14 

 

2. Կրոնագիտության հիմունքներ 

 

3. 2 կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-30ժ. 

 

6. 3-րդ կիսմայակ՝ աշնանային  7. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման, 

ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարությանմասին, 

ծանոթացնել,  

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,  

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները 

և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի 

կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային, 

դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը.  

1. Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ ոլորտին 

վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 

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

դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի 

թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաներիհամակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասա-

կարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: 

Բազմաստվածություն և միաստվածություն։Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների 

սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից 

աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի 

ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականությանէությունըևբնու-

թագրիչառանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:Քրիստոնեության 

առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական 

ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: 

Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

1. 1308/Բ14 

 

2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 
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4.  2 ժամ/ շաբ. 

 

5. դաս.-2ժ. 

 

6.  3-րդ՝  աշնանային  կիսամյակ 7. Ստուգարքային 

 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

356. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

357. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

358. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները, 

մոտիվացիայի տեսությունները, 

359. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման 

հոգեբանական հիմքերը, 

360.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում, 

կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի առնելով 

անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

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

 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
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 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: Գործարար 

հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ  

3.       Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002 

5.       Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

1. 1107/Բ14 

 

2. Մշակութաբանության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.30 ժամ 

 

6.3-րդ կիսամյակ ՝գարնանային  7. Ստուգարքային 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի առաջացման և 
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զարգացման տեսությունները, 

ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական 

օրինաչափությունները, 

նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունները,  

ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և լոկալ 

դրսևորումները,  

տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

 

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

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  
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2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ 

տեսությունները:  

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ: 

17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 

1. 2203/ Բ14 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. 2  

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Ստուգարքային 

28. Դասընթացի նպատակն է` 

ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական 

մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

16. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

17. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

18. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական 

հիմնախնդիրներ, 

19. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 
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փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

20. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

46. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

47. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

48. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

49. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

50. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

51. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

52. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

53. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

54. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

55. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

56. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

57. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

58. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

59. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

60. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

13. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

14. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

15. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

16. Macionis J.J. “Sociology”//USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

1. 2301/Բ14 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

 

4. շաբաթական 2  ժամ 

 

5. գործ.-2 
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6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և 

ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

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

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական 

հոդվածներ և այլն): 

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

7. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

8. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. 

փոստին: 

9. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել 

առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1 -Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 

Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

8. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 
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9. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

1. 1007/Բ14 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 

 

3. 2 կրեդիտ 

1.5 ժամ/շաբ.   

 

5. 30 ժամ դասախոսություն 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. Ստուգարքային 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝    

ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական երևույթների բովանդակության դրանց 

մեկանաբանության, ժամանակակից տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների 

գործողության, դրանց իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն 

ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել հասարակության 

տնտեսական նպատակները և հիմնական տնտեսագիտական  հասկացությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

 

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

 Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտությանկարևորագույն սահմանումների, 

հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության առանձնահատկությունների իմացություն և 

որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու կարողություն, արտադրողի տնտեսական գործունեությանն ու 

սպառողի վարքին առնչվող հիմնական հասկացությունների իմացություն,  մասնագիտական առանձին 

ոլորտներում տնտեսագիտական մտածողության ու տնտեսական որոշակի գործունեության իրականացման 

ունակության ձևավորում:  

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

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական կյանքից 

բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում, 

      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար ուսանողների  հետ տնտեսական 

քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում: 

 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 
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առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը: 

5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները: 

6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,  

Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ, 

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ 

հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,,  , 

2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

 

1.1301/Բ14 

 

2. Տրամաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-30 ժամ 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների 

իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու 

մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական կարողությունները, 

այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների 

հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների 

ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

7. հասկանալմտքի կառուցվածքը,  

8. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում 

ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ 
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եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը, 

9. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

8. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական գործողությունները, 

9. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական վերլուծություն 

և գնահատում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով 

կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և 

հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:  

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

 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր խնդիրներ, 

նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից (համացանց, գիտական 

հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և այլն): 

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

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և լեզու: 

Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները: Տրամաբանական 

գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու 

կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու 

կանոնները:Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց 

տեսակները:Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, 

հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները 

և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

12. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005. 

13. ИвлевЮ.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

14. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

15. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

1. 1202/Բ14 

 

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 

 

3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-2 

 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 

 

7. Ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքնե-

րին, 

 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության 

առարկայական տիրույթին, 

 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

361. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն ու 

նշանակությունը, 

362. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի 

էությունը, 

363. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և կատարել 

թարգմանություններ, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

364. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

365. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում, 

366. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

367. օգտվելմասնագիտականգրականությունից, 

368. պահպանելմասնագիտականէթիկայինորմերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 
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Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու տեղեկա-

տվությունը, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր խոսք: 

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

Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ: 

Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում: 

Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԹԵՄԱ 1՝ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ և ԱՌԱՐԿԱՆ: 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ և ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 2՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և 

ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 3՝  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ։ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ։ ԹԵՄԱ 4 ՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ ԹԵՄԱ 

5՝  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ: ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԹԵՄԱ 6՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԹԵՄԱ 7՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱ և ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

2. Гаджиев К.С. Политическая  философия.М., 1999. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.ЮНИТИ, 2005. 

4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для 

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

1. 1608/Բ26 

 

2. 2-րդ մասնագիտական  օտար լեզու-1(ֆրանսերեն) 

 

3. 8 ECTS  կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ 5. գործն. – 8 ժամ 

 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է`  

 ձևավորել ֆրանսերեն հնչյունները արտաբերելու և ընթերցելու հմտություններ,  

 ձևավորել ծրագրով նախատեսված ձևաբանական, շարահյուսական և բառային հմտություններ,   

 զարգացնել յուրացված բառային և քերականական նյութի հիման վրա հաղորդակցության համար անհ-

րաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. սահմանելու ֆրանսերենի արտասանական կանոնները, 

2. ներկայացնելու ֆրանսերենի քերակականական կանոնները, 

3. վերարտադրելու պարզ տեքստեր: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. արտաբերելու ֆրանսերեն հնչյունները, կարդալու պարզ տեքստեր,  

5. կիրառելու քերականական կանոնները բանավոր խոսքում, 

6. գրավոր և բանավոր թարգմանելու պարզ տեքստեր, 

7. ըմբռնելու, հասկանալու ֆրանսերեն բառեր և պարզ նախադասություններ, 

8. ձևակերպելու պարզ հարցեր և արտահայտելու պարզ մտքեր: 

 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

 գործնական պարապմունք, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, 

 անհատական աշխատանք, 

 խմբային քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ,  

2. քերականություն, 

3. ֆրանսերեն առօրյա բառապաշար: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

5. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007 

6. Manuel de français. И.НПопова, Ж.А. Казакова, Г.М.Ковальчук, Москва, Высшаяшкола2005 

7. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009 

8. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007 

 

1. 1608/Բ27 

 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-2 (ֆրանսերեն) 

 

3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ 5. գործն. – 10 ժամ 

 

6.4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7.եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

9. Դասընթացի նպատակն է՝  

 խորացնել ուղղախոսական և ուղղագրական հմտությունները,  

 ամրապնդել նախորդ կիսամյակում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական 

գիտելիքները, ինչպես նաև ձևավորել թեմատիկ բառային հմտություններ և ձևավորել բանավոր 

հաղորդակցական կարողություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ցուցաբերելու ֆրանսերենի քերականական և բառային գիտելիքներ,  

2. տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. հասկանալու ունկնդրվող նյութի հիմնական բովանդակությունը, 

4. վերհիշելու և գործածելու անցած բառապաշարը, վերարտադրելու պարզ տեքստեր, 
5. գործածելու քերականական կանոնները բանավոր խոսքում, 

6. ընթերցելու և թարգմանելու գեղարվեստական պարզեցված տեքստեր, 

7. վարելու հակիրճ զրույցներ համապատասխան թեմաների շուրջ; 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

8. հաղորդակցվելու գրավոր և բանավոր  
9. օգտվելու բառարաններից: 

 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

9. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

10. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

11. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

12. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

13. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

14. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 
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15. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

16. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինտերակտիվ մեթոդներ, 

3. անհատական աշխատանք, 

4. խմբային քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ,  

2. քերականություն, 

3. բառապաշար: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Exercices de grammaire A2.  Hachette, Paris 2004 

2. Compréhension orale. Niveau 1. CLE international, Paris 2004 

3. Grammaire progressive du français, niveau débutant. M.Grégoire, CLE international, Paris, 2007 

4. Vite et bien 1, A1/A2 Claire Miquel, CLE international, Paris 2009 

5. Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, Claire Miquel, CLE international, Paris 2007 

 

1. 1608/Բ29 

 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-3 (ֆրանսերեն) 

 

3. 8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/ շաբ. 5. գործ. – 8 ժամ 

 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել  նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական գիտելիքները,  

 զարգացնել ֆրանսերեն ազատ հաղորդակցելու, ծրագրային հարցերի շուրջ քննարկելու և 

բանավիճելու, օտար լեզվով գեղարվեստական գրականություն կարդալու կարողությունները: 

 

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

1. տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 
2. հասկանալու ֆրանսերենի ձևաբանական և շարահյուսական կանոնները, 
3. ներկայացնելու որոշ տեղեկություններ ֆրանսիական քաղաքակրթության մասին;  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կատարելու տեքստի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություն, 

5. վարժ ընթերցելու անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստեր, 

6. վերարտադրելու ընթերցած տեքստը կամ ունկնդրած նյութը՝ արտահայտելով իր կարծիքը, 

7. կիրառելու յուրացրած կանոնները բանավոր խոսքում; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

8. բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն և համառոտ ներկայացնելու այն, 

9. կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնելու զեկույցներ: 

 

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

 

17. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

18. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

19. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

20. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

21. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

22. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

23. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

24. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

 գործնական պարապմունք, 

 ինտերակտիվ մեթոդներ, 

 անհատական աշխատանք, 

 խմբային քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 



 

 

 

 

449 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

3. գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և քերականական 

յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

4. միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա  և այլ բնույթի տեքստերի 

բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց բովանդակության վերծանում և 

վերարտադրում: 

 

14.  Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. Djoulhakian Mélania, Méliksétian Rosa, Mouradian Amalia, Manuel de francais, Erévan, Publié par les auteurs, 

2013 

2. Miquel, Claire, Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, Clé internationale, 2009 

3. Parizet, Marie-Louise; Grandet, Etiane; Corsain, Martine;Activités Pour Le Cadre Européen Commun De 
Référence,  Niveaux B1, 2007  

4. Grégoire, Maïa; Thiévenaz, Odile; Franco, Elisabeth; Grammaire prgressive du français, Paris, Clé internationale, 

2009 

5. Barféty, Michèle; Compréhension écrite A2+/B1, , Paris, Clé internationale, 2007 

6. Barféty, Michèle; Compréhension orale A2+/B1, Paris, Clé internationale,  2007 

1. 1608/Բ30 

 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-4 (ֆրանսերեն) 

 

3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/ շաբ. 5. գործ. - 10 ժամ 

 

6. 6-րդ կիսամյակ՝գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

7. Դասընթացի նպատակն է՝  

 խորացնել  նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական 

գիտելիքները,  

 զարգացնել ֆրանսերեն ազատ հաղորդակցելու, ծրագրային հարցերի շուրջ քննարկելու և 

բանավիճելու, օտար լեզվով գեղարվեստական գրականություն կարդալու կարողությունները: 

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տիրապետելու ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 
2. տիրապետելու ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական կանոններին 
3. ներկայացնելու ֆրանսիական քաղաքակրթությունը՝ A2/B1 մակարդակին համապատասխան; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. վերլուծելու ընթերցած նյութը, կատարելու եզրահանգումներ 

5. ունկնդրելու և ընկալելու  անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստեր, 

6. մասնակցելու տարբեր թեմաներով քննարկումների; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 

7. բառարանի օգնությամբ ընթերցելու գեղարվեստական գրականություն, 

8. կատարելու ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնելու զեկույցներ: 
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10.  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

25. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

26. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

27. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

28. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

29. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

30. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

31. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

32. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինտերակտիվ մեթոդներ, 

3. անհատական աշխատանք, 

4. խմբային քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և քերականական 

յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

2. միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա  և այլ բնույթի տեքստերի 

բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց բովանդակության վերծանում և 

վերարտադրում: 

 

14.  Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. Djoulhakian Mélania, Méliksétian Rosa, Mouradian Amalia, Manuel de francais, Erévan, Publié par les auteurs, 

2013 

2. Miquel, Claire, Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, Clé internationale, 2009 

3. Parizet, Marie-Louise; Grandet, Etiane; Corsain, Martine;Activités Pour Le Cadre Européen Commun De 
Référence,  Niveaux B1, 2007  
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4. Grégoire, Maïa; Thiévenaz, Odile; Franco, Elisabeth; Grammaire prgressive du français, Paris, Clé internationale, 

2009 

5. Barféty, Michèle; Compréhension écrite A2+/B1, , Paris, Clé internationale, 2007 

6. Barféty, Michèle; Compréhension orale A2+/B1, Paris, Clé internationale,  2007 

1. 1605/Բ26 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 1 /իսպաներեն/  3. 8 ECTS կրեդիտ 

 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. - 8 

  

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ ձևավորել տարրական հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր 

խոսքի ունակություններ,  

 զարգացնել ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու 

կարողություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսական-ուղղագրական հիմնական նորմերը, 

 նկարագրելու իսպաներենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու իսպաներենի ձևաբանական-շարահյուսական կառուցվածքի և բառապաշարի այն 

խնդիրները, որոնք կարևորվում են լեզվի յուրացման նախնական փուլում, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ճիշտ արտաբերելու իսպաներենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում ունենալու իսպաներենի 

ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերի մասին,  

 գործնականում կատարելու քննարկումներ պարզ թեմաների շուրջ, 

 իրականացնելու ոչ բարդ տեքստերի իմաստային-կառուցվածքային, ձևաբանական վերլուծություն և 

թարգմանություն, 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 գործնականում կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերված գիտելիքները: 

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

33. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

34. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

35. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

36. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

37. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

38. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

39. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

40. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային 

աշխատանք, 

  դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ, խմբային և այլն:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

12. Իսպաներենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական 

առանձնահատկությունները:  

13. Իսպաներենի քերականության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները:  

14. Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

15. Գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ:  

16. Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները:  

17. Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը:  

18. Թվականներ: Քանակական և դասական թվականների կազմության և գործածության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 

19. Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը, բայերի դասակարգման սկզբունքները: Սահմանական եղանակի ներկա, 

անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը:  

20. Մակբայների տեսակները, դրանց կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:  

21. Նախադասություն: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Ж. Т. Комарова, Испанский  для  всех. Москва: Издательство «Менеджер», 2005 

5. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende A1, S. A., Madrid, 2006 

6. R. Alonso, A. Castañeda, Gramática básica del estudiante de español, A1-B1, S. L., Barcelona, 2011 

1. 1605/Բ27 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 2 /իսպաներեն/ 3. 10 ECTS 

կրեդիտ  

4. 10 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. - 10 ժամ 

  

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ  դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 խորացնել առաջին կիսամյակում ուսանողի ստացած գիտելիքները,  

 հարստացնել նրա բառապաշարը, զարգացնել ուսանողի տեսալսողական ունակությունները՝ 

նախադրյալներ ստեղծելով պարզ իրադրություններում հաղորդակցվելու համար: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ամբողջական ձևով ներկայացնելու իսպաներենի հնչյունաբանության, ուղղախոսական- 

ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի առանձնահատկությունները,  

2. ներկայացնելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ բառապաշարը՝ 

իր գործածման առանձնահատկություններով,  

3. քննարկելու իսպաներենի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի մշակութային 

առանձնահատկությունները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կատարելու պարզ տեքստերի ձևաբանական-շարահյուսական և իմաստային վերլուծություն, 

5. իսպաներենով գրելու և ներկայացնելու ոչ բարդ աշխատանքներ՝ տրամաբանորեն և հստակ 

կառուցելով շարադրանքը, 

6. զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

7. գործնականում կատարելու պարզ և միջին բարդության տեքստերի իսպաներենից հայերեն և 

հայերենից իսպաներեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության սկզբունքներին 

համապատասխան,    

 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

8. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և 

մտքեր, 

9. արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)՝ 

տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

 

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

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային 

աշխատանք, 

3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ, խմբային և այլն: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր : 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

7. Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա, անցյալ և 

ապառնի  ժամանակաձևերը:  

8. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերի համաձայնեցման խնդիրը բարդ ստորադասական 

նախադասություններում: Ըղձական եղանակի ներկա ժամանակաձևը:  

9. Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

10. Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

Բայի անդեմ ձևերը: Իսպաներենի առավել գործածական նախդիրները: Շաղկապների տեսակները:  

11. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, բազմիմաստ բառեր:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

7. Ж. Т. Комарова, Испанский  для  всех. Москва: Издательство «Менеджер», 2005 

8. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende A2, S. A., Madrid, 2006 

9. R. Alonso, A. Castañeda, Gramática básica del estudiante de español, A1-B1, S. L., Barcelona, 2011 

   

1. 1605/Բ29 2. 2-րդ մասնագիտական  օտար լեզու - 3 /իսպաներեն/ 3. 8 ECTS կրեդիտ 

 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 8 ժամ 

  

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացը նպատակն է՝ 

 խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները,  

 ուսանողի մոտ ձևավորել և զարգացնել խոսքային որոշ իրադրություններում ազատ հաղորդակցվելու 

կարողություններ,  

 զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքի ունակությունները:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերը, 

 ճանաչելու խոսքի մասերի գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու իսպաներենի բառապաշարի տարբեր շերտերի առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու հասարակական-քաղաքական, երկրագիտական և հարակից այլ ոլորտների տարաբնույթ 

տեքստերի թարգմանություններ, 
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 զարգացնելու բնագիր (ադապտացված) տեքստեր  ընթերցելու հմտություններ, 

 վերլուծելու բնագիր տեքստեր (միջին բարդության) և քննելու դրանց թարգմանության հիմնական 

խնդիրները, 

 զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և հմտությունները պրակտիկայում, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, հոդվածներ) և այլն: 

 

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

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային 

աշխատանք, 

3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը, դրանց համաձայնեցման խնդիրը:  

2. Ըղձական եղանակի ժամանակաձևերի գործածության առանձնահատկությունները: Ժամանակների 

համաձայնեցման խնդիրը:  

3. Բայի անդեմ ձևերը:  

4. Իսպաներենի բառակազմություն. առավել գործածական նախածանցներն ու վերջածանցները:  

5. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, նույնանիշներ, բազմիմաստ 

բառեր, դարձվածքներ:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. L. Aragonés, R. Palencia, Gramática de uso del español, Madrid, 2009  

2. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende gramática y vocabulario 2, Madrid, 2006 

3. E. Zayas-Bazán, De aquí y de allá, Canadá, 1986 

4. И. И. Борисенко, Грамматика  испанской разговорной  речи  с  упражнениями, Москва, 2003  

5. Ж. Т. Комарова, Испанский  для  всех, Москва: Издательство «Менеджер», 2005   

1. 1605/Բ30 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 4 /իսպաներեն /  3. 10 ECTS կրեդիտ  

 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 10 ժամ 

  

6.  6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 զարգացնել տարբեր հաղորդակցական իրադրություններում ուսանողների ազատ հաղորդակցվելու և 

գրականությունից օգտվելու կարողությունները,  

 հաղորդել նախնական գիտելիքներ Իսպանիայի պատմության և մշակույթի 

առանձնահատկությունների մասին:  

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իսպաներենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական խնդիրները, 

 ճանաչելու իսպաներենի  բառապաշարի հիմնական թեմատիկ շերտերը (այդ թվում նաև 

դարձվածքներ, տարբեր կառույցներ և այլն)  և ներկայացնելու դրանց գործածման հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 զարգացնելու միջին բարդության հասարակական-քաղաքական, մշակութային, երկրագիտական  և այլ 

տեքստերի ընկալման և վերարտադրման ունակությունները, 

 զարգացնելու տեսալսողական ընկալման հմտությունները, 

 վերլուծելու բնագիր (ադապտացված) տեքստեր և դրսևորելու դրանց թարգմանության հմտություններ,   

 ինքնուրույն կերպով կատարելու միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք՝ զեկուցում, թեզիս 

և այլն, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, հոդվածներ և 

այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր:  

 

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

 

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 
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2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային 

աշխատանք, 

3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

9. Ըղձական եղանակի պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը:  

10. Ըղձական եղանակի գործածության առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ստորադասական 

նախադասություններում:  

11. Պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը, խառը տիպի պայմանական նախադասություններ: 

12. Դերբայական կառույցներ, դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

13. Բացարձակ կառույցներ բայի անդեմ ձևերով: 

14. Պայմանական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. L. Aragonés, R. Palencia, Gramática de uso del español, Madrid, 2009  

2. F. C. Viúdez, P. D. Ballesteros, Aprende gramática y vocabulario 2, Madrid, 2006 

3. E. Zayas-Bazán, De aquí y de allá, Canadá, 1986 

4. И. И. Борисенко, Грамматика  испанской разговорной  речи  с  упражнениями, Москва, 2003  

5. Ж. Т. Комарова, Испанский  для  всех, Москва: Издательство «Менеджер», 2005 

1. 1605/Բ26 2. 2-րդ մասնագիտական  օտար լեզու-1 /իտալերեն/ 3. 8 ECTS կրեդիտ 

  

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 8  

  

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ ձևավորել տարրական հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր 

խոսքի ունակություններ,   

 ձևավորել ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և 

պարզ իրադրություններում հաղորդակցվելու կարողություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իտալերենի հնչյունական կառուցվածքի հիմնական առանձնահատկությունները, 

ուղղախոսական–ուղղագրական հիմնական նորմերը, 

 քննարկելու իտալերենի ձևաբանական-շարահյուսական կառուցվածքի այն խնդիրները, որոնք 

կարևորվում են լեզվի յուրացման նախնական փուլում; 

  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերարտադրելու պարզ տեքստեր՝ ուսուցման առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն 

բառապաշարով, 

 գործնականում կատարելու պարզ տեքստերի թարգմանություններ իտալերենից հայերեն և հայերենից 

իտալերեն,  

 զարգացնելու իտալերեն խոսքի տեսալսողական ընկալման որոշ կարողություններ, 

 գործնականում կատարելու քննարկումներ պարզ թեմաների շուրջ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություն և հետևություն անելու համար: 

 

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

 

41. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

42. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

43. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 
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44. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

45. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

46. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

47. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

48. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

3. քննարկումներ,  

4. խմբային աշխատանք, 

5. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Իտալերենի հնչյունական համակարգը, ուղղախոսական-ուղղագրական հիմնական նորմերը:  

2.  Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

3. Գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ:  

4. Ածականի տեսակները: Ածականի համեմատության աստիճանների կազմության 

առանձնահատկությունները: 

5. Իտալերենի առավել գործածական նախդիրները:  

6. Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը:  

7. Թվականներ: Թվականների քերականական կարգերը:  

8. Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը:  

9. Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակը: 

10. Սահմանական եղանակի պարզ և բարդ ապառնի ժամանակաձևերը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

10. T. Matrin, S. Magnelli, Progetto italiano 1, Libro dello studente, Roma: Edizioni Ediligua, 2006 

11. T. Matrin, S. Magnelli, Progetto italiano 1, Quaderno degli esercizi, Roma: Edizioni Ediligua, 2006 

12. D. Alessandroni, Cara Italia, Perugia: Guerra Edizioni, 1998 
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1. 1605/Բ27 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-2 /իտալերեն/  3. 10 ECTS 

կրեդիտ  

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 10 ժամ  

  

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 խորացնել առաջին կիսամյակում ուսանողի ստացած գիտելիքները,  

 հարստացնել ուսանողի բառապաշարը,  

 զարգացնել տեսալսողական ունակությունները՝ նախադրյալներ ստեղծելով պարզ 

իրադրություններում ազատ հաղորդակցվելու համար:   

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իտալերենի քերականական կառուցվածքի հիմնական առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ բառապաշարը, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործնականում իրականացնելու տեքստի ձևաբանական-շարահյուսական վերլուծություն, 

 գործնականում կատարելու գեղարվեստական ադապտացված պարզ տեքստերի թարգմանություն, 

 վերարտադրելու միջին բարդության տեքստեր, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություն և հետևություն անելու համար : 

 

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

 

9. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

10. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

11. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

12. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

13. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

14. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

15. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

16. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

3. քննարկումներ,  
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4. խմբային աշխատանք, 

5. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

10. Սահմանական եղանակի անցյալ անկատար ժամանակ:  

11. Վաղակատար անցյալ ժամանակ: 

12. Անդրադարձ բայեր: 

13. Ուղիղ խնդիր դերանուններ: Անուղղակի խնդիր դերանուններ: 

14. Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:  

15. Պայմանական եղանակի ներկա և անցյալ ժամանակաձևերը:  

16. Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

17. Բայի անդեմ ձևերը: 

18. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

13. T. Matrin, S. Magnelli, Progetto italiano 1, Libro dello studente, Roma: Edizioni Ediligua, 2006. 

14. T. Matrin, S. Magnelli, Progetto italiano 1, Quaderno degli esercizi, Roma: Edizioni Ediligua, 2006. 

15. D. Alessandroni, Cara Italia, Perugia: Guerra Edizioni, 1998. 

1.  1605/Բ29 2.   2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-3 /իտալերեն/  3. 8 ECTS կրեդիտ 

 

4.  8 ժամ/շաբ. 5.    գործ. – 8 ժամ 

 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7.  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8.  Դասընթացի նպատակն  է՝   

 խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված գիտելիքները,  

 ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու և գրականությունից օգտվելու կարողություններ:  

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու  իտալերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական առանձնահատկությունները, 

 քննարկելու իտալերենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերը, խոսքի մասերի 

կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկությունները; 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կատարելու քննարկումներ  հասարակական և մշակութային տարբեր թեմաներով` քերականորեն ճիշտ 

ձևակերպելով և տրամաբանորեն զարգացնելով արտահայտած մտքերը, 

 զարգացնելու իտալերեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողությունները; 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություն և հետևություն անելու համար, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու, 

բազմաբնույթ քննարկումների մասնակցելու և համապատասխան թեմաներով զեկույցներ 

պատրաստելու նպատակով:  

 

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

9. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

10. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

11. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

12. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

13. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

14. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

15. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

16. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

3. քննարկումներ, 

4. խմբային աշխատանք, 

5. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

12. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը:  

13. Ըղձական եղանակի գործածության առանձնահատկությունները: Ժամանակների համաձայնեցման 

խնդիրը:  

14. Բայի անդեմ ձևերը: 

15. Կրկնակի դերանունների կազմության և գործածման առանձնահատկությունները: 

16.  Հարաբերական դերանունների գործածման առանձնահատկությունները: 

17. Բառակազմություն. առավել գործածական նախածանցներն ու վերջածանցները:  

18. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, նույնանուններ, բազմիմաստ 

բառեր, դարձվածային միավորներ:  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. C. Manella, Si! (L’italiano in mano). Manuale & corso pratico di litaliano per stranieri, Firenze: Edizioni Progetto 

Lingua, 2005 

2. T. Marin, S. Magnelli,  Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civilta` italiana, Livello intermedio B1-

B2, Roma: Edizioni Edilingua, 2006 

3. M. Silvestrini, C. Ciliberto, M. Ferretti, L. Filippucci, “Dai, prova!”Esircizi graduati di lingua italiana per stranieri, 

Perugia: Guerra Edizioni, 2008 

4. M. Zurula, Sapore d’Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con esercitazioni orali e scritte, Livello medio 

(B1-B2), Roma: Edizioni Edilingua, 1998 

 

1.  1605/Բ30 2.  2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 4 /իտալերեն /  3.  10 ECTS  

 կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 10  

  

6.   6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7.  եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց  

 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել տարբեր իրադրություններում ուսանողների ազատ հաղորդակցվելու և գրականությունից 

օգտվելու կարողությունները,  

 մատուցել նախնական գիտելիքներ Իտալիայի պատմության և մշակույթի մասին:  

 

9.   Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու իտալերենի բառապաշարի տարբեր շերտերը (նաև դարձվածքներ, առածներ և այլն) և 

քննելու դրանց գործածության առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ինքնուրույն կերպով կատարելու միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք` զեկուցում, թեզիս 

և այլն, 

 մասնակցելու հասարակական-քաղաքական և մշակութային թեմաների շուրջ քննարկումերի` հստակ 

ներկայացնելով տեսակետներ և հիմնավորելով  սեփական կարծիքը, 

 իրականացնելու բազմաբնույթ տեքստերի թարգմանություններ, մեկնաբանելու և վերլուծելու դրանք, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու տեղեկատվական  աղբյուրներից` հանրամշակութային թեմաներով զեկույցներ 

պատրաստելու նպատակով,  

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները` առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր:  

 

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

 

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 
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և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

 գործնական պարապմունք,  

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

 քննարկումներ, 

 ինքնուրույն հետազոտություն, 

 խմբային աշխատանք, 

 դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

6. Ըղձական եղանակի պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը: Ըղձական եղանակի գործածութան 

առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ստորադասական նախադասություններում:  

7. Պայմանական եղանակ:  

8. Պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը, խառը տիպի պայմանական 

նախադասություններ:  

9. Դերբայական կառույցներ, դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

10. Բացարձակ կառույցներ բայի անդեմ ձևերով:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. C. Manella, Si! (L’italiano in mano). Manuale & corso pratico di litaliano per stranieri, Firenze: Edizioni Progetto 

Lingua, 2005 

2. T. Marin, S. Magnelli,  Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civilta` italiana, Livello intermedio 

B1-B2, Roma: Edizioni Edilingua, 2006 

3. M. Silvestrini, C. Ciliberto, M. Ferretti, L. Filippucci, “Dai, prova!”Esircizi graduati di lingua italiana per 

stranieri, Perugia: Guerra Edizioni, 2008 

4. M. Zurula, Sapore d’Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con esercitazioni orali e scritte, Livello medio 

(B1-B2), Roma: Edizioni Edilingua, 1998 
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1. 1604/Բ26 

 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու -1 (գերմաներեն) 

 

3. 8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 8 ժամ 

 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

369. ներկայացնելու գերմաներենի արտասանական նորմերի և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

370. տիրապետելու ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարին, 

371. նկարագրելու գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

372. ճիշտ արտաբերելու գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական տարբերակները, 

373. հասկանալու և խոսքում գործադրելու այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,  

374. կառուցելու նախադասություններ ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա և կիրառելու 

դրանք խոսքում; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

7. ընկալելու և մեկնաբանելու գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

8. կազմելու գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 

 

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

 

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:  

2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի 

և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: 

Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները: 

Համեմատության աստիճանների կարգը: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու 

բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: 

3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց 

առանձնահատկությունները:  

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝  «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», 

«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

14. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1,  Berlin, 1982 

15.   Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004 

16.   Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017 

17.   G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001 

 

1. 1604/Բ26 

 

2. 2-րդ օտար լեզու-2 (գերմաներեն) 3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 10 ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի 

ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, 

 ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները` համապատասխան 

երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճանաչելու գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարները, 

2. հասկանալու կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարի կիրառման ոլորտը, 

3. տիրապետելու երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու փոխադրման 

սկզբունքներին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ճիշտ կազմելու գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարներ, 

5. համապատասխան ձևով գործադրելու ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

6. կազմելու երկխոսություններ, գրելու փոխադրություններ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

7. ներկայացնելու և վերլուծելու գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարները, 

8. վերլուծելու թեմատիկ բառապաշարի յուրահատկությունները, 

9. ներկայացնելու գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 
 

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

 

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 



 

 

 

 

468 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները:  

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական 

երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:  

3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու 

գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի 

համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական 

հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է«Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», 

«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի 

պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2,  Berlin, 1992 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017  

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002 

 

1. 1604/Բ29 

 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու-3 (գերմաներեն) 

 

3. 8 ECTS 

կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 8 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը,  

 ուսուցանել նրանց ազատ և ճիշտ  խոսել` զարգացնելով նրանց հաղորդակցական 

կարողությունները, 

 սովորեցնել ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը և վերարտադրել այն` պահպանելով 

բնագրային բովանդակությունը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալու գերմաներենի խոսքի եղանակային ձևավորման առանձնահատկությունները, 

2. ներկայացնելու բարդ քերականական կառույցների գործառական և իմաստային 

յուրահատկությունները, 



 

 

 

 

469 

3. տիրապետելու բառերի և նախադասությունների կերպային ձևավորման յուրահատկություններին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. խոսքում ճիշտ գործադրելու համապատաս խանթեմատիկ անհրաժեշտ բառապաշարը, 

5. գրավոր խոսքում պահպանելու գերմաներենի ուղղագրական և քերականական կանոնները,  

6. խոսքին տալու համապատասխան հնչերանգային ձևավորում և կազմել այն հաղորդակցական 

իրադրությանը համապատասխան; 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

7. իմանալու բանավոր և գրավոր խոսքի քերականական կազմությունը, 

8. ճիշտ ձևակերպելու և գործադրելու հաղորդակցական ձևերը: 

 

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

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Բառի կազմը: Հասկացություն արմատական և ածանցական ձևույթների մասին: Բառի 
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բազմիմատությունը: Հոմանիշ և հականիշ բառեր: 

2. Սուբյեկտային և օբյեկտային բայեր, եղանակավորող բայեր: Բայի ժամանակաձևերի բացարձակ և 

հարաբերական գործածությունը: 

3. Ըղձական եղանակ: Ըղձական ներգործականի բոլոր ժամանակաձևերը և դրանց կիրառումը: 

4. Ժխտման արտահայտման միջոցները: Ստորադաս և գլխավոր նախադասությունների կապի 

միջոցները, նախդրային կապ, հարաբերական միջոցները: 

5. Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբերտեսակները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի 

պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական 

նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող 

նախադասություններ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan,  2007 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017 

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003 

4. Helbig G., Buscha J., Handbuch der deutschen Grammatik, Mannheim, 2005 

 

1. 1604/Բ30 

 

2. 2-րդ մասնագիտական  օտար լեզու-4 (գերմաներեն) 3. 10 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 10 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները հասցնել այնպիսի մակարդակի, 

որ նրանք ազատ կարողանան արտահայտել իրենց մտքերը առօրյա-խոսակցական թեմաներով, 

գրեն այդ թեմաներով փոքր ծավալի շարադրություններ, էսսեներ և փոխադրություններ, 

 կատարել երկկողմանի թարգմանություններ՝ օգտվելով ուսուցման այս փուլում ձեռք բերած 

տարբեր կարգի լեզվական գիտելիքները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տիրապետելու գերմաներենի առօրյա-խոսակցական բառապաշարին և հասկանալու նրա 

գործառական առանձնահատկությունները, 

2. պատկերացում ունենալու գերմաներենի կրավորական կառույցների և դրանց փոխակերպական 

հնարավորությունների մասին, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. անկաշկանդ արտահայտելու մտքերը առօրյա – խոսակցական ոլորտում, 

4. դրսևորելու բառապաշարային և քերականական գիտելիքները գրավոր խոսքում,  

5. վերարտադրելու տարբեր բնույթի տեքստեր, ինչպես նաև ինքնուրույնաբար կազմելու փոքր 

ծավալի համապատասխան բնույթի տեքստեր: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

6. տիրապետելու առօրյա-խոսակցական լեզվին, 

7. կատարելու գրավոր խոսքի ճիշտ քերականական ու ոճական ձևավորում, 
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8. շարադրելու փոքր ծավալի տեքստեր: 

 

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

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

6. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

7. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2.ինքնուրույն աշխատանք, 

3.խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները գերմաներենում: Sein+Partizip II 

կառույցը, նրա նշանակությունը:  

2. Haben + zu+ Infinitiv և sein + zu+ Infinitiv կառույցները, նշանակությունները և գործառույթը: 

Akkusativus cum infinitivo  կառույցը և նրա գործառությունը:  

3. Գերմաներենի հիմնական նախդիրների գործածությունը և փոխակերպական 

հնարավորությունները:  

4. Ձայնարկություններ, նրանց տեսակները և գործածությունը: Շարույթային կազմություններում 

ձայնարկությունների իրացման հնարավորությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan,  2007 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017 

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003 

4. Helbig G., Buscha J., Handbuch der deutschen Grammatik, Mannheim, 2005 

1. 1607/Բ15 2. Անգլերեն քերականություն-1 3.  4 ECTS կրեդիտ 
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4.    4 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ  

 

6.  1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ներկայացնել անգլերենի գործնական  քերականության հիմնահարցերը և խնդիրները,  

 զարգացնել ուսանողների քերականական գիտելիքների մակարդակը, ուսուցանել նրանց 

քերականական կառույցներ և կաղապարներ, որոնք գտնելու են իրենց գործնական կիրառությունը 

վարժությունների համակարգի մեջ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական առանձնահատկությունները, 

2. մեկնաբանելու սովորած քերականական կառույցների կիրառությունը; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. գործնականում կիրառելու դասընթացում ներկայացված քերականական կանոնները, 

4. ցուցաբերելու քերականական կանոնների ճշգրիտ դրսևորում բանավոր և գրավոր խոսքի 

ժամանակ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

5. կատարելու թարգմանություններ` օգտագործելով ճիշտ քերականական կառույցներ: 

 

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

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

4. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

5. Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

6. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունքներ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ձևաբանություն: Խոսքի մասեր՝ գոյական անուն, ածական անուն, դերանուն, հոդ, թվական, նախդիր, 

ձայնարկություն, շաղկապ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

37. Մխիթարյան Ե., Համբարձումյան Ն., Մարգարյան Ա., Ավագյան Ն., Անգլերենի քերականություն 

(Ձևաբանություն). Երևան, 2011 

38. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate: Essex, Pearson, 2014 

39. Thompson A.J. Martinet A.V. A Practical English Grammar. Oxford University Press, 2010 

40. Vince M. First Certificate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010 

41. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate: OUP, 2016 

42. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. Macmillan 2010 

 

1. 1607/Բ18 2. Անգլերեն քերականություն -2 3.  4 ECTS կրեդիտ 

 

4.    4 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 4 ժամ  

 

6.  2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7.  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 պարզաբանել ուսանողներին պրակտիկ քերականության դասընթացների հիմքում ընկած 

տեսական օրինաչափությունները,  

 ներկայացնել քերականական համակարգի /լեզվի մակարդակ/ և այդ համակարգի կոնկրետ 

դրսևորումների /խոսքի մակարդակ/ փոխկապակցվածության  առանձնահատկությունները:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. լուսաբանելու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական առանձնահատկությունները, 

2. քննարկելու անգլերենի քերականական համակարգի երկու ոլորտների` ձևաբանության և 

շարահյուսության, հիմնական երևույթների  մեխանիզմները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. մեկնաբանելու և գործնականում կիրառելու ուսուցանված քերականական կանոնները, 

4. օգտագործելու ձեռքբերված քերականական գիտելիքները անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքում; 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

5. վերլուծելու տարատեսակ քերականական դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

 

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

 

7. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

8. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

9. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

10. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

11. Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

12. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունքներ դասախոսի ղեկավարությամբ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (խմբային նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

Ձևաբանություն: Խոսքի մասեր՝ բայ (ժամանակաձևեր, անուղղակի խոսք, բայի սեռ, բայի եղանակ), մակբայ, 

մոդալ բառեր, վիճակ ցույց տվող բայեր: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

43. Մխիթարյան Ե., Համբարձումյան Ն., Մարգարյան Ա., Ավագյան Ն., Անգլերենի քերականություն 

(Ձևաբանություն). Երևան, 2011 

44. Foley, M. My Grammar Lab: Intermediate: Essex, Pearson, 2014 

45. Thompson A.J. Martinet A.V. A Practical English Grammar. Oxford University Press, 2010 

46. Vince M. First Certificate Language Practice. English Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010 

47. Paterson, K. Oxford Living Grammar: Upper Intermediate: OUP, 2016 

48. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. Macmillan 2010 
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1. 1607/Բ21  2. Անգլերեն քերականություն-3 3.  4 ECTS կրեդիտ 

 

4.    4 ժամ /շաբ. 5. գործ.-4 ժամ  

 

6.  3-րդ կիսամյակ՝աշնանային 7.  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ներկայացնել անգլերենի գործնական  քերականության հիմնահարցերը և խնդիրները,  

 պարզաբանել գործնական քերականության հիմքում ընկած տեսական օրինաչափությունները,  

 ներկայացնել քերականական կառույցներ և կաղապարներ, որոնք գտնելու են իրենց գործնական 

կիրառությունը գրավոր և բանավոր խոսքի համակարգի մեջ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 հասկանալու տարբեր քերականական կառույցներ և կաղապարներ, 

 ըմբռնելու որոշակի քերականական երևույթների թարգմանության հիմնախնդիրները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տիրապետելու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական առանձնահատկություններին, 

 ցուցաբերելու քերականական կանոնների  ճշգրիտ դրսևորում բանավոր և գրավոր խոսքի 

թարգմանության ժամանակ, 

 կատարելու նախադասության ձևաբանական վերլուծություն; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 վերլուծելու տարատեսակ քերականական դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

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

 

13. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

14. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

15. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

16. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

17. Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

18. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունքներ,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

 

Մոդալ բայեր: Բայի անորոշ ձևեր: Դերբայ: Ըղձական եղանակ: Պայմանական նախադասություններ: Շրջուն 

շարադասություն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Մխիթարյան Ե., Համբարձումյան Ն., Մարգարյան Ա., Ավագյան Ն., Անգլերենի քերականություն 

(Շարահյուսություն), Երևան, 2011 

2. Thompson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, 2010 

3. Vince M., The Advanced Level. English Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010 

4. Paterson K., Oxford Living Grammar: Upper Intermediate: OUP, 2016 

5. Mann M., Taylore-Knowles S., Destination C1 and C2. Grammar and Vocabulary, Macmillan, 2010 

 

1. 1607/Բ23 

 

2. Անգլերեն -1 

 

3. 12 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/ շաբ.  

 

5. գործ.- 10 ժամ 

 

6.  1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7.  եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողի մոտ զարգացնել ագլերեն հաղորդակցման համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր 

խոսքի ունակություններ,  

 զարգացնել ուղղախոսական, ուղղագրական հմտություններ, ինչպես նաև տեքստի հետ ինքնուրույն 

աշխատելուկարողություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու անգլերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր առանձնահատկությունները, 

2. քննարկելու անգլերեն տեքստերի բառապաշարային, քերականական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք թարգմանության խնդիրները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. տիրապետելու անգլերենի ուղղախոսական, ուղղագրական նորմերին, 

4. գործնականում կատարելու քննարկումներ տրված թեմաների շուրջ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. վերլուծելու տեքստեր և կատարելու հետևություններ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունքներ, 

2. դասավանդում նորարարական մեթոդներով՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. խմբային աշխատանք: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Անգլերենի հնչյունական համակարգը: Անգլերենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և 

գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: 2. Անգլերեն լեզվի ուղղախոսական-ուղղագրական 

առանձնահատկությունները: 3. Լսողական հմտությունների զարգացում: 4. Կենսագործունեության տարբեր 

ոլորտների թեմատիկ բառապաշար: 5. Ստեղծագործական գրավոր աշխատանքններ: 6. Տնային 

ընթերցանություն: 7. Թարգմանություններ անգլերենից- հայերեն, հայերենից- անգլերեն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Wayne Rimmer, Empower B1 Cambridge University Press, 2015 

2.    Vince M., Emmerson P.,  First Certificate Language Practice with Key. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 

2003 

3. Zemach D.E., Rumisek L.A., Academic Writing from Paragraph to Essay. London: Macmillan Publishers 

Limited, 2005 
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1. 1607/Բ24 

 

2. Անգլերեն -2 

 

3. 10 ECTS կրեդիտ 

4.8 ժամ/ շաբ.  

 

5. գործ.-8 ժամ 

 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները անգլերեն 

բառապաշարի և դրա համապատասխան կիրառման բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, 

 ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները` համապատասխան 

երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
6. քննարկելու տեքստերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք 

թարգմանության խնդիրները, 

7. հասկանալու անգլերեն բանավոր խոսքը և կարողանալու այն թարգմանել հայերեն, 

8. կատարելու հետազոտականա շխատանք անգլերեն տեքստերի թարգմանության շուրջ; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
9. պատկերացում ունենալու անգլերենի ուղղախոսական, ուղղագրական նորմերի մասին, 

10. կատարելու քննարկումներ տրված թեմայի շուրջ, 

11. գործնականում օգտագործելու անցած բառապաշարը բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
12. վերլուծելու տեքստեր և կատարելու հետևություններ: 

 

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

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

5. գործնական պարապմունքներ, 

6. դասավանդում նորարարական մեթոդներով՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն, 

7. ինքնուրույն աշխատանք, 

8. խմբային աշխատանք: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Անգլերենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական առանձնահատկությունները: 2. 

Լսողական հմտությունների զարգացում: 3.Ստեղծագործական գրավոր աշխատանքններ և 

թարգմանություններ: 4. Տնային ընթերցանություն: 5. Մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտներին 

վերաբերող թեմատիկ բառապաշար: 6. Անգլերեն նախդիրների օգտագործման առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

4. Vince M., Emmerson P.,  First Certificate Language Practice with Key. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 

2003 

5. Zemach D.E., Rumisek L.A., Academic Writing from Paragraph to Essay. London: Macmillan Publishers 

Limited, 2005 

6. Wayne Rimmer (2015) Empower B1 Cambridge University Press 

 

1. 1607/Բ25 

 

2. Անգլերեն-3 3.  10 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ.-8 ժամ 

 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 խորացնել ուսանողի ունեցած գիտելիքները, հարստացնել բառապաշարը՝ նպատակ ունենալով 

զարգացնել ուսանողի գրավոր և բանավոր թարգմանության հմտությունները,  

 ծանոթացնել լեզվի մշակույթն արտացոլող լավագույն գրական-գեղարվեստական 

ստեղծագործություններին, ընդլայնել ուսանողի աշխարհաճանաչողությունը տարբեր թեմատիկ 

տեքստերի միջոցով, որոնց շուրջ բանավեճերի և քննարկումների  շնորհիվ զարգացնել գրավոր 

խոսքը: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 յուրացնելու տվյալ լեզվի ձևաբանության բաժնի մի մասը, 

 ծանոթանալու լեզվակիր ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահատկություններին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հարստացնելու ընդհանուր և թեմատիկ բառապաշարը, 

 զարգացնելու բանավոր և գրավոր խոսքը: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կատարելու գրավոր խոսքի ճիշտ քերականական ու ոճական ձևավորում, 

 շարադրելու անգլերեն հարուստ բառապաշարով տեքստեր: 

 

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

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

 

1. քննարկումներ, բանավեճեր, ինտերակտիվ-զարգացնող խաղեր, 

2. անհատական և թիմային աշխատանքներ,  

3. ինքնուրույն աշխատանքներ,  

4. գեղարվեստական համատեքստերի վերլուծություն, բառապաշարի ուսումնասիրություն, բանավոր 

ներկայացում։ 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Տեքստի ընթերցում, վերլուծություն: 2. Գրավոր խոսքի հմտություններ: 3. Բանավոր խոսքի 

հմտություններ: 4. Ունկնդրողական հմտություններ: 5. Բառապաշարի զարգացում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Anderson P. , Cambridge English Empower Intermediate/B1+ Workbook with Answers. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2015 

2. Doff  A., Thaine C., Puchta  H., Stranks  J., and Lewis-Jones, P., Cambridge English Empower Intermediate/B1+ 

Student’s Book. Cambridge: Cambridge University Book, 2015 

3. Gairns R., Redman  S., Oxford Word Skills: Advanced: Idioms & Phrasal Verbs Student Book with Key: Learn 

and practise English vocabulary, Oxford: Oxford University Press, 2011 

4. Vince M., Emmerson P.,  First Certificate Language Practice with Key. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 

2003 

5. Zemach D.E., Rumisek  L.A., Academic Writing from Paragraph to Essay, London: Macmillan Publishers 

Limited, 2005 

 

1. 1607/Բ28 

 

2. Անգլերեն - 4 3. 11 ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 10 ժամ 

 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց  

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 զարգացնել ուսանողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցման ունակությունները տարբեր 

ինտերակտիվ, զարգացնող մեթոդների միջոցով։  

 հարստացնել բառապաշարը տարբեր թեմատիկ տեքստերի միջոցով`զարգացնելով գրավոր և 

բանավոր թարգմանության հմտությունները, ինչպես նաև նպաստելով ուսանողի ազատ 

հաղորդակցմանը տվյալ լեզվով։ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 յուրացնելու տվյալ լեզվի ձևաբանության բաժնի մի մասը, 

 ծանոթանալու լեզվակիր ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահատկություններին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հարստացնելու ընդհանուր և թեմատիկ բառապաշարը, 

 զարգացնելու բանավոր և գրավոր խոսքը: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 կատարելու գրավոր խոսքի ճիշտ քերականական ու ոճական ձևավորում, 

 շարադրելու անգլերեն հարուստ բառապաշարով տեքստեր: 

 

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

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 
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Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

 

1. քննարկումներ, բանավեճեր, ինտերակտիվ-զարգացնող խաղեր, 

2. անհատական և թիմային աշխատանքներ,  

3. ինքնուրույն աշխատանքներ,  

4. գեղարվեստական համատեքստերի վերլուծություն, բառապաշարի ուսումնասիրություն, բանավոր 

ներկայացում։ 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Տեքստի ընթերցում, վերլուծություն: 2. Գրավոր խոսքի հմտություններ: 3. Բանավոր խոսքի 

հմտություններ: 4. Ունկնդրողական հմտություններ: 5. Բառապաշարի զարգացում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Anderson P. , Cambridge English Empower Intermediate/B1+ Workbook with Answers. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2015 

2. Doff  A., Thaine C., Puchta  H., Stranks  J., and Lewis-Jones, P., Cambridge English Empower Intermediate/B1+ 

Student’s Book. Cambridge: Cambridge University Book, 2015 

3. Gairns R., Redman  S., Oxford Word Skills: Advanced: Idioms & Phrasal Verbs Student Book with Key: Learn 

and practise English vocabulary, Oxford: Oxford University Press, 2011 

4. Vince M., Emmerson P.,  First Certificate Language Practice with Key. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 

2003 

5. Zemach D.E., Rumisek  L.A., Academic Writing from Paragraph to Essay, London: Macmillan Publishers 

Limited, 2005 
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6.   4-րդ կիսամյակ 

 

7. Առանց ընթ. գնահ. 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

ներկայացնել անգլո-ամերիկյան գրականության պատմության զարգացման կարևորագույն միտումները և 

իրողությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

սահմանել անգլո-ամերիկյանգրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 

նկարագրել արդի անգլո-ամերիկյան գրականության զարգացման հիմնական միտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2.վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարել  հետևություններ: 

 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջնադարյան անգլիական էպիկական պոեմները («Բեովուլֆ»): 

2. Անգլիական  Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիր, կյանքը և գրական ժառանգությունը: «Համլետ» 

ողբերգությունը: 

3. 18-րդ դարի անգլիական գրականությունը և գրական ուղղությունները: Լուսավորական-

փիլիսոփայական վեպը. Դ. Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզոն» և Ջ. Սվիֆտի «Գուլիվերի 

ճանապարհորդությունները»: 

4. 19-րդ դարի 1-ին կեսի անգլիական գրականությունը: Անգլիական  ռոմանտիզմի գրականությունը: 

Բայրոնի պոեմները. «Կայեն» դրամատիկ պոեմը: Ջոն Քիթսի քնարերգությունը: Վ. Սքոթի 

պատմավեպերը: 

5. Անգլիական  դասական ռեալիզմի գրականությունը: Չ. Դիկկենսի վեպերը («Օլիվեր Թվիստի 

արկածները»): 

6. 19-րդ դարի ԱՄՆ գրականությունը: Ռոմանտիզմն  ԱՄՆ-ում: Էդ. Պոն բանաստեղծ և արձակագիր: 

Ռոմանտիզմից անցում ռեալիզմի (Մելվիլ, Ուիթմեն, Տվեն): 

7. 19-րդ դարի 2-րդ կեսի անգլիական գրականությունը (Շոու, Հարդի, Ուայլդ): 

8. Անգլիայի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Մոդեռնիզմի գրականությունը 

և գեղագիտությունը: Ջ. Ջոյսի նորարարական արձակը («Դուբլինցիներ», «Ուլիսես»): Թ. Էլիոթի 

ինտելեկտուալ պոեզիան: «Մեռյալ երկիր» պոեմը: 

9. Դարակեսի անգլիական փիլիսոփայական վեպը (Գոլդինգ, Մերդոկ), դրաման (Պինտեր): 

10. ԱՄՆ-ի գրականությունը 20-րդ դարում (արձակ, պոեզիա, դրամա): Ռեալիզմի և մոդեռնիզմի 

դրսևորումները ԱՄՆ-ի գրականության մեջ: 

11. Էռ. Հեմինգուեյի ստեղծագործությունը, նրա արձակի առանձնահատկությունները և պոետիկան: 

Հեմինգուեյի պատմվածքները և վեպերը. «Ֆիեստա» վեպը: 

12. Կորուսյալ սերնդի թեման Սքոթ Ֆիցջերալդի ստեղծագործության մեջ: Ուիլյամ Գոլդինգի 

ստեղծագործությունը. «Շառաչ և ցասում» վեպը: 

13. Վիլ. Սարոյանի արձակը: 

14. ԱՄՆ-ի դրամատուրգիան (Թ. Ուիլյամս, Յուջին Օ՛Նիլ): 

15. Դարավերջի ԱՄՆ-ի պոեզիան: Բիթնիկների պոետական նորարարությունը: Ա. Գինզբերգի 

պոեզիան: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. История английской лит-ры в  5-и томах,  т. 1, Москва, 2006. 

2. М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

3. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

4. Մամիկոնյան  Հ., Արտասահմանյան գրականության  պատմություն,Երևան, 1957, 

5. Անիկստ  Ա.,  Շեքսպիր, Երևան 1988:  

1. 1607/Բ35 

 

2. Բանավոր թարգմանություն–1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 4 ժամ 

  

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ բանավոր թարգմանության 

առանձնահատկությունների մասին,   

 ձևավորել բանավոր թարգմանություն կատարելու ունակություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. հասկանալու մի շարք ոլորտների բառապաշարային առանձնահատկությունները՝ ինքնուրույն 

թարգմանություն կատարելու համար, 

2. զանազանելու աղբյուր տեքստի ոճական, լեզվական և լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները, էթնոմշակութային իրակությունների փոխանցման եղանակները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ   

3. կատարելու բանավոր հետևողական թարգմանություն` համապատասխան թեմաների շրջանակ-

ներում, 

4. իրականացնելու միջին բարդության ընդհանուր ուղղվածության մասնագիտական տեքստերի 

բանավոր թարգմանություն, 

5. կիրառելու հայերենի և անգլերենի “code switching”  (լեզվական անցում) համապատասխան տարբեր 

խոսքային իրադրություններում` հետևողական բանավոր թարգմանության ժամանակ, 

6. փոխանցելու ոչ միայն իմաստային, այլև հուզաարտահայտչական տեղեկատվություն, ընտրելու 

բառային, քերականական և այլ համարժեքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

1. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատ-

կությունները, 

2. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

3. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

4. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

5. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

6. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

7. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

8. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

1. անհատական և խմբային գործնական աշխատանք, 

2. գործնական հմտությունների ստուգում,  

3. ինքնուրույն աշխատանք,  

4. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

     

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Բանավոր թարգմանության տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները: 2. Հետևողական 

թարգմանության առանձնահատկությունները, կիրառվող մոտեցումներն ու մեթոդները: 3. Թարգմանական 

դժվարությունների հաղթահարման արրդյունավետ ռազմավարություններ: 4. Արտալեզվական գործոնները 

բանավոր թարգմանության գործընթացում: 5. Ոլորտային բառապաշարին բնորոշ գծերը բանավոր 

թարգմանության համատեքստում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Miles Craven Real Listening & Speaking 4 Cambridge University Press, 2008. 

2. Вербицкая, М.В., Устный перевод, Английский язык, Глосса Пресс, Москва, 2008. 

3. www.ted.com 

4. www.listenaminute.com 

 

1. 1607/Բ30 

 

2. Բանավոր թարգմանություն–2 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 4 ժամ 

  

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ մասնագիտական տարբեր թեմաներով 

հետևողական թարգմանության առանձնահատկությունների մասին, նրանց մոտ ձևավորել 

ինքնուրույն թարգմանություն կատարելու հմտություններ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
7. հասկանալու մի շարք ոլորտների բառապաշարային առանձնահատկությունները՝ ինքնուրույն 

թարգմանություն կատարելու համար, 

8. զանազանելու աղբյուր տեքստի ոճական, լեզվական և լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները, էթնոմշակութային իրակությունների փոխանցման եղանակները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ   

9. կատարելու բանավոր հետևողական թարգմանություն` համապատասխան թեմաների շրջանակ-

ներում, 

10. իրականացնելու միջին բարդության ընդհանուր ուղղվածության մասնագիտական տեքստերի 

բանավոր թարգմանություն, 

11. կիրառելու հայերենի և անգլերենի “code switching”  (լեզվական անցում) համապատասխան տարբեր 

խոսքային իրադրություններում` հետևողական բանավոր թարգմանության ժամանակ, 

12. փոխանցելու ոչ միայն իմաստային, այլև հուզաարտահայտչական տեղեկատվություն, ընտրելու 

բառային, քերականական և այլ համարժեքներ: 

http://www.listenaminute.com/


 

 

 

 

487 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

9. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատ-

կությունները, 

10. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

11. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

12. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

13. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

14. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

15. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

16. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

6. անհատական և խմբային գործնական աշխատանք, 

7. գործնական հմտությունների ստուգում,  

8. ինքնուրույն աշխատանք,  

9. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), 

10. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Հետևողական թարգմանության տարատեսակներում կիրառվող մոտեցումներն ու մեթոդները: 2. 

Թարգմանական դժվարությունների հաղթահարման արրդյունավետ ռազմավարություններ: 3. 

Արտալեզվական գործոնները բանավոր թարգմանության գործընթացում: 4. Բանավոր թարգմանության 

բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները: 5. Բանավոր հետևողական 

թարգմանության մեջ գրառումների կատարման հմտությունների զարգացում: 6. Հիշողության մարզման 

կարևորությունը բանավոր թարգմանություն իրականացնելու համար: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Miles Craven Real Listening & Speaking 4 Cambridge University Press, 2008. 

6. Вербицкая, М.В., Устный перевод, Английский язык, Глосса Пресс, Москва, 2008. 

7. www.ted.com 

8. www.listenaminute.com 

1. 1607/Բ21 

 

2. Բանավոր թարգմանություն–3 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 4 ժամ 
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6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ զարգացնել համաժամանակյա և հետևողական թարգմանություն կատարելու 

հմտություններ,  

 ծանոթացնել համաժամանակյա թարգմանության սարքավորումներին, ուսուցանել թարգմանական 

դժվարությունների հաղթահարման հիմնական ռազմավարությունները  

  ուսումնասիրել մասնագիտական արդի ոլորտների բառապապաշարը:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
13. հասկանալու մի շարք ոլորտների բառապաշարային առանձնահատկությունները՝ ինքնուրույն 

թարգմանություն կատարելու համար, 

14. զանազանելու աղբյուր տեքստի ոճական, լեզվական և լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները, էթնոմշակութային իրակությունների փոխանցման եղանակները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ   

15. կատարելու բանավոր հետևողական թարգմանություն` համապատասխան թեմաների շրջանակ-

ներում, 

16. իրականացնելու միջին բարդության ընդհանուր ուղղվածության մասնագիտական տեքստերի 

բանավոր թարգմանություն, 

17. կիրառելու հայերենի և անգլերենի “code switching”  (լեզվական անցում) համապատասխան տարբեր 

խոսքային իրադրություններում` հետևողական բանավոր թարգմանության ժամանակ, 

18. փոխանցելու ոչ միայն իմաստային, այլև հուզաարտահայտչական տեղեկատվություն, ընտրելու 

բառային, քերականական և այլ համարժեքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

17. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատ-

կությունները, 

18. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

19. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

20. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

21. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

22. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատ-

կությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

23. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

24. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

11. անհատական և խմբային գործնական աշխատանք, 

12. գործնական հմտությունների ստուգում,  

13. ինքնուրույն աշխատանք,  

14. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում), 

15. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

     

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Համընթաց և հետևողական թարգմանության առանձնահատկությունները, կիրառվող մոտեցումներն ու 

մեթոդները: 2. Թարգմանական դժվարությունների հաղթահարման արրդյունավետ ռազմավարություններ: 

3. Արտալեզվական գործոնները բանավոր թարգմանության գործընթացում: 4. Ոլորտային բառապաշարի 

բնորոշ գծերը համընթաց և հետևողական թարգմանության համատեքստում: 5. Հիշողության 

կարևորությունը բանավոր թարգմանության իրականացման մեջ և դրա մարզման միջոցներն ու 

հմտությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

9. Miles Craven Real Listening & Speaking 4 Cambridge University Press, 2008. 

10. Вербицкая, М.В., Устный перевод, Английский язык, Глосса Пресс, Москва, 2008. 

11. www.ted.com 

12. www.listenaminute.com  

13. http://interpreters.free.fr/links/practicematerial.htm 

1. 1607/Բ33 

 

2. Գեղարվեստական թարգմանություն 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 2 ժամ 

 

6.  6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ գեղարվեստական թարգմանության 

առանձնահատկությունների մասին,  

 զարգացնել գեղարվեստական թարգմանություն կատարելու հմտություններ՝ ներկայացնելով 

թարգմանական գործընթացի փուլերը, ինչպես նաև գեղարվեստական տեքստերի բառային 

քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և դրանց համարժեք թարգմանության 

ռազմավարությունները: 

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

375. յուրացնելու գրական ժանրային առանձնահատկությունները և դրանցով պայմանավորված 

թարգմանական խնդիրների լուծման ուղիները, 

376. տիրապետելու տարբեր ժանրերի գրվածքների թարգմանական հմտություններին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

377. ընկալելու, վերլուծելու և թարգմանելու գեղարվեստական տեքստերը՝ քննարկելով սկզբնաղբյուր 

տեքստի բառային, քերականական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց 

համարժեք վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում: 

http://www.listenaminute.com/
http://interpreters.free.fr/links/practicematerial.htm
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378. կատարելու գրական երկերի թարգմանություն՝ կիրառելով համապատասխան թարգմանական 

ռազմավարություններ՝ թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով, 

379. կատարելու հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանական խնդիրների շուրջ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

380. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները: 

 

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

1. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային, լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

3. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

4. Բ1. իրականացնելու ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

5. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

6. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

7. Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

8. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

5. անհատական և խմբային աշխատանք,  

6. անհատական և թիմային վերլուծական աշխատանք,  

7. ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր թարգմանության իրականացում), 

8. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանությունը որպես արվեստ: Գեղարվեստական թարգմանությունը որպես գրավոր 

թարգմանության տարատեսակ: 

2. Գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունները, կիրառվող մոտեցումները, 

մեթոդներն ու ռազմավարությունները: 

3. Գրական ստեղծագործության վերլուծությունը՝ ելնելով տեքստի ժանրային 

առանձնահատկություններից: 

4. Գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի փուլերը: 

5. Գեղարվեստական տեքստի ժանրային, բառային, քերականական և ոճական 

առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

18. Akhmanova O., Zadornova V., Cross-Cultural Communication and Translation of World Classics// Literature in 
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Translation; From Cultural Transference to Metonymic Displacement /Ed. By Pramod Talgeri and S. B. Verma/, 

New Delhi, 1988. 

19. Landers, Clifford E.,  Literary Translation: A practical Guide, New Jersey University Press: Multilingual Maters, 

2001 

20. Prokhorova V.I, Soshalskaya E.G., Oral Practice through Stylistic Analysis, Moscow, 1979 

21. Чуковский К., Высокое искусство. О художественном переводе, М., 1988 

1. 1408/Բ17 

 

2. Գրաբար-1 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ գործնական  

  

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 

 

 

7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գրաբարի հնչյունաբանական և ձևաբանական համակարգերի 

իմացություն, ամրակայել գրաբար բնագրերի ընթերցման և արդի արևելահայերեն փոխադրելու նախնական 

հմտություններ, գրաբարյան լեզվամտածողությունը հասկանալու կարողություններ, ինչպես նաև 

ներկայացնել գրաբարով ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և ժամանակակից 

երկճյուղ հայերենի կապը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրելու գրաբարի հնչյունական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները. 

2. բացատրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական տարբերությունները. 

3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում կատարված քերականական փոփոխությունները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

381. գրելու ավանդական ուղղագրությամբ, ընթերցելու և մեկնաբանելու գրաբար տեքստեր, 

382. օգտվելու գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից, հիշատակարանների և այլ 

աղբյուրների տվյալներից, 

383. լուսաբանելու մեր օրերում գրաբարի գործածության շրջանակները, 

384. ըստ անհրաժեշտության օգտվելու գրաբարի, իբրև արդի հայերենի հարստացման աղբյուրի 

շտեմարանից,   

385.   գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։ 

  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. համակարգելու լեզվական որոշ նմուշների վերաբերյալ տվյալներ, 

2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները 

3. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ)։ 

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

 

Բ1. մեկնաբանել և թարգմանել գրաբարյան բնագրեր, 

Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու բանավոր ու գրավոր 
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տրամաբանված խոսք, շարադրելու վերլուծական տեքստեր։ 

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

 

1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ, 

2. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում, 

2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն, 

3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:  
20 միավորը ձևավորվում է հետևյալ սանդղակող. 

1. 2 ընթացիկ գրավոր ստուգում՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն գնահատմամբ,  

2. ինքնուրույն աշխատանք` 2 միավոր առավելագույն գնահատմամբ, 

3. ակտիվ մասնակցություն, տրված առաջադրանքների կատարում և հաճախելիություն՝ 2 միավոր 

առավելագույն գնահատմամբ, 

4. բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 8 միավոր առավելագույն գնահատմամբ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները։ 

2. Գրաբարի հնչյունական համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ 

3. Գրաբարի դերբայները։ 

4. Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական եղանակներ։  

5. Գրաբարի անվանական հոլովման համակարգը. Հոլովիչներ, հովակերտներ, պարզ հոլովումներ։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

22. Ռ. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007։ 

23. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976։   

24. Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2004։ 

25. Վ. Առաքելյան, Գրաբարի քերականութիւն, Երևան, 2010։ 

26. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 1951։ 

27.   Ն. Հ. Դիլբարյան., Խաչատրյան Ա.Ա., Յուզբաշյան Ա.Լ., Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և 

միջին դարերում կրած փոփոխությունները, Եր., 2015: 

28. Ն. Պողոսյան, Ս. Գրիգորյան, Գրաբարի ընթերցարան, Երևան 2010։ 

29. Պ. Շարաբխանյան, Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Երևան, 1985։ 

1. 1408/Բ19 

 

2. Գրաբար-2 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ գործնական  

  

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

 

7. Առանց ընթացիկ քննությունների գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գրաբարի հնչյունաբանական և ձևաբանական համակարգերի 

իմացություն, ամրակայել գրաբար բնագրերի ընթերցման և արդի արևելահայերեն փոխադրելու նախնական 

հմտություններ, գրաբարյան լեզվամտածողությունը հասկանալու կարողություններ, ինչպես նաև 
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ներկայացնել գրաբարով ստեղծված գրավոր արժեքները, հիմնական բնագրերը, գրաբարի և ժամանակակից 

երկճյուղ հայերենի կապը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրելու գրաբարի քերականական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները, 

2. բացատրելու գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարային հիմնական տարբերությունները. 

3. մատնանշելու լեզվի զարգացման ընթացքում հոլովման և խոնարհման համակարգերում կատարված 

փոփոխությունները։ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. տարբերակելու գրաբարին բնորոշ բառապաշարային և քերականական իրողությունները, 

վերլուծելու գրաբար բնագրեր, 

2. օգտվելու գրաբարով գրված պատմագրական, վիմագրական տեքստերից, հիշատակարանների և այլ 

աղբյուրների տվյալներից, 

3. ըստ անհրաժեշտության օգտվելու գրաբարի, իբրև արդի հայերենի հարստացման աղբյուրի 

շտեմարանից,   

 4. գործնականում կատարելու գրաբար բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն։ 

  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. համակարգելու լեզվական որոշ նմուշների վերաբերյալ տվյալներ, 

2. մեկնաբանելու լեզվական նորմից եղած շեղումները, 

3. վերծանելու և մեկնաբանելու տարատեսակ գրաբարյան բնագրեր 

4. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ)։ 

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

 

Բ1. մեկնաբանելու և թարգմանելու գրաբարյան բնագրեր, 

Բ2. ընտրելու ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ բանավոր կամ գրավոր փաստական նյութ,  

Գ2. մայրենի և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, ձևակերպելու ու ներկայացնելու բանավոր ու գրավոր 

տրամաբանված խոսք, շարադրելու վերլուծական տեքստեր, 

Գ3. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, տպագիր աղբյուրներ, բանավոր խոսքի տվյալներ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ)։ 

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

 

1. Դասախոսություն՝ քերականական հիմնադրույթների պարզաբանմամբ, 

2. գործնական աշխատանքների և վարժությունների կատարում, 

2. գրաբար բնագրերի լեզվական վերլուծություն, 

3. գրաբար բնագրերի վերածում աշխարհաբարի։ 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:  
20 միավորը ձևավորվում է հետևյալ սանդղակող. 

1. 2 ընթացիկ գրավոր ստուգում՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն գնահատմամբ,  

2. ինքնուրույն աշխատանք (ռեֆերատ, թիմային աշխատանք, բանավոր ներկայացում՝ ընտրված 

թեմայի շուրջ)` 2 միավոր առավելագույն գնահատմամբ, 

3. ակտիվ մասնակցություն, տրված առաջադրանքների կատարում և հաճախելիություն՝ 2 միավոր 

առավելագույն գնահատմամբ, 

4. բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 8 միավոր առավելագույն գնահատմամբ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Խառը հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ։  

2. Այլաձև հոլովումներ։ 

3. Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։  

4. Անձնական դերանունները և նրանց հոլովումը։  

5. Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը։  

6. Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ դերանուններ։  

7. Որոշյալ դերանուններ։  

8. Ածական անուն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։ Ածականների հոլովումը։ 

9. Թվական անուն։  

10. Պատճառական բայեր։ 

11. Անկանոն և պակասավոր բայեր։ 

12. Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի հոդերը։ Գրաբարի շաղկապները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Ռ. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007։ 

2. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1976։   

3. Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2004։ 

4. Վ. Առաքելյան, Գրաբարի քերականութիւն, Երևան, 2010։ 

5. Ս. Ղազարյան, Գրաբարի դասագիրք, Երևան, 1951։ 

6. Ն. Հ. Դիլբարյան, Խաչատրյան Ա.Ա., Յուզբաշյան Ա.Լ., Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին 

դարերում կրած փոփոխությունները, Եր., 2015: 

7. Ն. Պողոսյան, Ս. Գրիգորյան, Գրաբարի ընթերցարան, Երևան 2010։ 

8. Պ. Շարաբխանյան, Հայոց լեզվի պատմության քրեստոմատիա, Երևան, 1985։ 

1. 1607/Բ32 

 

2. Գրական տեքստերի մեկնաբանություն և թարգմանություն 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4.2 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 2 ժամ 

 

6.  6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն  է՝  

 ուսանողների մոտ զարգացնել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության հմտություններ՝ 

ներկայացնելով գեղարվեստական թարգմանության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները,  

 ուսումնասիրել թարգմանական գործընթացի հիմնական փուլերն ու կիրառվող թարգմանական 

ռազմավարությունները: 
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և ոճական առանձնահատկությունները,  

2. հասկանալու գեղարվեստական թարգմանության գործընթացի առանձնահատկություններն ու 

բարդությունները,  

3. բացատրելու համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու մեթոդները; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ընկալելու, վերլուծելու և թարգմանելու գեղարվեստական տեքստերը՝վեր հանելով սկզբնաղբյուր 

տեքստի բառային, քերականական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դրանց 

համարժեք վերարտադրության միջոցները թիրախ տեքստում: 

5. կատարելու գրական երկերի թարգմանություն՝ կիրառելով համապատասխան թարգմանական 

ռազմավարություններ՝ թարգմանության համարժեքությունն ապահովելու նպատակով, 

6. գրելու գեղարվեստական գրականության թարգմանության առանձնահատկություններին վերաբերող 

փոքրածավալ աշխատանքներ /զեկուցում, ռեֆերատ՝ կատարելով հետազոտական աշխատանք 

թարգմանաբանական խնդիրների շուրջ, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

7. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները: 

 

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

9. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային, լեզվական առանձնահատկությունները, 

10. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

11. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

12. Բ1. իրականացնելու ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

13. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

14. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

15. Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

16. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

9. անհատական և խմբային աշխատանք,  

10. անհատական և թիմային վերլուծական աշխատանք,  

11. ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր թարգմանության իրականացում), 

12. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գեղարվեստական գրականության ժանրային առանձնահատկությունները: Գրական ժանրերի  

թարգմանության հիմնական առանձնահատկությունները/չափածո, արձակ/: 

2. Գեղարվեստական թարգմանության բառային, քերականական և ոճական առանձնա-հատկությունները:  

3. Լեզվական արտահայտչամիջոցների և ոճական հնարների թարգմանություն. մշակութային միջավայրը 

և պատկերային համակարգը:Համարժեք թարգմանության սկզբունքներն ու ռազմավարությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

30. Akhmanova O., Zadornova V., Cross-Cultural Communication and Translation of World Classics// Literature in 

Translation; From Cultural Transference to Metonymic Displacement /Ed. By Pramod Talgeri and S. B. Verma/, 

New Delhi, 1988. 

31. Landers, Clifford E.,  Literary Translation: A practical Guide, New Jersey University Press: Multilingual Maters, 

2001 

32. Prokhorova V.I, Soshalskaya E.G., Oral Practice through Stylistic Analysis, Moscow, 1979 

33. Чуковский К., Высокое искусство. О художественном переводе, М., 1988 

 

1. 1607/Բ24 

 

2. Գրավոր թարգմանություն (մամուլ) 

 

3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 4 ժամ  

 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7.  առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել անգլալեզու մամուլի լեզվաոճական, բառապաշարային և կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին, 

 գործնականում թարգմանել անգլալեզու մամուլում տեղ գտած քաղաքական, սպորտային և գովազդային 

բնույթի տեքստեր: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. գաղափար կազմելու անգլալեզու մամուլի լեզվաոճական և բառապաշարային 

առանձնահատկությունների մասին,  

2. պատկերացում ունենալու անգլալեզու մամուլի տեքստերի և վերնագրերի թարգմանական 

սկզբունքների մասին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. յուրացնելու անգլալեզու մամուլին բնորոշ բառապաշարը, 

4. կատարելու անգլալեզու մամուլի վերնագրերի համարժեք թարգմանություն, 
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5. կատարելու անգլալեզու մամուլի տեքստերի համարժեք թարգմանություն; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. գործնականում կատարելու անգլալեզու մամուլի վերնագրերի համարժեք գրավոր թարգմանություն,  

7. գրավոր թարգմանելու  տեքստեր անգլալեզու մամուլից: 

 

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

1. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

2. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

3. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

4. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

5. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

6. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

7. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

8. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

1. ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

2. գրավոր աշխատանք, 

3. բանավոր ներկայացում, 

4. գրավոր և բանավոր հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Անգլալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները: 2. Անգլալեզու մամուլի 

քերականական առանձնահատկությունները: 3. Անգլալեզու մամուլի ոճական առանձնահատկությունները: 

4. Վերնագրերի լեզվական առանձնահատկությունները և թարգմանության խնդիրները: 5. 

Նորաբանությունների կիրառումը մամուլում և դրանց թարգմանության մեթոդները: 6. Դարձվածքների 

կիրառությունը մամուլում և դրանց թարգմանության խնդիրները: 7. Հրապարակախոսական ոճի տեքստերի 

թարգմանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

34. Осетрова Е., Diplomacy Language War, Пособие по общественно-политической лексике, Москва, 2005 

35. Осетрова Е., Шмелева В.А., Английский язык, Diplomacy Language War, Учебное пособие по 

общественно-политическому переводу, Москва, 2015 
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36. www.cnn.com 

37. www. bвс.со. uk/ news 

 

1. 1607/Բ27 

 

2. Ենթագրերի թարգմանության գործնական խնդիրներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 2 ժամ  

 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7.  առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ենթագրերի թարգմանության լեզվաոճական, բառապաշարային և կառուցվածքային 

առանձնահատկություններին, 

 գործնականում թարգմանել անգլալեզու գեղարվեստական և փաստավավերագրական ֆիլմեր, 

սպորտային և գովազդային բնույթի հաղորդումներ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
8. գաղափար կազմելու ենթագրերի թարգմանության լեզվաոճական և բառապաշարային 

առանձնահատկությունների մասին,  

9. պատկերացում ունենալու ենթագրերի թարգմանության սկզբունքների մասին; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
10. յուրացնելու գեղարվեստական ֆիլմերի տարբեր ժաներին բնորոշ բառապաշարը, 

11. կատարելու փաստավավերագրական ֆիլմերի համարժեք թարգմանություն, 

12. կատարելու սպորտային և գովազդային տեքստերի համարժեք թարգմանություն; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
13. գործնականում կատարելու ֆիլմերի և հաղորդումների ենթագրերի համարժեք թարգմանություն, 

 

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

9. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

10. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

11. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

12. Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի 

թարգմանություն, 

13. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

14. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

15. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

16. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

5. ինքնուրույն և խմբային աշխատանք, 

6. գրավոր աշխատանք, 

7. բանավոր ներկայացում, 

8. գրավոր և բանավոր հարցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Ենթագրերի թարգմանության ընդհանուր սկզբունքները և առանձնահատկությունները: 

2. Տարբեր ժանրի ֆիլմերի և հաղորդումների բառապաշարային առանձնահատկությունները:  

3. Տարբեր ժանրի ֆիլմերի և հաղորդումների քերականական առանձնահատկությունները:  

4. Տարբեր ժանրի ֆիլմերի և հաղորդումների ոճական առանձնահատկությունները:   

5. Նորաբանությունների գործածությունը ֆիլմերում և դրանց թարգմանության մեթոդները:  

6. Դարձվածքների կիրառությունը ֆիլմերում և դրանց թարգմանության խնդիրները:  

7. Սլենգի կիրառությունը տարբեր ժանրերի ֆիլմերում և թարգմանության մեթոդները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

38. Egoyan A., Subtitles: On the Foreignness of Film, The MIT Press, 2004 

39. Audiovisual Translation – Subtitles and Subtitling: Theory and Practice (New Trends in Translation Studies), 

ed. by L.I. Mcloughlin, 2011 

40. www.cnn.com 

41. www. bвс.со. uk/ news 
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2. Երկրագիտություն (հիմնական օտար լեզու) 3. 2 ETCS 

կրեդիտ 

4. 2  ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. – 2 ժամ 

  

6. 4-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման  դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել ուսանողներին երկրագիտական գիտելիքի ծավալն ու շրջանակները անգլախոս 

երկրների վերաբերյալ և հաղորդել լեզվամշակութային, պատմագիտական, ժողովրդագրական  ու 

ծիսաարարողական բնույթի տեղեկություններ,  

 պարզաբանել  երկրագիտական առանձնահատկությունը երկիր-լեզու-ժողովուրդ-մշակույթ 

համատեքստում,          

 պարզաբանել տարածաշրջանային  գիտատեսական ուսումնասիրություններն  ու եզրույթները 

գիտական հաղորդակցության իրավիճակներում:   

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

17. ներկայացնելու պատմաշխարհագրական և վարչատարածական բաժանումներ և ինստիտւցիոնալ կառույցներ, 

մշակութային, գրական հնչեղություն ունեցող տեղանուններ ու վայրեր երկու անգլախոս երկրներում (ԱՄՆ) և 
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(ԱՄՆ), 

18. նկարագրելու  Նոր աշխարհի (ԱՄՆ) և կղզիաբնակների (ՄԹ) ազգային խորհրդանիշների, արժեհամակարգի, 

ինքնապատկերացումների ու ազգային դիմանկարի խնդիրները սեփական մշակույթի նույնատիպ հարցերի 

առնչությամբ, 

19. քննարկելու երկու անգլախոս երկրների պատմությանն ու քաղաքական կառույցներին առնչվող 

հիմնահարցերը; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

20. գնահատելու երկրագիտական նյութերը մասնագիտական համակարգում ըստ առաջադրված հարցադրումների, 

21. լուսաբանելու և վերարտադրելու  երկրագիտական/տարածաշրջանային մասնագիտական տեքստեր՝ գիտական  

լեզվի ձևաչափերին  համապատասխան, 

22. վերլուծելու երկրագիտական տեղեկատվական նյութեր; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

23.  օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից ոչ միայն փաստացի նյութի ընտրության 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), այլև   ժամանակակից այլ 

մեթոդական մոտեցումների կիրառության առումով,  

24.  վերլուծելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և մտքեր: 

 

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

 

15. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ հիմնախնդիրների 

ուսուցման գործընթացում, 

16. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

17. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

18. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

19. Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, բառարանների 

հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները թարգմանաբանական 

քննության նպատակով, 

20. Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

21. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

 

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Պատմական, աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական տեղեկություններ  (ՄԹ և ԱՄՆ): 

Վարչատարածական բաժանումներ, պետական կառուցվածք, միապետություն: Ազգային դիմանկար, լեզվական 

հատկաբանություններ ու իրակություններ: Թագավորական դինաստիաներ, պրեզիդենտական ինստիտուտ, 

հանրապաետության: Պետական, ազգային ու կրոնական տոնացույցի արարողակարգի բնույթն ու տարբերությունները 

ինչպես նաև տոնակատարությունների բաղադրիչների (ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ)  

առանձնահատկությունները:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ.  

9. Cohen, R. The Incredible vagueness of being British/English.//International Affairs 76(1), 2000  

10. Fox, K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder & Stoughton, 2005 

11. Morgan, K. O. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP, 2000 

12. Yernjakyan, N, Mkrtchyan, H, Gulyan,  S.The World of the English Language (part I).Yerevan, Lusakn, 2017 
  

 

1. 1607/Բ31 2. Բառագիտության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5. դաս.- 2 ժամ  

 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ներկայացնել անգլերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ շեշտելով բառագիտական 

կատեգորիաների համակարգային բնույթը, ինչպես նաև տեսական մոտեցումների և գործնական 

օրինակների հիմքի վրա բացահայտել բառային միավորների  համալիր քննության կարևորությունը 

թարգմանական գործընթացում,  

 քննարկել թարգմանության բառագիտական խնդիրները և դրանց լուծման ռազմավարություններն ու 

մեթոդները: 

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու անգլերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները՝ գիտակցելով 

համաժամանակյա և տարաժամանակյա մոտեցումների տարանջատումը և դասընթացի 

տրամաբանությամբ պայմանավորված՝ բնութագրելու բառը շարակարգային և հարացույցային 

առումներով՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով թարգմանական հինահարցերը, 

2. քննարկելու բառագիտական հիմնական կարգերը՝ բերելով օրինակներ, բացատրելով 

օրինաչափություններն ու մատնանշելով բացառությունները, վկայակոչելով տեսական հիմքերը, 

3. հասկանալու թարգմանության բառագիտական խնդիրները; 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ճանաչելու և գնահատելու բառային դրսևորումներում բառագիտական արժեք ներկայացնող տարրերը 

աղբյուր տեքստում, 

5. զուգադրական հենքի վրա վերլուծելու և նկարագրելու փաստական բառանյութը բառակազմական, 

իմաստաբանական և գործառական տեսանկյունից, 

6. հասկանալու տրված աղբյուր տեքստի բառապաշարային առանձնահատկությունները և թիրախ 
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տեքստում դրանց փոխանցման միջոցներն ու ռազմավարությունները; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. համադրելու դասընթացից քաղած գիտելիքն ու հմտությունները այլ դասընթացներից ստացած 

իմացությանը,  

8. օգտվելու ոլորտին առնչվող համացանցային ռեսուրսներից (գիտական պարբերականներ, 

համալսարանական կայքեր և այլն), 

9. զարգացնելու ստեղծագործական հմտություններ՝ ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու նպատակով: 

 

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

 

1. Ա1. Ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրները, 

սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները,  

2. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

3. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

4. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

5. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

6. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

7. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

8. Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/ մասնագիտական 

տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր: 

 

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

1. Դասախոսություն: 

2. Անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանք: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ գրավոր և բանավոր ներկայացմամբ: 

4. Գրավոր և բանավոր ստուգում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բառագիտությունը լեզվաբանական գիտակարգերի համակարգում: 

2. Բառիմաստ՝ տեսական մոտեցումներ, տեսակներ; բառի ներքին ձև՝ պատճառաբանվածության 

տեսակներ: 

3. Իմաստափոխություն; բազմիմաստություն, համանունություն, համատեքստ: 
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4. Թեմատիկ խմբեր, իմաստային դաշտեր, սեռանիշություն, հոմանիշություն, հականիշություն: 

5. Բառի ձևաբանական կառուցվածք; բառակազմություն՝ ներառյալ հիմնական տեսակները: 

6. Բառակապակցությունների իմաստային, կառուցվածքային և գործառական 

առանձնահատկությունները թարգմանական համարժեքության դիտակետից,: 

7. Դարձվածաբանության հիմնահարցեր: Դարձվածային միավորների թարգմանության խնդիրները և 

ռազմավարությունները: 

8. Թարգմանության բառագիտական խնդիրներ: Աղբյուր տեքստի բառապաշարային 

առանձնահատկությունների վերհանումը և դրանց համարժեք թարգմանության մեթոդներն ու 

ռազմավարությունները:  

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Գիրունյան Գ. Անգլերենի բառագիտության հիմունքներ - English Lexicology,  Yerevan, GASPRINT, 2009 

2. Minaeva L. English Lexicology and Lexicography,  Moscow, ASTREL, 2007 
3. Cruse D. A. Lexical Semantics,  Camb. Univ. Press, New York,  2001 
4. Gvishiani N.B. Modern English Lexicology: Vocabulary in Use,  MGU, Moscow, 2000 

 

1. 1607/Բ36 2. Թարգմանաբանության ոճաբանական հիմնախնդիրներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ.  5. դաս.- 2 ժամ  

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   

 ուսանողին սովորեցնել լեզվաոճագիտությանը վերաբերող տեսական և գործնական 

մասնագիտական գիտելիքներ թարգմանաբանության տեսանկյունից,  

 ներկայացնել թարգմանության ոճաբանական խնդիրները, աղբյուր տեքստի ոճական 

առանձնահատկությունների համարժեք փոխանցման միջոցները և ռազմավարությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

13. ներկայացնելու թարգմանության ոճաբանական խնդիրները, 

14. պատկերացնելու լեզվի և ոճի փոխազդեցությունը շարահյուսական, ձևաբանական, 

հնչյունաբանական մակարդակներում թարգմանաբանության տեսանկյունից, 

15. բացահայտելու լեզվաարտահայտչամիջոցների դերը  թարգմանական գործընթացում 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

16. թարգմանելու գեղարվեստական տեքստեր՝ առանձնակի ուշադրություն դարձնելով  ոճական 

հնարների և արտահայտչամիջոցների վրա, 

17. վերլուծելու գեղարվեստական գրականությունից վերցված հատվածներ՝ քննարկելով ոճական 

հնարները և արտահայտչամիջոցները և տալով նրանց համարժեք թարգմանությունները 

հայերենում; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

18. կիրառելու լեզվաոճական միջոցների ճիշտ թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցության 

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

 

9. Ա1. Ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրները, 

սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները,  

10. Ա6. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում թարգմանաբանության ոլորտի տարատեսակ 

հիմնախնդիրների ուսուցման գործընթացում, 

11. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

12. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

13. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

14. Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

15. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

16. Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/ մասնագիտական 

տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր: 

 

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

 

5. Դասախոսություն: 

6. Անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանք: 

7. Ինքնուրույն աշխատանք՝ գրավոր և բանավոր ներկայացմամբ: 

8. Գրավոր և բանավոր ստուգում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը  

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Թարգմանաբանության ոճաբանական խնդիրների ուսումնասիրության առարկան: 

2. Բառապաշարի շերտերի ուսումնասիրություն և թարգմանություն: 

3. Լեզվաոճագիտության հիմնական հասկացություններն ու կատեգորիաները: Այլաբերություն և 

բանադարձում: 

4. Ոճագիտության հնչյունաբանական կողմի քննություն: 

5. Բառագիտական ոճագիտություն: 

6. Ձևաբանական և շարահյուսական կողմի քննություն: 

7. Գործառական ոճերի ուսումնասիրություն:  

8. Շարադրանքի էությունն ու տեսակները և դրանց թարգմանելիության խնդիրը: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 
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5. Nida, E.A., Taber Ch.R., The Theory and Practice of Translation./ Brill Leiden, Boston 2003. 

6. Akhmanova ,O. Zadornova, V. Cross-Cultural Communication and Translation of World Classics// Literature 

in Translation; From Cultural Transference to Metonymic Displacement./Ed. By PramodTalgeri and S. B. 

Verma, New Delhi,1988. 

7. Knowles, Murray and Rosamund, Moon. Introducing Metaphor, London and New York, 2006. 

8. Kraus, J. Rhetorik, Functional Stylistics and Theory of Language. Amsterdam, 1993. 

9. Minayeva, L. Word in Speech and Writing. Moscow; Moscow Univ. Press.1982. 

 

1. 1607/Բ28 2. Թարգմանության պատմություն և հիմնախնդիրներ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. – 4 ժամ  

 

6. 5-րդ  կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ներկայացնել ուսանողներին թարգմանության ծագումն ու թարգմանական խնդիրները և դրույթները 

ժամանակագրական կարգով՝ ապահովելով հիմնարար գիտելիքներ՝ թարգմանությունը որպես 

գիտակարգ ուսումնասիրելու համար,   

 ներկայացնել թարգմանաբանության բաժինները, ուսումնասիրության առարկան, նպատակը և 

խնդիրները, թարգմանաբանության կապը այլ գիտակարգերի հետ:  

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տարբերակելու ու սահմանելու գիտակարգի առարկան, նպատակը և խնդիրները, 

 հետևելու գիտակարգի աստիճանական ձևավորման և զարգացման պատմական ընթացքին, 

 հակադրելու տարբեր ծայրահեղ տեսակետներ թարգմանական մոտեցումների վերաբերյալ, 

 ներկայացնելու թարգմանաբանության հիմնական հասկացությունները և դրանց 

փոխկապակցվածությունը,  

 մեկնաբանելու տարաբնույթ մոտեցումներ և ձևավորելու սեփական տեսակետը;  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 ծրագրելու և իրականացնելու հետազոտություն, 

 ընտրելու և կիրառելու թարգմանական ռազմավարություն՝ տեքստի տեսակին, հեղինակի միտմանը 

և ունկնդրի/ընթերոցողի տեսակին համապատասխան, 

 գնահատելու թարգմանված տեքստի համարժեքությունը ըստ մակարդակների: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում՝ ըստ հետազոտության նպատակի: 

 

 

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

17. Ա1. ներկայացնելու լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական հիմնախնդիրները, 

սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները,  

18. Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական 

մեթոդները, 

19. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնա-

հատկությունները, 
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20. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

21. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

22. Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

23. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

24. Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/ մասնագիտական 

տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական նպատակներ և ընտրելու առաջադրված 

մասնագիտական խնդիրների լուծման օպտիմալ ձևեր: 

 

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

1. դասախոսություն, 

2. տեսական նյութի մշակում՝ ըստ առաջադրված հարցերի, 

3. նյութի քննարկում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանության պատմության առարկայի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը ապագա 

թարգմանիչների համար: 2. Արևմտյան թարգմանաբանության պատմության պարբերականացումը: 3. 

Թարգմանության վաղ շրջանը: 4. Վերածննդի դարաշրջանը և թարգմանության տեսականացման առաջին 

փորձերը: 5. Թարգմանաբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները: 6. Թարգմանաբանության տեղը այլ 

գիտակարգերի շարքում: 7. Թարգմանաբանության բաժինները և բնագավառները: 8. Թարգմանաբանության 

հիմնական հասկացությունները և դրանց փոխկապակցվածությունը: 9. Հայ թարգմանական 

ավանդույթները: 10. Ռուսական թարգմանական ավանդույթները: 11. Թարգմանության համարժեքության 

խնդիրները 20-րդ դարի առաջին կեսին: Համարժեքության տեսակները, համարժեքության մակարդակները: 

12. Թարգմանության գնահատման չափանիշները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

11. Bassnett S., Translation Studies, London and New York, 1991 

12. Western Translation Theory  (ed. by Douglas Robinson), Manchester, 1997 

13. The Translation Studies Reader (ed. by Lawrence Venuti), London and N.Y., 2000 

14. The Translation Studies Reader (ed. by SedaGabrielyan), Yerevan, 2002 

15. Սեֆերյան Ս., Խաչատրյան Ա., Գաբրիելյան Ս., Թարգմանաբանության համառոտ ակնարկ, Երեւան, 

2006 

 

1. 1607/Բ25 

 

2. Իրավատնտեսական տեքստերի թարգմանություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 2 ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

դասընթաց 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 զարգացնել ուսանողների` մասնագիտական տեքստերի թարգմանական հմտությունները,  

 ներկայացնել իրավատնտեսական մասնագիտական տեքստերի առանձնահատկություններն և 

թարգմանական խնդիրները՝ կարևորելով ոչ միայն տվյալ ոլորտի բառապաշարի ներմուծումը, 

այլև հայերենի և անգլերենի կառուցվածքային տարբերություններն ու 

առանձնահատկությունները, և ներկայացնել թարգմանության միջոցով դրանց փոխանցման 

խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. գաղափար կազմելու իրավատնտեսական գրականության լեզվաոճական 

առանձնահատկությունների մասին, 

2. պատկերացում ունենալու իրավատնտեսական տեքստերի համարժեք փոխանցման համար 

կիրառվող թարգմանական սկզբունքների, մոտեցումների և մեթոդների մասին; 

 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. յուրացնելու ուսումնասիրվող իրավատնտեսագիտական ոլորտի բառապաշարը սկզբնաղբյուր և 

թիրախ լեզուներում, 

4. կատարելու իրավատնտեսական տեքստերի համարժեք թարգմանություն՝ կիրառելով 

համապատասխան թարգմանական սկզբունքներ և մեթոդներ, 

5. համարժեք փոխանցելու սկզբնաղբյուր տեքստի քերականական, բառապաշարային և ոճական 

առանձնահատկությունները թարգմանության միջոցով, 

6. պահպանելու իրավատնտեսագիտական տեքստերին բնորոշ տրամաբանական կուռ կառույցը 

թարգմանության մեջ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները: 

 

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

17. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և առանձնահատկու-

թյունները, 

18. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային, լեզվական առանձնահատկությունները, 

19. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

20. Բ1. իրականացնելու ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմա-

նություն, 

21. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

22. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

23. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

24. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

13. անհատական և խմբային աշխատանք,  

14. անհատական և թիմային վերլուծական աշխատանք,  

15. ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր թարգմանության իրականացում), 

16. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Իրավաբանական և տնտեսագիտական ոլորտների տեքստերի վերլուծություն: 

2. Իրավաբանական և տնտեսագիտական ոլորտների մասնագիտական բառապաշարի յուրացում: 

3. Իրավատնտեսագիտական տեքստերի իմաստային բովանդակության և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների յուրացում: 

4. Բարդ շարահյուսական կառույցների և դրանց թարգմանության ուղիների վերլուծություն: 

5. Իրավատնտեսագիտական տեքստերի զուգադրական վերլուծություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Gabrielyan S., The Translation Studies Reader, Yerevan, 2002 

2. Gabrielyan S., Hakobyan G., Bagumyan L., Textbook of Legal and Economic Translation, Yerevan, 2017 

1. 1606/ Բ20  

 

5. Համաշխարհային գրականություն 3. 4 ECTS Կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. 4 ժամ դասախոսություն 

6.   2-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

29. Դասընթացի նպատակն է՝  

Ներկայացնել համաշխարհային գրականության պատմության զարգացումները և 

առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 

նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնականմիտումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 
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գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, Սոֆոկլես, 

Եվրիպիդես: 

2. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային հիմքերը: 

Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը: Պոեմի 

կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: 

3. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն 

Կիխոտի կերպարը: 

4. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի ժանրային 

առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի վեպում: 

5. Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ 

ողբերգությունները («Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատակերգությունները և 

դրամաները: 

6. 17-18-րդ դարերի գրականության զարգացման հիմնական միտումները Կլասիցիզմից անցում 

լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և բանական 

հասարակության կոնցեպցիան:  

7. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղծագործությունը: 

Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» չափածո վեպը: 

Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: 

8. Դասական ռեալիզմի գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): 

9. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի գաղափարները և 

պոետիկան:  

10. Ռուսական դասական գրականութան տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ դարի 

ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Չեխով): 

11. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 
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ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը» 

պիեսը: 

12. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: 

13. Ֆր. Կաֆկայի ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: «Կերպարանափոխություն» 

նովելը: «Դատավարություն» վեպը: 

14. Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: 

15. Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տրոնսկի Ի.,  Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951, 

2. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1957, 

3. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1987, 

4. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն,  խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան, 1986, 

5. Алексеев М.П., Жирмунский В.М.и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

6. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

7. Лебедев Ю.В., История  рyсской литературы 19-го века, часть 3, Москва, 2008. 

1. 1607/Բ34 

 

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 2 ECTS  կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. 2ժ. գործնական 

 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

1. ծանոթացնել սոցիո-հումանիտար հետազոտությունների մեթոդաբանական հայեցակարգին,  

2. ներկայացնել հետազոտության կազմակերպման առանձնահատկությունները և հետազոտության 

դիզայնի տեսակները, 

3. ուսումնասիրել հետազոտական ծրագրի ներկայացման սկզբունքները: 



9. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները. 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

386. տիրապետելու գիտական հետազոտության կազմակերպման հիմնական սկզբունքներին և 

պահանջներին, 

387. կիրառելու պատճառահետևանքային կապերը հասարակական գիտություններում, 

388. գնահատելու գիտական հետազոտությունների մեջ կիրառվող մեթոդների առավելություններն ու 

թերությունները և կիրառման հնարավորությունները ըստ հետազոտության առարկայի, 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

389. ծրագրելու և իրականացնելու արդյունավետ հետազոտություն: 

390. կիրառելու գիտական հետազոտության որակական և քանակական մեթոդները ըստ հետազոտության 

նպատակի և լսարանի առանձնահատկությունների: 

391. նախապատրաստելու գիտական հետազոտության գրագետ նախագիծ 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

392. արժևորելու և կիրառելու յուրացրած մեթոդները հասարակական կյանքում առկա իրողությունները 

վերլուծելու և գնահատելու համար, 

393. տարբեր մասնագիտական հանրություններին ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները՝ 

վերջիններին հասանելի եզրաբանության կիրառմամբ։  

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Բ5. կատարել համարժեքների ճիշտ ընտրություն՝ ելնելով թարգմանվող նյութի գործաբանական 

նպատակներից: 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

Գ2. վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/ մասնագիտական տեղեկատ¬վությունը, 

Գ4. օգտագործելու վերլուծական և քննադատական միտքը՝ ձեռք բերված տեսական գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու համար: 

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

 

1. Դասախոսություններ, խմբային քննարկումներ: 

2. Գրականության վերլուծություն, աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ։  

3. Լուսացուցադրություններ։ 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիալական իմացության առանձնահատկությունները:  

2. Սոցիոհումանիտար գիտելիքի մեթոդաբանական առանձնահատկությունները: 

3. Հետազոտական հիմնախնդրի որոշարկման հիմնական մարտավարությունները: 

4. Գիտական աղբյուրների վերլուծության և գիտական  գրականության ուսումնասիրման 

մեթոդաբանական սկզբունքները (scoping studies):  

5. Գիտական հետազոտության հիմնական փուլերը: 

6. Պրոբլեմային իրավիճակի սահմանում և հիմնախնդրի հրատապություն:  

7. Հետազոտության օբյեկտ և առարկա:  

8. Հետազոտության նպատակ և խնդիրներ:  

9. Հետազոտության վարկած:  

10. Արժեքային կողմնորոշումը հասարակական գիտություններում:  

11. Արժեքամետ սոցիալական գիտության հայեցակարգը և մեթոդաբանությունը: 
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12. Հետազոտության մեթոդների դասակարգումը:  

13. Հետազոտության դիզայն և տվյալների հավաքագրման մեթոդները:  

14. Փաստարկման առանձնահատկությունները սոցիոհումանիտար գիտելիքի համակարգում: 

15. Հետազոտության արդյունքների տեսականացման ռազմավարությունները: 

16. Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն: 

17. Հետազոտության կազմակերպման և արդյունքների ներդրման շրջապտույտը: 

18. Գիտական հետազոտության հաջողակ նախագիծ պատրաստելու և ներկայացնելու հիմնական 

սկզբունքները: 

12. Հիմնական գրականության ցանկ. 

42. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук В кн.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: 

Искусство, 1979 

43. Перлов А.М. История науки. Введение в методологию гуманитарного знания. – М.: РГГУ, 2007 

44. Ted Benton, Ian Craib., Philosophy of social science, Palgrave, 2001 

45. John Gerring, Social science methodology, Cambridge University Press, 2012 

46. Adam Przeworski, Frank Salomon, The art of writing proposals, SSRC, 1995 

1. 1607/Բ16 2.  Հնչյունաբանություն  

 

3.  2 ECTS կրեդիտ 

4.    2 ժամ/շաբ. 5. գործ.- 2ժամ 

 

6.  1-ին  կիսամյակ՝ աշնանային 7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել տեսական գիտելիքներ հնչյունաբանական տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ,  

 պարզաբանել բառագիտության, շարահյուսության, ոճաբանության, ինչպես նաև 

գրականագիտության կցվանքների հնչյունաբանական առանձնահատկությունները, 

 լուսաբանել անգլերեն լեզվի զարգացման պատմական փուլերը և դրանց բնորոշ հնչյունական, 

բառային, քերականական առանձնահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

394. ներկայացնելու  անգլերենի հնչյունական համակարգի պատմական զարգացման միտումները, 

395. քննարկելու անգլերենի արտասանական բազային և հնչյունական համակարգիուսումնասիրության 

մեթոդներն և ուղղությունները, 

396. նկարագրելու հին, միջին և նորագույն անգլերենի փուլերին բնորոշ լեզվական 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

397. գնահատելու հնչյունաբանության տեսական և գործնական արժեքը, 

398. վերլուծելու անգլերեն հնչյունների ծագումնաբանությանն առնչվող հարցեր և դրանց 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

399. վերլուծելու հին անգլերենով գրված տեքստեր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

400. օգտվելու անգլերենի հնչյունաբանությունը ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային ռեսուրսներից,  
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401. վերլուծելու և կազմելու տեքստերի հնչյունաբանական մոդելը: 

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

1․Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

3. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

4. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

 

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

1. դասախոսություն,  

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հնչյունաբանություն. Տեսական մոտեցումներ: Հատույթային մակարդակ: Վերհատույթային մակարդակ: 

Վերշարահյուսական մակարդակ: Անգլերենի զարգացման պատմական փուլերը: Յուրաքանչյուր փուլին 

բնորոշ հնչյունական փոփոխությունները, քերականական կարգերը և բառային համակարգերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

9. LIBERMAN, A. WORD ORIGINS. AND HOW WE KNOW THEM: ETYMOLOGY FOR EVERYONE. CAMBRIDGE: CUP, 

2005. 

10. TRAIN, J. REMARKABLE WORDS WITH ASTONISHING ORIGINS. NEW YORK: CLARKSON N. POTTER, 1980. 

11. CARVER, C. M. A HISTORY OF ENGLISH IN ITS OWN WORDS. NY: BARNES & NOBLE BOOKS, 2000. 
12. Galstyan, A., Paronyan, Sh. Historical Development of English. Yerevan: YSU, 2013. 

1. 1607/Բ29 

 

2. Քաղաքական խոսույթը թարգմանական ոլորտում 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 3 ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 զարգացնել ուսանողների` քաղաքական տեքստերի թարգմանական հմտությունները,  

 ներկայացնել քաղաքական տեքստերի առանձնահատկություններն և թարգմանական 

խնդիրները՝ կարևորելով ոչ միայն տվյալ ոլորտի բառապաշարի ներմուծումը, այլև հայերենի և 
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անգլերենի կառուցվածքային տարբերություններն ու առանձնահատկությունները, և 

ներկայացնել թարգմանության միջոցով դրանց փոխանցման խնդիրները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

8. գաղափար կազմելու քաղաքական խոսույթի լեզվաոճական առանձնահատկությունների մասին, 

9. պատկերացում ունենալու քաղաքական տեքստերի համարժեք փոխանցման համար կիրառվող 

թարգմանական սկզբունքների, մոտեցումների և մեթոդների մասին; 

 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

10. յուրացնելու ուսումնասիրվող քաղաքական ոլորտի բառապաշարը սկզբնաղբյուր և թիրախ 

լեզուներում, 

11. կատարելու քաղաքական տեքստերի համարժեք թարգմանություն՝ կիրառելով 

համապատասխան թարգմանական սկզբունքներ և մեթոդներ, 

12. համարժեք փոխանցելու սկզբնաղբյուր տեքստի քերականական, բառապաշարային և ոճական 

առանձնահատկությունները թարգմանության միջոցով, 

13. պահպանելու քաղաքական տեքստերին բնորոշ տրամաբանական կառույցը թարգմանության 

մեջ; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

14. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները: 

 

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

25. Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և առանձնահատկու-

թյունները, 

26. Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային, լեզվական առանձնահատկությունները, 

27. Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

28. Բ1. իրականացնելու ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմա-

նություն, 

29. Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

30. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

31. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

32. Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

17. անհատական և խմբային աշխատանք,  

18. անհատական և թիմային վերլուծական աշխատանք,  

19. ինքնուրույն աշխատանք (անհատական ինքնուրույն գրավոր թարգմանության իրականացում), 

20. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 
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միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

6. Քաղաքական խոսույթի ընդհանուր բնութագիրը և լեզվաոճական առանձնահատկությունները: 

7. Քաղաքական ոլորտի մասնագիտական բառապաշարի յուրացում: 

8. Քաղաքական տեքստերի իմաստային բովանդակության և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունների յուրացում: 

9. Բարդ շարահյուսական կառույցները քաղաքական տեքստերում և դրանց թարգմանության 

մեթոդների վերլուծություն: 

10. Քաղաքական տեքստերի զուգադրական վերլուծություն (անգլերեն-հայերեն): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Gabrielyan S., The Translation Studies Reader, Yerevan, 2002 

2. Doerr N., Political Translation, Cambridge University Press, 2018 

3. Apter E., The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

2006.   

1. 1607/Բ45 

 

 

2. Զբոսաշրջային անգլերեն-1 3.  8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. 8 ժամ գործնական 

 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամաբ դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 զարգացնել զբոսավար-թարգմանչի մասնագիտական հմտություններ՝ համապատասխան 

ոլորտներում թարգմանական գործունեություն ծավալելու համար, 

 ներկայացնել զբոսաշրջային  տեքստերի լեզվական առանձնահատկություններն ու 

տերմինաբանությունը, ինչպես նաև դրանց համարժեք թարգմանության 

առանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. ներկայացնելու թարգմանական գործընթացի առանձնահատկությունները նշված ոլորտներում՝ 

տարբերակելով համապատասխան տեսական մոտեցումները, 

2. դասակարգելու զբոսաշրջային ոլորտի տեքստերի համարժեք միջլեզվական փոխանցման հետ 

կապված թարգմանական խնդիրները և մշակելու դրանց լուծման համապատասխան 

ռազմավարություններ, 

3. ձևակերպելու ուսումնասիրվող ոլորտների մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

սկզբունքներն ու մեթոդները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

4. արդյունավետ իրականացնելու միջլեզվական հաղորդակցություն (գրավոր և բանավոր) համապա-

տասխան մասնագիտական ոլորտներում, 

5. կիրառելու համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ առաջադրված գործաբանական 

նպատակների իրականացման համար, 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ . 

6. վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու մասնագիտական տեղեկատվությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորվում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական մեթոդները, 

Ա4.  տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

21. քննարկումներ, բանավեճեր մասնագիտական տարբեր խնդիրների շուրջ, 

22. անհատական և թիմային աշխատանքներ (զեկույց, բանավոր ներկայացում), 

23. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, 

24. տեքստային վերլուծություն, 

25. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մասնագիտական /ակադեմիական/ տեքստերի բառապաշարային և կառուցվածքային 

առանձնահատկություններ։ 

2. Մասնագիտական տեքստերի և դրանց հայերեն թարգմանության համեմատական-զուգադրական 

վերլուծության և ուսումնասիրության միջոցով  համարժեքների ճիշտ ընտրություն։ 

3. Ունկնդրողական խոսքի հմտությունների զարգացում տարաբնույթ մասնագիտական աղբյուրների 

միջոցով։ 

4. Զբոսաշրջային ոլորտի մասնագիտական  ուսումնասիրություն և այդ ոլորտում գրավոր և բանավոր 

խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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2. Զբոսաշրջային անգլերեն- 2 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 

 

5. 6 ժամ գործնական 

 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամաբ դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 խորացնել զբոսավար-թարգմանչի մասնագիտական հմտությունները՝ համապատասխան 

ոլորտներում թարգմանական գործունեություն ծավալելու համար, 

 տրամադրել հիմնավոր գործնական գիտելիքներ զբոսաշրջային ոլորտի  մասնագիտական 

տեքստերի լեզվական առանձնահատկությունների և թարգմանության միջոցով դրանց՝ թիրախ լեզու 

համարժեք փոխանցման տարատեսակ խնդիրների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. դասակարգելու զբոսաշրջային ոլորտի տեքստերի համարժեք միջլեզվական փոխանցման հետ 

կապված թարգմանական խնդիրները և մշակելու դրանց լուծման համապատասխան 

ռազմավարություններ, 

2. ձևակերպելու ուսումնասիրվող ոլորտների մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

սկզբունքներն ու մեթոդները, 

3. ներկայացնելու թարգմանական գործընթացի առանձնահատկությունները նշված ոլորտներում՝ 

տարբերակելով համապատասխան տեսական մոտեցումները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

4. գործնականում կիրառելու ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները զբոսաշրջային բիզնեսի, 

երկրագիտության, մշակութաբանության և հուշարձանագիտության բնագավառներում, 

5. վերլուծելու մասնագիտական տեքստերի կառուցվածքային, լեզվաոճական և արտալեզվական 

առանձնահատկությունները,  

6. իրականացնելու թարգմանական գործունեություն զբոսաշրջության՝ թե՛ ընդհանուր ուղղվածության, 

թե՛ նեղ մասնագիտական ոլորտներում, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

7. տարորոշելու մասնագիտական գործունեության նպատակներն ու մշակելու դրանց իրագործման 

օպտիմալ եղանակները, 

8. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ստացված գիտելիքները: 
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11. Դասընթացը ձևավորվում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական մեթոդները, 

Ա4.  տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

26. քննարկումներ, բանավեճեր մասնագիտական տարբեր խնդիրների շուրջ, 

27. անհատական և թիմային աշխատանքներ (զեկույց, բանավոր ներկայացում), 

28. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, 

29. տեքստային վերլուծություն, 

30. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

1. Զբոսաշրջային ոլորտի մասնագիտական տեքստերի գրավոր և բանավոր թարգմանություն՝ 

համապատասխան թարգմանական ռազմավարությունների կիրառմամբ։ 

2. Ունկնդրողական խոսքի հմտությունների զարգացում՝տարաբնույթ մասնագիտական աղբյուրների 

միջոցով։ 

3. Զբոսաշրջային ոլորտի խոր ուսումնասիրություն և այդ բնագավառում  հաղորդակցման համար 

գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. An International Handbook of Tourism Education. (2005) Yvette Reisinger, Amsterdam; San Diego, CA; Oxford. 

Elsevier 

6. English for International Tourism. (2013) Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe Harlow: Pearson 

7. Oxford English for Careers: Tourism 3 Student's Book. (2009) Harding, K. & Walker, R., Oxford University Press 

8. Present English for Tourism. (2015) Catrin E. Morris, Alpha Publishing 

9. Dictionary of Travel and Tourism. (2012) Oxford University Press 

1. 1607/Բ49 

 

2. Զբոսաշրջային անգլերեն- 3 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 

 

5. 6 ժամ գործնական 

 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամաբ դասընթաց 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 խորացնել զբոսավար-թարգմանչի մասնագիտական հմտությունները՝ համապատասխան 

ոլորտներում թարգմանական գործունեություն ծավալելու համար, 

 տրամադրել հիմնավոր գործնական գիտելիքներ զբոսաշրջային ոլորտի  մասնագիտական 

տեքստերի լեզվական առանձնահատկությունների և թարգմանության միջոցով դրանց՝ թիրախ 

լեզու համարժեք փոխանցման տարատեսակ խնդիրների մասին: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

9. դասակարգելու զբոսաշրջային ոլորտի տեքստերի համարժեք միջլեզվական փոխանցման հետ 

կապված թարգմանական խնդիրները և մշակելու դրանց լուծման համապատասխան 

ռազմավարություններ, 

10. ձևակերպելու ուսումնասիրվող ոլորտների մասնագիտական տեքստերի թարգմանության 

սկզբունքներն ու մեթոդները, 

11. ներկայացնելու թարգմանական գործընթացի առանձնահատկությունները նշված ոլորտներում՝ 

տարբերակելով համապատասխան տեսական մոտեցումները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

12. գործնականում կիրառելու ձեռքբերված մասնագիտական գիտելիքները զբոսաշրջային բիզնեսի, 

երկրագիտության, մշակութաբանության և հուշարձանագիտության բնագավառներում, 

13. վերլուծելու մասնագիտական տեքստերի կառուցվածքային, լեզվաոճական և արտալեզվական 

առանձնահատկությունները,  

14. իրականացնելու թարգմանական գործունեություն զբոսաշրջության՝ թե՛ ընդհանուր ուղղվածութ-

յան, թե՛ նեղ մասնագիտական ոլորտներում, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

15. տարորոշելու մասնագիտական գործունեության նպատակներն ու մշակելու դրանց իրագործման 

օպտիմալ եղանակները, 

16. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ստացված գիտելիքները: 

 

12. Դասընթացը ձևավորվում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական 

մեթոդները, 

Ա4.  տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները 

և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

31. քննարկումներ, բանավեճեր մասնագիտական տարբեր խնդիրների շուրջ, 

32. անհատական և թիմային աշխատանքներ (զեկույց, բանավոր ներկայացում), 

33. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք, 

34. տեքստային վերլուծություն, 

35. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

 

4. Զբոսաշրջային ոլորտի մասնագիտական տեքստերի գրավոր և բանավոր թարգմանություն՝ 

համապատասխան թարգմանական ռազմավարությունների կիրառմամբ։ 

5. Ունկնդրողական խոսքի հմտությունների զարգացում՝տարաբնույթ մասնագիտական աղբյուրների 

միջոցով։ 

6. Զբոսաշրջային ոլորտի խոր ուսումնասիրություն և այդ բնագավառում  հաղորդակցման համար 

գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. An International Handbook of Tourism Education. (2005) Yvette Reisinger, Amsterdam; San Diego, CA; 

Oxford. Elsevier 

11. English for International Tourism. (2013) Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe Harlow: Pearson 

12. Oxford English for Careers: Tourism 3 Student's Book. (2009) Harding, K. & Walker, R., Oxford University 

Press 

13. Present English for Tourism. (2015) Catrin E. Morris, Alpha Publishing 

14. Dictionary of Travel and Tourism. (2012) Oxford University Press 

1. 1607/Բ47 

 

2. Զբոսաշրջային տեքստերի թարգմանություն (ռուսերեն) 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ դաս. 

 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապահովել տեսական և գործնական գիտելիքներ՝ զբոսաշրջության ոլորտում ռուսերենով 
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գործունեություն իրականացնելու համար, 

 ներկայացնել զբոսաշրջային տեքստերի թարգմանության խնդիրները լեզվի տարբեր 

մակարդակներում և դրանց լուծման համապատասխան ուղիները, 

 ձևավորել մասնագիտական հմտություններ՝ զբոսաշրջության ոլորտում թարգմանչական 

գործունեություն ծավալելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․ 

1. ներկայացնելու զբոսաշրջության ոլորտում գրավոր և բանավոր թարգմանություն 

կատարելու հիմնական սկզբունքները, 

2. դրսևորելու զբոսաշրջության ոլորտին բնորոշ բառապաշարի, բառեզրերի իմացություն, 

3. դրսևորելու ռուսերենի և հայերենի զուգադրական քերականության հիմնական դրույթների 

իմացություն, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

4. վերլուծելու զբոսաշրջային տեքստերի լեզվական առանձնահատկություններն ու 

թարգմանական խնդիրները, 

5. ճշգրիտ գործածելու զբոսաշրջության ոլորտում գրավոր և բանավոր հաղորդակցմանը 

բնորոշ տերմինային համակարգը և քերականական կառույցները, 

6. տիրապետելու զբասաշրջության ոլորտի տեքստերի գրավոր և բանավոր թարգմանության 

հմտություններին, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

7. կիրառելու ձեռքբերված թարգմանչական հմտությունները մասնագիտական 

հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

8. իրականացնելու միջլեզվական գրավոր  և բանավոր հաղորդակցություն տարբեր 

մասնագիտական ոլորտներում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Գ1. օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանց, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, լեզվաբանական նյութեր և այլն), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

1. դասախոսություն, 

2. գործնական պարապմունք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. գրավոր և բանավոր հարցում, 
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5. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Զբոսաշրջության ոլորտի տերմինաբանական համակարգը և տերմինների թարգմանությունը։ 

2. Տեղանունների՝ ռուսերենից հայերեն և անգլերեն ու հակառակը թարգմանության խնդիրներ։ 

3. Զբոսաշրջության ոլորտի տեքստերին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքներ, կրավորական 

կառույցներ, դերբայական դարձվածներով կառույցներ։ 

4. Իմաստային կապերի արտահայտման միջոցները պարզ և բարդ նախադասություններում, դրանց 

կիրառման առանձնահատկությունները զբոսաշրջային տեքստերում։ 

5. Սուբյեկտիվ եղականավարության արտահայտման միջոցների, միջանկյալ բառերի, 

բառակապակցությունների, նախադասությունների առանձնահատկությունները զբոսաշրջային 

տեքստերում և դրանց թարգմանության խնդիրները։ 

6. Ռուսերենի ուղղագրության և կետադրության հիմնական դրույթներ։ 

7. Զբոսաշրջության ոլորտի տեքստերի գրավոր և բանավոր թարգմանության 

առանձնահատկությունները հայերենից ռուսերեն և հակառակը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гарбовский Н.К., Теория перевода, 3-е изд., М.: Юрайт, 2016 

2. Розенталь Д.Э., Русский язык. Орфография и пунктуация, М.: 2011 

3. Тер-Аракелян Р.А., «Переводная» грамматика. Пособие по переводу текстов с армянского на 

русский и с русского на армянский язык, Ереван: Макмилан-Армения, 2005  

4. Химик В.В., Практический синтаксис русского языка. Учебно-методическое пособие для 

иностранных учащихся, СПб, 1995  

1. 1607/Բ46 

 

2. Զբոսաշրջային տեքստերի  թարգմանություն ՛՛ՀԲ՛՛ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ դասախոսություն 

 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնաատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ապահովել տեսական և գործնական գիտելիքներ (լեզվաերկրագիտական միջմշակութային 

իրազեկություն) զբոսաշրջության ոլորտում անգլերենով և ռուսերենով գործունեություն 

իրականացնելու համար, 

 ներկայացնել թարգմանության խնդիրները լեզվի տարբեր մակարդակներում և դրանց լուծման 
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ուղիները, 

 ձևավորել մասնագիտական հմտություններ եկեղեցական զբոսաշրջության ոլորտում 

թարգմանչական գործունեություն ծավալելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

9. ներկայացնելու մասնագիտական ոլորտում գրավոր թարգմանություն կատարելու 

հիմնական սկզբունքները, 

10. դրսևորելու եկեղեցական զբոսաշրջության ոլորտին բնորոշ և նրա սպասարկման 

մասնագիտական բառապաշարի, բառեզրերի իմացություն, 

11. դրսևորելու անգլերենի, ռուսերենի և հայերենի զուգադրական քերականության հիմնական 

սկզբունքների իմացություն, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

12. վերլուծելու լեզվաերկրագիտական և հայրենագիտական զբոսավարական մասնագիտա-

կան տեքստերին առնչվող և այդ տեքստերի հաղորդակցական իրազեկությունն ապահո-վող 

լեզվական առանձնահատկություններն ու թարգմանական խնդիրները, 

13. ճշգրտորեն գործածելու զբոսաշրջության ոլորտում գրավոր հաղորդակցմանը բնորոշ 

բառագիտական և քերականական հատկանիշները որպես լեզվամշակութային գործոնով 

պայմանավորված ռազմավարության նոր որակ ապահովող տարբերակիչ միավորներ 

14. տիրապետելու զբասաշրջության ոլորտի տեքստերի գրավոր թարգմանության 

հմտություններին, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

15. կիրառելու ձեռքբերված թարգմանչական հմտությունները մասնագիտական հաղոր-

դակցման տարբեր ոլորտներում, 

16. իրականացնելու միջլեզվական գրավոր  և բանավոր հաղորդակցություն տարբեր մասնա-

գիտական ոլորտներում։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա2. դասակարգելու զբոսաշրջային ոլորտի տեքստերի համարժեք միջլեզվական փոխանցման հետ 

կապված թարգմանական խնդիրները և մշակել դրանց լուծման համապատասխան 

ռազմավարություններ, 

Բ3. համատեղելու ոլորտային գիտելիքները և թարգմանական հմտությունները մասնագիտական 

հետաքրքրությունների շրջանակներում՝ իրականացնելով թարգմանական գործունեություն 

զբոսաշրջության՝ թե՛ ընդհանուր ուղղվածության, թե՛ նեղ մասնագիտական ոլորտներում, 

Բ4. արդյունավետ իրականացնելու միջլեզվական հաղորդակցություն (գրավոր և բանավոր) համապա-

տասխան մասնագիտական ոլորտներում, 

Բ5. կիրառելու համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ՝ առաջադրված 

գործաբանական նպատակների իրականացման համար, 

Գ1. օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանց, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, լեզվաբանական նյութեր և այլն), 



 

 

 

 

524 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ստացված գիտելիքները: 

11. Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները. 

6. դասախոսություն, 

7. գործնական պարապմունք, 

8. ինքնուրույն աշխատանք, 

9. գրավոր և բանավոր հարցում, 

10. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

8. Զբոսաշրջության մասնագիտական ոլորտին բնորոշ զբաղմունքային բառերի, ազգամշակութային 

նշույթավորում ունեցող բառապաշարի և եզրույթային համակարգի գործաբանական հիմնական 

դրույթները։ 

9. Տեղանունների թարգմանության խնդիրները և դրանց ուսումնասիրության գործիքակազմը։ 

10. Եկեղեցական զբոսաշրջության ոլորտի տեքստային օրինաչափությունները՝ շարահյուսական 

կառուցվածքներ, կրավորական կառույցներ, դերբայական դարձվածներով կառույցներ։ 

11. Իմաստային կապերի արտահայտման միջոցներ պարզ և բարդ նախադասություններում։ 

12. Սուբյեկտիվ եղանակավորության արտահայտման միջոցներ, միջանկյալ բառեր, բառակա-

պակցություններ, նախադասություններ։ 

13. Շարահարության հաղորդակցական արժեքը զբոսավարական տեքստերում։ Կետադրական 

ցուցիչների դերը և ուղղագրական պայմանականությունները անգլերենում և ռուսերենում։ 

14. Գրավոր թարգմանության առանձնահատկությունները։ Եկեղեցական զբոսաշրջության ոլորտի 

տեքստերի գրավոր թարգմանություն հայերենից ռուսերեն և անգլերեն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

5. Гарбовский Н.К., Теория перевода, 3-е изд., М.: Юрайт, 2016 

6. Архиепископ Магакия Орманян, Армянская церковь/примечания о. Г. Маиляна. – Ереван: 

Анкюнакар, 2006  

7. Розенталь Д.Э., Русский язык. Орфография и пунктуация, М.: 2011 

8. Тер-Аракелян Р.А., «Переводная» грамматика. Пособие по переводу текстов с армянского на 

русский и с русского на армянский язык, Ереван: Макмилан-Армения, 2005  

9. Մանուչարյան Ա.Գ., Սաղմոսավանք, Երևան, 2019 

10. Захаров К.М., Речевая коммуникация в туризме, учеб. Пособие. М.: ФЛИНТА, 2013, 211с. 

11. Маркова Е. И., Заимствованная лексика в сфере туризма, М.: 2014, 684 с. 

12. Dann G.M.S., The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective. Wallingford, 1996, p. 175  

13. Gotti M., The Language of Tourism as Specialized Discourse, in Palusci O., Francesconi S. (eds). 

Translating Tourism. Linguistic/Cultural Representations. Trento, 2006, p. 132  
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1. 1607/Բ55 

 

2. Մասնագիտական անգլերեն- 1 

 

3. 8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 8 ժամ 

  

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ներկայացնել անգլերեն դարձվածքների, բառակապակցությունների, ոճական 

հնարների թարգմանական խնդրիներին, ինչպես նաև ամրապնդել նախորդ տարիներին ձեռք 

բերած քերականական և բառապաշարային գիտելիքները` ուշադրություն բևեռելով 

զուգադրական վերլուծության վրա:  

 Դասընթացը միտված է նաև ունկնդրային հմտությունների զարգացմանը` առավել սահուն 

բանավոր թարգմանություն կատարելու նպատակով: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ավելի խորը ըմբռնելու բնագիր տեքստի լեզվական առանձնահատկությունները, 

2. կարևորելու  հայերեն համարժեքների խնդիրը` ելնելով մշակութային 

առանձնահատկություններից,  

3. տարբերակելու  դարձվածները, բառակապակցությունները և կատարելու դրանց համարժեք 

թարգմանություն, 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
    4. տարբերակելու հոմանիշների երանգային տարբերությունները, 

    5. թարգմանելու  բարդ շարահյուսական կառույցներ՝ կիրառելով համապատասխան  

        թարգմանական մեթոդներ, 

    6. մեկնաբանելու և թարգմանելու  ունկնդրած հատվածը, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. վերապատմելու և ամփոփելու  ընթերցած տեքստերը, 

8. քննարկումներ  ծավալելու առաջարկված թեմաների շուրջ, առաջարկելու հակադիր կարծիքներ: 

 

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

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. տեքստի ընթերցում, վերլուծություն, 

2. լեզվական միջոցների վերհանում, 

3. համապատասխան թարգմանական մեթոդների կիրառում 

4. տեսալսողական միջոցների կիրառում, 

5. խոսակցական հմտությունների զարգացում` քննարկումների միջոցով: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

5. Անգլերեն տեքստերի բառապաշարային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

Անգլերեն դարձվածքները և դրանց համարժեք թարգմանության խնդիրները:  

6. Անգլերեն տեքստերի և դրանց հայերեն թարգմանության համեմատական-զուգադրական 

ուսումնասիրություններ:  

7. Ունկնդրողական և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում:  

8. Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. A. Doff, C. Thraine. H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones,   Empower  (Upper Intermediate), Student’s 

Book, Cambridge University Press, 2015 

2. W. Rimmer, Empower , (Upper Intermediate), Workbook, Cambridge University Press, 2015   

 

1. 1607/Բ57 

 

2. Մասնագիտական անգլերեն-2 

 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 

 

5. գործն. – 6 ժամ 

  

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

9. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողների մոտ զարգացնել տարբեր  բնույթի տեքստերի հետ աշխատելու 

հմտություններ,  

 հարստացնել ուսանողների բառապաշարը տարբեր ոլորտներում` զուգահեռ տալով 

հայերեն համարժեքները, ուշադրությունը բևեռելով զուգադրական վերլուծության վրա:  

 Դասընթացը միտված է նաև ունկնդրային հմտությունների զարգացմանը` առավել 

սահուն բանավոր թարգմանություն կատարելու նպատակով:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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1. նկարագրելու  դարձվածքների, բառակապակցությունների և ոճական հնարների 

թարգմանության առանձնահատկությունները և խնդիրները, 

2. կարևորելու հայերեն համարժեքների խնդիրը` ելնելով մշակութային 

առանձնահատկություններից; 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. վերլուծելու և թարգմանելու թարգմանական տեսանկյունից դժվարություն ներկայացնող 

հատվածներ, 
2. կատարելու հետադարձ թարգմանություն (back translation)` մեկնաբանելով թարգմանական 

տեղաշարժերը, 

3. մեկնաբանելու և թարգմանելու  ունկնդրած հատվածը; 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1. վերապատմելու և ամփոփելու  ընթերցած տեքստերը, 

2. քննարկումներ  ծավալելու առաջարկված թեմաների շուրջ, առաջարկելու հակադիր 

կարծիքներ: 

 

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

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

1. տեքստի ընթերցում, վերլուծություն, 

2. լեզվական միջոցների վերհանում, 

3. համապատասխան թարգմանական մեթոդների կիրառում, 

4. տեսա-լսողական միջոցների կիրառում, 

5. խոսակցական հմտությունների զարգացում` քննարկումների միջոցով: 

  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անգլերեն տեքստերի բառապաշարային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

2. Անգլերեն դարձվածքները և դրանց համարժեք թարգմանության խնդիրները:  

3. Անգլերեն տեքստերի և դրանց հայերեն թարգմանության համեմատական-զուգադրական 

ուսումնասիրություններ:  

4. Ունկնդրողական և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում:  

5. Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. A. Doff, C. Thraine. H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones,   Empower  (Upper Intermediate), Student’s 

Book, Cambridge University Press, 2015 

2. W. Rimmer, Empower , (Upper Intermediate), Workbook, Cambridge University Press, 2015   
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2.Մասնագիտական անգլերեն- 3 

 

3.   6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ. – 6 ժամ 

 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին ներկայացնել անգլերեն դարձվածքների, բառակապակցությունների, ոճական 

հնարների թարգմանական խնդրիներին, ինչպես նաև ամրապնդել նախորդ տարիներին ձեռք 

բերած քերականական և բառապաշարային գիտելիքները` ուշադրություն բևեռելով 

զուգադրական վերլուծության վրա:  

 Դասընթացը միտված է նաև ունկնդրային հմտությունների զարգացմանը` առավել սահուն 

բանավոր թարգմանություն կատարելու նպատակով: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
4. ավելի խորը ըմբռնելու բնագիր տեքստի լեզվական առանձնահատկությունները, 

5. կարևորելու  հայերեն համարժեքների խնդիրը` ելնելով մշակութային 

առանձնահատկություններից,  

6. տարբերակելու  դարձվածները, բառակապակցությունները և կատարելու դրանց համարժեք 

թարգմանություն, 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
     4. տարբերակելու հոմանիշների երանգային տարբերությունները, 

     5. թարգմանելու  բարդ շարահյուսական կառույցներ՝ կիրառելով համապատասխան   

         թարգմանական մեթոդներ, 

     6. մեկնաբանելու և թարգմանելու  ունկնդրած հատվածը, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
10. վերապատմելու և ամփոփելու  ընթերցած տեքստերը, 

11. քննարկումներ  ծավալելու առաջարկված թեմաների շուրջ, առաջարկելու հակադիր կարծիքներ: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

 

6. տեքստի ընթերցում, վերլուծություն, 

7. լեզվական միջոցների վերհանում, 

8. համապատասխան թարգմանական մեթոդների կիրառում, 

9. տեսա-լսողական միջոցների կիրառում, 

10. խոսակցական հմտությունների զարգացում` քննարկումների միջոցով: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

6. Անգլերեն տեքստերի բառապաշարային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

7. Անգլերեն դարձվածքները և դրանց համարժեք թարգմանության խնդիրները:  

8. Անգլերեն տեքստերի և դրանց հայերեն թարգմանության համեմատական-զուգադրական 

ուսումնասիրություններ:  

9. Ունկնդրողական և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում:  

10. Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

3. A. Doff, C. Thraine. H. Puchta, J. Stranks, P. Lewis-Jones,   Empower  C-1(Upper Intermediate), Student’s 

Book, Cambridge University Press, 2015 

4. W. Rimmer, Empower  C-1, (Upper Intermediate), Workbook, Cambridge University Press, 2015 
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2. Բնագիր տեքստի և միջնորդավորված թարգմանության 

հիմնախնդիրներ 

 

3. 2ECTS  

կրեդիտ 
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4.2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ դասախոսություն 

 

6. 6-րդ կիսամյակ՝  գարնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

 զարգացնել միջնորդավորված թարգմանության բազային հմտություններ համապատասխան 

ոլորտում թարգմանական գործունեություն ծավալելու համար, 

 տրամադրել հիմնավոր տեսական և գործնական գիտելիքներ՝ միջնորդավորված 

թարգմանության և դրան հարակից ոլորտների հիմնախնդիրները հասկանալու և վերլուծելու 

համար, 

 տրամադրել տեսական և գործնական նյութեր միջնորդավորոված թարգմանության 

հիմնախնդիրները հասկանալու և վերլուծելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ըմբռնելու մասնագիտական միջավայրում միջնորդավորված թարգմանության կիրառության 

բառապաշարային, քերականական և ոճական յուրահատկությունները, ինչպես նաև ճիշտ 

սկզբունքով շարադրելու  խոսքը, 

2. մեկնաբանելու բնագիր տեքստի տարբեր լեզվական միջոցները և որոշելու դրանց համարժեք 

թարգմանության համար անհրաժեշտ ռազմավարությունները, 

3. հասկանալու միջնորդավորված թարգմանության հիմնախնդիրները և համակար-գային 

առանձնահատկությունները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

4. լուսաբանելու միջնորդավորված  թարգմանությանը վերաբերող մասնագիտական փաստեր, 

5. ինքնուրույն կատարելու համապատասխան մասնագիտական տեքստերի գրավոր 

թարգմանություն` բացառելով տերմինաբանական երկիմաստությունը, 
 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 

6. վեր հանելու միջնորդավորված տեքստերին բնորոշ լեզվական տարբեր 

առանձնահատկություններ 

7. կատարելու տարբեր ոլորտների միջնորդավորված մասնագիտական տեքստերի գրավոր 

թարգմանություն: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 
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Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

 

6. տեքստի վերլուծություն, գրավոր թարգմանություն, 

7. անհատական և խմբային աշխատանք, 

8. ինքնուրույն աշխատանք։ 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Միջնորդավորված տեքստերի գրավոր թարգմանության հանգուցային խնդիրների համառոտ 

ներկայացում։  

2. Եզրույթների, կայուն բառակապակցությունների և բարդ շարահյուսական կառույցների 

թարգմանական խնդիրների վերհանում և համապատասխան թարգմանական մեթոդների 

կիրառում։ 

3. Միջնորդավորված տեքստերի թարգմանության շարահյուսական և ոճակառուցվածքային  

առանձնահատկությունները։ 

4. Տեքստի վերլուծություն բառային մակարդակում: 

5. Մշակութային տարրերի վերլուծությունը տեքստում: 

6. Թարգմանված տեքստի գնահատման մեթոդների վերլուծություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Araratyan, M. and others, Developing Translator’s Skills, Parts I, II, Yerevan, 1999  

2. Gabrielyan, S., Hakobyan, G., Bagumyan, L., Textbook of Legal and Economic Translation, Yerevan, 

2017 

3. Nord, C., Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained, Manchester: St. 

Jerome, 1997 

4. Rata, Georgeta, The English of Tourism, Cambridge Scholars Publishing, 2012 

5. Sager, J., Terminology. Standardization. In M. Baker (ed.), The Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies, London and New York: Routledge, 2001 
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2. Համաշխարհային գրականությունը հայ թարգմանական դպրոցում 
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4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ դաս. 

 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել հայ և համաշխարհային գրականության զուգահեռներին,  ներկայացնել 

համաշխարհային գրականության ազդեցությունը հայ գրականության վրա,  

 անդրադառնալ գրական կապերին ու առնչություններին, մեթոդների, դիպաշարերի, թեմաների 

ու կառույցների փոխներթափանցումներին, գրական կապերին ու առնչություններին,  

 ներկայացնել ուսանողներին եվրոպական, ամերիկյան և ռուսական հայտնի 

ստեղծագործությունների հայերեն փոխադրությունները, դրանց հիման վրա դիտարկել 

գործնական մոտեցումները, որ կիրառել են հայ հեղինակները:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. ներկայացնելու հայ գրականության դերը համաշխարհային գրականության համապատկերում, 

2. հասկանալու գրական առնչությունների, ազդեցությունների, ենթագիտակցական 

նմանությունների և նպատակային փոխադրությունների տարբերությունները 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

3. կատարելու գեղարվեստական փոխադրություններ՝ օգտագործելով հայ գրող-թարգմանիչների 

կիրառած մեթոդները 

4. իրականացնելու հայ և համաշխարհային գրականության առնչությունների մասին 

ուսումնասիրություններ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

5. կիրառելու ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում` գեղարվեստական 

փոխադրություն կատարելիս, 

6. վերլուծելու կոնկրետ մասնագիտական տեքստեր 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

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

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար պարապմունք, 

3. քննարկումներ, 

4. գործնական առաջադրանքներ, 
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5. հետազոտական աշխատանքների իրականացում և ներկայացում։ 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Խաչատուր Աբովյանը և գերմանական գրականությունը: 

2. Հայկական հեքիաթները. թափառիկ սյուժեներ և ազատ թարգմանություններ: 

3. Ռուս գրականության ազդեցությունը 1850-1890-ական թվականների հայ գրականության վրա: 

4. Հակոբ Պարոնյանը և ֆրանսիական երգիծաբանությունը: 

5. Հովհաննես Թումանյանը և համաշխարհային գրականությունը: 

6. Ավետիք Իսահակյանը և Արևելքը: 

7. Եվրոպական գրականության մոտիվներով ու կաղապարներով գրված արևմտահայ վեպերը 

8. Հայ գրականությունը և համաշխարհային սիմվոլիզմը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

14. Ջրբաշյան Է., Միքայել Նալբանդյանը և արևմտաեվրոպական գրականությունը, Երևան, ա.հ., 

1958: 

15. Алексанян Е., Армянский реализм и опыт русской литературы (традиции Гоголя), Ереван, 

Издательство АН Армянской ССР, 1977. 

16. Джанполадян М., В мире Туманяна, Эдит Принт, 2018. 

17. Զաքարյան Ա., Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը, Երևան, հեղինակային հրատ., 2019:  

18. Մակարյան Ալ., Սողոյան Ա., Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր, Երևան, Արմավ, 2021:  

  

1. 1607/Բ50 

 

2. Վարչագործարարական անգլերեն - 1 3.  8 ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 

 

5. 8 ժամ գործնական 

 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 օժտել վարչագործարարական թարգմանության հմտություններով՝ թարգմանական 

գործունեություն ծավալելու համար, 

 ներկայացնել վարչագործարարական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկություններն ու 
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տերմինաբանությունը: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 տարբերակելու վարչագործարարական ոլորտի տարբեր ենթաճյուղերը, 

 տիրապետելու վարչագործարարական տեքստերի թարգմանաբանական առանձնահատ–

կություններին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

1. տիրապետելու նեղ մասնագիտական (իրավաբանական, տնտեսագիտական, քաղաքական, 

գործարարական) բառապաշարին, 

2. զարգացնելու բանավոր և գրավոր խոսքը վարչագործարարական ոլորտում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ . 

1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

2. կատարելու հետազոտական աշխատանք վարչագործարարական թարգմանության տարբեր 

խնդիրների շուրջ: 

10. Դասընթացը ձևավորվում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա2. նկարագրելու և տարբերակելու գոյություն ունեցող ժամանակակից թարգմանաբանական 

մեթոդները, 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

36. քննարկումներ, բանավեճեր մասնագիտական ոլորտների շուրջ, 

37. անհատական և թիմային աշխատանքներ (զեկույց, բանավոր ներկայացում), 

38. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ, 

39. նեղ մասնագիտական տեքստերի վերլուծություն, բառապաշարի ուսումնասիրություն, 

40. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
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 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

9. մասնագիտական /ակադեմիական/ տեքստերի բառապաշարային և կառուցվածքային 

առանձնահատկություններ, 

10. մասնագիտական տեքստերի և դրանց հայերեն թարգմանության համեմատական-զուգադրական 

վերլուծության և ուսումնասիրության միջոցով կատարել համարժեքների ճիշտ ընտրություն, 

11. ունկնդրողական խոսքի հմտությունների զարգացում տարաբնույթ մասնագիտական աղբյուրների 

միջոցով,   

12. նեղ մասնագիտական (իրավաբանական, քաղաքական) ոլորտների ուսումնասիրություն և այդ 

ոլորտներում գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

6. Business Communication for Success. (2015), University of Minnesota Libraries Publishing Edition, 

Minneapolis 

7. European Judicial Training Network. (2013), Language Training o the Vocabulary of Judicial Cooperation 
in Civil Matters. EJTN: Pardillos, M.A.C. 

8. Krois-Linder, A. & TransLegal. (2011), International Legal English. Cambridge University Press, Cambridge 

9. Mascull, B. (2017), Business Vocabulary in Use: Intermediate. Cambridge University Press, Cambridge 

10. Nikolaenko, E.B. (2008), Business English Textbook. Tomsk Polytechnic University Publishing House, 

Tomsk 

1. 1607/Բ53 

 

2. Վարչագործարարական  անգլերեն - 2 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 

 

5. 6 ժամ գործնական 

 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ընդլայնել վարչագործարարական  բառապաշարը՝ նպաստելով բանավոր և գրավոր խոսքի 

հմտությունների զարգացմանը, 

 ներկայացնել վարչագործարարական ոլորտի ենթաճյուղերը, տարբեր թեմատիկ տեքստերի 

միջոցով օժանդակել թարգմանության խնդիրների հաղթահարմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

1. տիրապետելու վարչագործարարական թարգմանությանն առնչվող մասնագիտական խնդիրներին.  

2. զարգացնելու վարչագործարարական ոլորտի տեքստերի թարգմանական հմտություններ, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

1. մասնագիտորեն իրականացնելու թարգմանական գործունեություն՝ հաղթահարելով տարատեսակ 

թարգմանական խնդիրներ, հարստացնելու ընդհանուր և թեմատիկ բառապաշարը, 
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2. յուրացնելու վարչագործարարական բնույթի տարբեր մասնագիտական տեքստերի 

կառուցվածքային, լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  

1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

2. կատարելու հետազոտական աշխատանք վարչագոծարարական թարգմանության տարբեր 

խնդիրների շուրջ: 

 

13. Դասընթացը ձևավորվում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1. քննարկումներ, բանավեճեր մասնագիտական ոլորտների շուրջ, 

2. անհատական և թիմային աշխատանքներ զեկույց, բանավոր ներկայացում,  

3. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ, 

4. նեղ մասնագիտական տեքստերի վերլուծություն, բառապաշարի ուսումնասիրություն, 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  



 

 

 

 

537 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

7. փաստաթղթերի և այլ մասնագիտական թարգմանություն՝ կիրառելով դրված նպատակներին 

համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ, 

8. մասնագիտական տեքստերի հայերեն թարգմանություն՝ կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

9. ունկնդրողական խոսքի հմտությունների զարգացում՝տարաբնույթ մասնագիտական աղբյուրների 

միջոցով, 

10. նեղ մասնագիտական (տնտեսագիտական, գործարարական) ոլորտների ուսումնասիրություն և 

այդ բնագավառներում  գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Business Communication for Success. (2015). University of Minnesota Libraries Publishing Edition, 

Minneapolis 

2. European Judicial Training Network. (2013). Language Training on the Vocabulary of Judicial Cooperation 
in Civil Matters. EJTN: Pardillos, M.A.C. 

3. Krois-Linder, A. & TransLegal. (2011). International Legal English. Cambridge University Press, Cambridge 

4. Mascull, B. (2017). Business Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge University Press, Cambridge 

5. Nikolaenko, E.B. (2008). Business English Textbook. Tomsk Polytechnic University Publishing House, 

Tomsk 

6․ Anthea Bazin and Elaine Boyd.m (2011). BEC Higher Testbuilder, Macmillan. 

1. 1607/Բ54 

 

2. Վարչագործարարական  անգլերեն - 3 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 

 

5. 6 ժամ գործնական 

 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ընդլայնել վարչագործարարական  բառապաշարը՝ նպաստելով բանավոր և գրավոր խոսքի 

հմտությունների զարգացմանը, 

 ներկայացնել վարչագործարարական ոլորտի ենթաճյուղերը, տարբեր թեմատիկ տեքստերի 

միջոցով օժանդակել թարգմանության խնդիրների հաղթահարմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

3. տիրապետելու վարչագործարարական թարգմանությանն առնչվող մասնագիտական խնդիրներին.  

4. զարգացնելու վարչագործարարական ոլորտի տեքստերի թարգմանական հմտություններ, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

3. մասնագիտորեն իրականացնելու թարգմանական գործունեություն՝ հաղթահարելով տարատեսակ 

թարգմանական խնդիրներ, հարստացնելու ընդհանուր և թեմատիկ բառապաշարը, 

4. յուրացնելու վարչագործարարական բնույթի տարբեր մասնագիտական տեքստերի 

կառուցվածքային, լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.  
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3. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

4. կատարելու հետազոտական աշխատանք վարչագոծարարական թարգմանության տարբեր 

խնդիրների շուրջ: 

14. Դասընթացը ձևավորվում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում 

Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

6. քննարկումներ, բանավեճեր մասնագիտական ոլորտների շուրջ, 

7. անհատական և թիմային աշխատանքներ զեկույց, բանավոր ներկայացում,  

8. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքներ, 

9. նեղ մասնագիտական տեքստերի վերլուծություն, բառապաշարի ուսումնասիրություն, 

10. գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

11. փաստաթղթերի և այլ մասնագիտական թարգմանություն՝ կիրառելով դրված նպատակներին 

համապատասխան թարգմանական ռազմավարություններ, 

12. մասնագիտական տեքստերի հայերեն թարգմանություն՝ կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

13. ունկնդրողական խոսքի հմտությունների զարգացում՝տարաբնույթ մասնագիտական աղբյուրների 

միջոցով, 

14. նեղ մասնագիտական (տնտեսագիտական, գործարարական) ոլորտների ուսումնասիրություն և 

այդ բնագավառներում  գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում:  



 

 

 

 

539 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Business Communication for Success. (2015). University of Minnesota Libraries Publishing Edition, 

Minneapolis 

2. European Judicial Training Network. (2013). Language Training on the Vocabulary of Judicial 
Cooperation in Civil Matters. EJTN: Pardillos, M.A.C. 

3. Krois-Linder, A. & TransLegal. (2011). International Legal English. Cambridge University Press, 

Cambridge 

4. Mascull, B. (2017). Business Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge University Press, Cambridge 

5. Nikolaenko, E.B. (2008). Business English Textbook. Tomsk Polytechnic University Publishing House, 

Tomsk 

6․ Anthea Bazin and Elaine Boyd.m (2011). BEC Higher Testbuilder, Macmillan. 

1. 1607/Բ51 

 

2. Վարչագործարարական տեքստերի թարգմանություն-1 ՛՛ՀԲ՛՛  

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ դաս. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ապահովել տեսական և գործնական գիտելիքներ՝ վարչագործարարական ոլորտում 

ռուսերենով գործունեություն իրականացնելու համար, 

 ներկայացնել վարչագործարարական տեքստերի թարգմանության խնդիրները լեզվի տարբեր 

մակարդակներում և դրանց լուծման համապատասխան ուղիները, 

 ձևավորել մասնագիտական հմտություններ՝ վարչագործարարական ոլորտում 

թարգմանչական գործունեություն ծավալելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

17. ներկայացնելու մասնագիտական ոլորտում գրավոր և բանավոր թարգմանություն 

կատարելու հիմնական սկզբունքները, 

18. դրսևորելու վարչագործարարական ոլորտին բնորոշ բառապաշարի, բառեզրերի 

իմացություն, 

19. դրսևորելու ռուսերենի և հայերենի զուգադրական քերականության հիմնական դրույթների 

իմացություն, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

20. վերլուծելու վարչագործարարական տեքստերի լեզվական առանձնահատկություններն ու 

թարգմանական խնդիրները, 

21. ճշգրիտ գործածելու վարչագործարարական ոլորտում գրավոր և բանավոր 

հաղորդակցմանը բնորոշ տերմինային համակարգը և քերականական կառույցները, 

22. տիրապետելու վարչագործարարական ոլորտի տեքստերի գրավոր և բանավոր 

թարգմանության հմտություններին, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

23. կիրառելու ձեռքբերված թարգմանչական հմտությունները մասնագիտական 
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հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

24. իրականացնելու միջլեզվական գրավոր  և բանավոր հաղորդակցություն տարբեր 

մասնագիտական ոլորտներում 

25. ձևակերպելու և լուծելու թարգմանական խնդիրներ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Գ1. օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանց, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, լեզվաբանական նյութեր և այլն), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

11. դասախոսություն, 

12. գործնական պարապմունք, 

13. ինքնուրույն աշխատանք, 

14. գրավոր և բանավոր հարցում, 

15. առանձին խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

15. Վարչագործարարական ոլորտի տերմինաբանական համակարգը և տերմինների 

թարգմանության առանձնահատկությունները։ 

16. Վարչագործարարական տեքստերի՝ ռուսերենից հայերեն և անգլերեն ու հակառակը 

թարգմանության խնդիրները լեզվի տարբեր մակարդակներում։ 

17. Վարչագործարարական ոլորտի տեքստերին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքներ, 

կրավորական կառույցներ, դերբայական դարձվածներով կառույցներ։ 

18. Իմաստային կապերի արտահայտման միջոցները պարզ և բարդ նախադասություններում և 

դրանց համարժեք փոխանցումը թարգմանական գործընթացում։ 

19. Վարչագործարարական տեքստերում առավել կիրառվող սուբյեկտիվ եղականավարության 

արտահայտման միջոցները, միջանկյալ բառերը, բառակապակցությունները, 
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նախադասությունների տեսակները։ Դրանց թարգմանության խնդիրները։ 

20. Ռուսերենի ուղղագրության և կետադրության հիմնական դրույթները։ 

21. Գրավոր և բանավոր թարգմանության առանձնահատկությունները վարչագործարարական 

ոլորտում։ Վարչագործարարական տեքստերի գրավոր և բանավոր եռալեզու թարգմանություն 

(հայերենից ռուսերեն, ռուսերենից անգլերեն և հակառակը): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Proshina Z., Theory of Translation, Vladivostok, Far Eastern University Press, 2008 

2. Newmark P., A Textbook of Translation, Great Britain, Wheaton & Co. Ltd, 1987 

3. Казакова Т.А., Практические основы перевода, Санкт-Петербург, Лениздат, Союз, 2002 

4. Гарбовский Н.К., Теория перевода, 3-е изд., М.: Юрайт, 2016 

5. Розенталь Д.Э., Русский язык. Орфография и пунктуация, М.: 2011 

6. Тер-Аракелян Р.А., «Переводная» грамматика. Пособие по переводу текстов с армянского на 

русский и с русского на армянский язык, Ереван: Макмилан-Армения, 2005  

  

1. 1607/Բ52 

 

2. Վարչագործարարական տեքստերի թարգմանություն-2 ՛՛ՀԲ՛՛  

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. 2 ժամ դաս. 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ապահովել տեսական և գործնական գիտելիքներ՝ վարչագործարարական ոլորտում 

ռուսերենով գործունեություն իրականացնելու համար, 

 ներկայացնել վարչագործարարական տեքստերի թարգմանության խնդիրները լեզվի տարբեր 

մակարդակներում և դրանց լուծման համապատասխան ուղիները, 

 ձևավորել մասնագիտական հմտություններ՝ վարչագործարարական ոլորտում 

թարգմանչական գործունեություն ծավալելու համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն․ 

26. ներկայացնելու մասնագիտական ոլորտում գրավոր և բանավոր թարգմանություն 

կատարելու հիմնական սկզբունքները, 

27. դրսևորելու վարչագործարարական ոլորտին բնորոշ բառապաշարի, բառեզրերի 

իմացություն, 

28. դրսևորելու ռուսերենի և հայերենի զուգադրական քերականության հիմնական դրույթների 

իմացություն, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

29. վերլուծելու վարչագործարարական տեքստերի լեզվական առանձնահատկություններն ու 

թարգմանական խնդիրները, 

30. ճշգրիտ գործածելու վարչագործարարական ոլորտում գրավոր և բանավոր 

հաղորդակցմանը բնորոշ տերմինային համակարգը և քերականական կառույցները, 

31. տիրապետելու վարչագործարարական ոլորտի տեքստերի գրավոր և բանավոր 

թարգմանության հմտություններին, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 

32. կիրառելու ձեռքբերված թարգմանչական հմտությունները մասնագիտական 
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հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

33. իրականացնելու միջլեզվական գրավոր  և բանավոր հաղորդակցություն տարբեր 

մասնագիտական ոլորտներում 

34. ձևակերպելու և լուծելու թարգմանական խնդիրներ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Ա3. ուսումնասիրելու թարգմանչական գործընթացի հիմնական  փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Ա5. սահմանելու թիրախ տեքստի  ձևակերպման կանոններն ու սկզբունքները, 

Բ1. իրականացնելու  ընդհանուր ուղղվածության և նեղ մասնագիտական տեքստերի թարգմանություն, 

Բ2. լուծում տալու թարգմանական տարբեր խնդիրներին` կատարելով համարժեքների ճիշտ 

ընտրություն, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնա-

հատկությունները և համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Գ1. օգտվելու մասնագիտական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանց, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, լեզվաբանական նյութեր և այլն), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

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

16. դասախոսություն, 

17. գործնական պարապմունք, 

18. ինքնուրույն աշխատանք, 

19. գրավոր և բանավոր հարցում, 

20. առանձին խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

22. Վարչագործարարական ոլորտի տերմինաբանական համակարգը և տերմինների 

թարգմանության առանձնահատկությունները։ 

23. Վարչագործարարական տեքստերի՝ ռուսերենից հայերեն և անգլերեն ու հակառակը 

թարգմանության խնդիրները լեզվի տարբեր մակարդակներում։ 

24. Վարչագործարարական ոլորտի տեքստերին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքներ, 

կրավորական կառույցներ, դերբայական դարձվածներով կառույցներ։ 

25. Իմաստային կապերի արտահայտման միջոցները պարզ և բարդ նախադասություններում և 

դրանց համարժեք փոխանցումը թարգմանական գործընթացում։ 

26. Վարչագործարարական տեքստերում առավել կիրառվող սուբյեկտիվ եղականավարության 

արտահայտման միջոցները, միջանկյալ բառերը, բառակապակցությունները, 



 

 

 

 

543 

նախադասությունների տեսակները։ Դրանց թարգմանության խնդիրները։ 

27. Ռուսերենի ուղղագրության և կետադրության հիմնական դրույթները։ 

28. Գրավոր և բանավոր թարգմանության առանձնահատկությունները վարչագործարարական 

ոլորտում։ Վարչագործարարական տեքստերի գրավոր և բանավոր եռալեզու թարգմանություն 

(հայերենից ռուսերեն, ռուսերենից անգլերեն և հակառակը): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Proshina Z., Theory of Translation, Vladivostok, Far Eastern University Press, 2008 

8. Newmark P., A Textbook of Translation, Great Britain, Wheaton & Co. Ltd, 1987 

9. Казакова Т.А., Практические основы перевода, Санкт-Петербург, Лениздат, Союз, 2002 

10. Гарбовский Н.К., Теория перевода, 3-е изд., М.: Юрайт, 2016 

11. Розенталь Д.Э., Русский язык. Орфография и пунктуация, М.: 2011 

12. Тер-Аракелян Р.А., «Переводная» грамматика. Пособие по переводу текстов с армянского на 

русский и с русского на армянский язык, Ереван: Макмилан-Армения, 2005  

  

 

2.6. «ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՆԳԼԵՐԵՆ /» 
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

 

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության 

թվանիշը 

<<Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ անգլերեն 

լեզու>> 

023201.02.6 

 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Լեզվաբանության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին 2022/26 

6. Ուսումնառության լեզուն անգլերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

«ՀՀպետականևոչպետականբարձրագույնուսումնականհաստատություններընդունելության 

(ըստբակալավրիկրթականծրագրի) կարգ», ՀՀկառավարությանորոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 

597 –Ն)։ 

Սահմանվածընդունելությանքննություններնեն. 

 Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր) 

 Անգլերեն (գրավոր) 

 Անգլերեն (բանավոր) 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

1. Ուսանողներին տրամադրել խորը և համակողմանի գիտելիք միջմշակութային 

հաղորդակցության   ոլորտին առնչվող տեսական և գործնական խնդիրների վերա-բերյալ:  

2. Զարգացնել ուսանողների արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցության  համար 

անհրաժեշտ գործնական մասնագիտական կարողությունները՝ կիրառելով անգլերեն  
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բանավոր և գրավոր խոսքի գիտելիքներն ու հմտությունները հաղորդա-կցական տարբեր 

իրադրություններում, ինչպես նաև համացանցային եղանակով իրականացվող 

հաղորդակցություններում: 

3. Օժտել ուսանողներին արդյունավետ հաղորդակցմանը նպաստող միջառարկայական 

գիտելիքներով և կարողություններով՝ միջմշակութային բախումներից խուսափելու և դրանց 

լուծման ձևերը գտնելու նպատակով: 

4. Խթանել ուսանողների՝ անգլերենի և միջմշակութային հաղորդակցման տեսական  և 

գործնական խնդիրների վերաբերյալ ինքնուրույն գիտական հետազոտություններ 

կատարելուունակությունները: 

 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, միջմշակութային 

գործաբանության, մշակութային մարդաբանության, հանրալեզվաբանության, խոսքային 

ներազդման տեսության, գրականագիտության սկզբունքները, հայեցակարգերը և 

հիմնախնդիրները,  

2. քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առկա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, 

հաղորդակցական-գործաբանական յուրահատկությունները, 

3. լուսաբանելու անգլիախոս երկրների պատմաաշխարհագրական, վարչաիրավական, էթնիկ-

լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, 

հոգևորունյութական ազգամշակութային արժեքները, 

4. մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները 

հաղթահարելու օպտիմալ ուղիները, 

5. բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառականտարա-

տեսակների առանձնահատկությունները: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանական, մշակութային և 

գրականագիտական խնդիրների վերլուծություն,  

2. թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք, դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ,  

3. կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

4. քննարկելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթի առանձնահատկությունները, և 

առցանց ու գրավոր հաղորդակցման եղանակներով իրագործելու կոնտենտ  (գովազդային և 

տեղեկատվական բնույթի)  գրավոր խոսք, 

5. գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և 

անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման 

տարբեր իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ 

եղանակ այլ մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու 

նպատակով,  

6. գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում: 
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայաց-նելու 

տեղեկատվությունը, 

2. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

3.  համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին 

տեսական և գործնական գիտելիքները, 

4. կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և 

գրավոր խոսք: 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

- 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 

 

 

13. Գնահատման ձևերը 

4. գրավոր կամ բանավոր քննություն, 

5. բազմակի ընտրության թեստեր, 

6. բանավոր ներկայացման կամ զեկուցման գնահատում, 

7. եզրափակիչ գնահատում: 

 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

<<Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն՝ անգլերեն>> մագիստրոսական ծրագրի 

շրջանավարտները հնարավոր աշխատատեղեր կարող են զբաղեցնել հետևյալ 

հաստատություններում՝ ՀՀ ԱԳ նախարարություն, Սփյուռքի նախարարություն, Մշակույթի 

նախարարություն, այլ նախարարությունների արտաքին կապերի վարչություններ, բանկեր, 

միջպետական համատեղ ձեռնարկություններ և միջազգային կազմակերպություններ,  գովազդային, 

PR,  տուրիզմիևհամացանցայինևինովացիոնտեխնոլոգիաներիոլորտում գործող պետական և 

մասնավոր ձեռնարկություններ, ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիայի դեսպա-նատներ, արտասահմանում 

Հայաստանի ներկայացուցչություններ, անգլերենի ուսուցման կենտրոններ, ՀՀ դպրոցներ: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագրի իրականացման համար ուսումնական ստորաբաժանումում առկա են անհրաժեշտ 

ուսումնական տարածքներ և գիտակրթական անհրաժեշտ սարքավորումներ. 

 համակարգչային լսարան/ լուսացուցադրող սարք/ էլեկտրոնային գրատախտակ/ 

հեռուստացույց/ DVD նվագարկիչ:  

Ուսումնական ստորաբաժանումում առկա է որոշակի գրականութուն, իսկ նոր նյութերի (տպագիր և 

էլեկտրոնային) ձեռքբերումն ու մշակումը իրականացվելու է ծրագրում ընդգրկված դասախոսական 

կազմի միջոցով: 
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16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Ծրագիրը իրականացվել է Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի օտար 

լեզուների և երկրագիտության ֆակուլտետի, Գրոնինգենի (Նիդերլանդներ), Ուորուիքի /Անգլիա/, 

Ռեդբուդ (Նիդերլանդներ)   համալսարանների լեզվաբանության և միջմշակութային 

հաղորդակցության ֆակուլտետների տվյալ մասնագիտության ոլորտում առկա ծրագրային 

կողմնորոշիչների և չափորոշիչների հաշվառումով: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

 

 

18. Ընդհանրական կարողություններ  

 

Դասավանդման/մանկավարժական  

 Դասընթացի ուսումնամեթոդական ծրագիր կազմելու հմտություն, 

  Լսարանն արդյունավետ կառավարելու կարողություն,  

 Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետում և կիրառում,  

 Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման կարողություն,  

 Համագործակցային ուսուցման սկզբունքների որդեգրում, 

  Տեսական և գործնական հմտությունները համադրելու և մատուցելու կարողություն: 

 Հետազոտական  

 Տեսական և էմպիրիկ գիտահետազոտական աշխատանքի իրականացման կարողություն,  

 Տպագիր և առցանց գիտական աղբյուրներից օգտվելու հմտություն, 

 Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք (հաղորդումներ, զեկուցումներ, գիտական 

բանավեճ և այլն) իրագործելու կարողություն, 

Հաղորդակցման 

  Լսարանի հետ հաղորդակցվելու հմտություն,  

 Համագործակցային և մասնակցային, ուսանողակենտրոն հաղորդակցման կարողություն:  

ՏՀՏ կիրառություն  

 Բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point) 

հմտություններ,  

 Սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,  

 Օնլայն խմբերի կառավարում,  

 Լուսացուցադրությունների ստեղծման կարողություն,  

 Թվային տեխնոլոգիանների կիրառման հմտություն:  

 

Այլ կարողություններ  

 

 Մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի իմացություն (մասնավորապես` 

միջմշակութային հաղորդակցության, լեզվաբանության, թարգմանաբանության ոլորտում),  

 Անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերն արդյունավետորեն իրականացնելու 

կարողություն, 

  Օտար լեզվի իմացություն,  

 Ժամանակի պլանավորման և կառավարման կարողություն:  
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Մասնագիտական կարողություններ  

 

 Անգլերենի գերազանց իմացություն, անգլալեզու միջավայրում համապատասխան խոսքային 

ռազմավարություն  իրականացնելու  կարողություն`  խուսափելով միջմշակութային լեզվական 

կոնֆլիկտներից, 

 Միջմշակութային հաղորդակցությանը առնչվող բանասիրական տարբեր գիտակարգերի և 

հարակից միջգիտակարգերի շուրջ տարբեր բանավեճեր և քննարկումներ կատարելու 

կարողություններ, 

 Միջմշակութային տեքստերի լեզվաոճական և ազգամշակութային առանձնահատկությունները 

քննելու և անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն թարգմանելու կարողություններ,  

Միջմշակութային հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

գիտահետազոտական աշխատանք ղեկավարելու հմտություններ, 

 Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքների, ձևերի ու 

առանձնահատկությունների և հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթահարելու օպտիմալ 

ուղիների ներկայացնելու և վերլուծելու կարողություններ, 

 Մայրենի և օտար լեզվամշակույթների համադրության հիման վրա գլոբալ և տեղական 

համատեքստերի վերլուծություններ և ակտիվ գիտական քննարկումներ, բանավեճեր 

իրականացնելու հմտություններ: 

 

Ընդհանուր պահանջներ 

 

 Գիտական աստիճան  

 Գիտական աստիճան և/կամ կոչում բանասիրության ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ կամ 

հարակից մասնագիտությամբ ստացած մագիստրոսի կոչում,  

 Վերջին 5 տարում առնվազն 3 գիտական և /կամ մեթոդական հրատարակությունների 

առկայություն և / կամ ոլորտում նվազագույնը 3 տարվա փորձ,  

 Վերջին 5 տարում առնվազն 3 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։  

 

Մանկավարժական փորձ  

 

 Մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ) 

իրականացնելու փորձառություն,  

 Վերջին 3 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների, 

Պրակտիկ աշխատանքի փորձ 

  Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանասիրության կամ հարակից ոլորտներում:  

 

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝ «Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ անգլերեն լեզու» 

բակալավրիական  ծրագրի ղեկավար, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Շուշանիկ Պարոնյան։ 

 

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Նարինե Հարությունյան, բ․գ․թ․ դոցենտ, 

Մարինա Յաղուբյան, , բ.գ.թ., դոցենտ, Ռուզան Առաքելյան (ֆակուլտետի ՈԱ հանձնաժողով),  

(Նանե Մկրտչյան, 4-րդ կուրս, բակալավրիական ծրագրի ուսանող):  

 

 

 



 

 

«ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ/»ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, 

միջմշակութային գործաբանության, մշակութային մարդաբանության, 

հանրալեզվաբանության, խոսքային ներազդման տեսության, 

գրականագիտության, մշակույթի պատմության  սկզբունքները, 

հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները,  

Բ1 իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի 

լեզվաբանական, մշակութային և գրականագիտական խնդիրների 

վերլուծություն,  

 

Ա2 քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն 

տեքստերումառկալեզվամշակութայիներևույթներիլեզվաոճական, 

քերականական, բառագիտական, հաղորդակց-ական-

գործաբանական յուրահատկությունները, 

Բ2 թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով 

սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, դրսևորելու օտար լեզվով հնչող 

խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Ա3 լուսաբանելուանգլիախոսերկրների պատմաաշխարհա-գրական, 

վարչաիրավական, էթնիկ-լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու 

ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիր-ները, 

հոգևորունյութական ազգամշակութային արժեքները, 

 

Բ3 կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից 

հայերեն և հակառակը՝ կիրառելով լեզվի և մշակույթի 

փոխներգործության սկզբունքը, 

 

Ա4 մատնանշելումիջմշակութայինհաղորդակցմանհիմնարարսկզբունքնե

րը, 

ձևերնուառանձնահատկություններըևձևակերպելուհաղորդակցական

խոչընդոտներըհաղթահարե-լուօպտիմալուղիները, 

 

Բ4 քննարկելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթի 

առանձնահատկությունները, և առցանց ու գրավոր հաղոր-դակցման 

եղանակներով իրագործելու կոնտենտ  (գովազդային և 

տեղեկատվական բնույթի)  գրավոր խոսք, 

Ա5 բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի 

կիրառականտարատեսակներիառանձնահատկությունները, 

 

Բ5 գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական 

գիտելիքները և անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները 

միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր իրադրություններում, 

օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ 

այլ մշակույթների ներկայացու-ցիչների հետ արդյունավետ 

հաղորդակցվելու նպատակով,  

 

  

 

 

Բ6 գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և 

բանավոր ու գրավոր խոսքի հմտությունները հաղորդակցման 

տարբեր ոլորտներում, 
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և 

ներկայացնելու տեղեկատվությունը, 

 

Գ3 համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութա-

յինարժեքների մասին տեսական և գործնական գիտելիքները, 

 

Գ2 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնակա-նում, 

 

Գ4 կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ 

արտահայտված բանավոր և գրավոր խոսք: 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1 1401/Բ01             + + + 

Հայոցլեզուևխոսքիմշակույթ-2 1401/Բ02             + + + 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 1106/Բ03            + +   

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 1106/Բ04            + +   

Անգլերեն քերականություն-1 1609/Բ08       + +     +   

Անգլերեն քերականություն-2 1609/Բ09       + +     +   

Ռուսերեն-1 1703/Բ01       +       + + 

Ռուսերեն-2 1703/Բ02       +       + + 

Քաղ. պաշտպան. ևարտակարգիրավիճ. բնակչ. 

առաջինօգնութ. 

0002/Բ01      
      + +   

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0708/Բ01            + +   

Կիրառականվիճակագրությանևտվյալներիհետաշխատան

ք 

0105/Բ01      
      + +   

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1302/Բ18            + +  + 

Իրավունքի հիմունքներ 1901/Բ01            + +   

Ֆիզդաստիարակություն 0001/Բ01                

Տնտեսագիտության հիմունքներ 1007/Բ20            + +   

Գործարարության հիմունքներ 1005/Բ24            + +   

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202/Բ23            + +  + 

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107/Բ55            + + +  

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101/Բ01            + + +  

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302/Բ01            + + +  

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203/Բ22            + +   

Տրամաբանության հիմունքներ 1301/Բ02            + +  + 

Հոգեբանության հիմունքներ 1306/Բ17            + +   

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0604/Բ40            + +   
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Անգլերեն-1 1609/Բ01     +   +  +    + + 

Անգլերեն-2 1609/Բ02     +  + +  +    + + 

Անգլերեն-3 1609/Բ03     +  + +  +    + + 

Անգլերեն- 4 1609/Բ04     +  + +  +    + + 

Անգլերեն-5 1609/Բ05     +  + +  +    + + 

Անգլերեն-6 1609/Բ06     + + + +  +    + + 

Անգլերեն- 7 1609/Բ07  +   + + + +  +    + + 

Հայգրականությունևմիջմշակութայինաղերսներ 1404/Բ08 +  +         + + +  

Հայրենականևարտասահմանյանմշակույթիպատմություն 1105/Բ42 +  +         + + +  

Համաշխարհային գրականության 1606/Բ06 +  +   +      + +   

Հայ-բրիտանականևհայ-ամերիկյանառնչություններ 1609/Բ10 +  +   +      + + +  

Անգլիականգրականությունը 16-19-րդդարերում 1606/Բ04 +  +   +      + + +  

Լեզու և մշակույթ 1609/Բ11                

Լեզվաբանության հիմունքներ 1406/Բ01                

Անգլիական գրականությունը 19-20-րդ դարերում 1606/Բ05 +  +   +      + + +  

Միջմշակութայինհաղորդակցությանգործնականհմտությու

ններ 

1609/Բ12 
 +   +  +   +    + + 

Միջմշակութ. հաղորդակցությանտեսությունևպրակտիկա-

1 

1609/Բ13 
+  + +  +    +  + + +  

Ուսումնասիրվող լեզվի աշխարհը 1609/Բ14   +   + +     + + +  

Անգլերենի տարածքային տարբերակները 1609/Բ15  +  + + +      + + +  

Միջմշակութ. հաղորդակցությանտեսությունևպրակտիկա-

2 

1609/Բ16 
+  + +  +    +  + + +  

Բառագիտություն 1601/Բ20  +   + +      + +   

Ոճագիտություն 1601/Բ21  +   + +      + +   

Միջմշակութային գործաբանական լեզվաբանություն 1609/Բ17 +   + +     +  + + +  

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 1 1605/Բ19       +    +  + + + 

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու – 2 1605/Բ20       +    +  + + + 

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու – 3 1605/Բ21       +    +  + + + 

2-րդ մասնագիտական օտար լեզու – 4 1605/Բ22       +    +  + + + 
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2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 5 1605/Բ23       +    +  + + + 

Երկրագիտություն (2-րդմասնագիտականօտարլեզու)  1605/Բ24       +    + + + + + 

 

 

 

 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Անգլերենգրավոր խոսքի մշակույթ 1609/Բ18  + +   +    +  + +   

Գովազդային տեղեկատվության մշակույթ 1609/Բ19  +  + +    + +   + + + 

Գովազդային խոսքի կառուցման հիմունքներ 1609/Բ20  +   +   + + +   + + + 

Ռուս գրականություն 1701/Բ01 +           + + +  

Կոնտենտ տեղեկատվություն և գովազդ 1609/Բ21  +   +   + + +   + + + 

Մշակութային մարդաբանություն 1609/Բ22 +  +   +      + + +  

Փաստարկման լեզվամշակույթ 1609/Բ23 +   + +     +  + +  + 

Բանավոր թարգմանություն և մշակույթ 1609/Բ24  +  + +  + +  +  + +   

Քննականմտածողությունևևգովազդայինտեղեկատվությու

ն 

1609/Բ25 
 +  + +    + +   +  + 

Մշակույթ և հանրալեզվաբանություն 1609/Բ26 +  + +      +  + +   
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 

 

 

 

1.1401/Բ01 2. Հայոցլեզու և խոսքի մշակույթ– 1 

 

3. 2ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական-2ժամ 

14. 1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  15. Ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվիառանձինբաժիններիառանձնահատկությունները, 

ծանոթացնելլեզվականնորմիչափանիշներին, 

նկարագրելլեզվականմակարդակներումտեղիունեցողտեղաշարժերնուփոփոխությունները։ 

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 
21. գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
22. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
13. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

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

Գ1ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և 

ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման 

օրինաչափությունները, 

 Գ2պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել 

գիտական բանավեճեր: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները  

4. Ստուգարքըբանավորէ: 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: 
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1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTSկրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 2ժամ 

14. 2-րդկիսամյակ՝ 

գարնանային  
15. Ստուգարքային 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքիփոխհարաբերությանխնդիրները, 

ծանոթացնելխոսքիհիմնականարժանիքներին, 

նկարագրելբանավոր և գրավորխոսքիկառուցվածքայինյուրահատկությունները։ 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 
գործնականումիրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 
հիմնավորելտեքստերիգործառականպատկանելությունը, 
կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 
կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 
սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

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

Գ1ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու առանձնա-

հատկությունները,  խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և մշակման 

սկզբունքները, 

Գ2օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի 

վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ 

կատարելիս: 

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

դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

ինքնուրույնաշխատանք 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), 

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: 
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1106/Բ03 

 

Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-1 

 

2ECTSկրեդիտ 

շաբաթական 2 ժամ 

 

2 ժամ  

 

1-ինկիսամյակ՝ աշնանային  Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն 

զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը 

նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 
403. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի  

հիմնահարցերը, 

404. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին 

դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

405. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 
406. Տարբերակելուշրջանառությանմեջգտնվողհակագիտական և կեղծպնդումները, 

407. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 
408. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության 

մեջ հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներիարժևորմանն ու 

արմատավորմանը: 

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

Գ.1դրսևորել պետական մտածողություն և ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացու 

որակներ ու կողմնորոշվել հայոց պատմության հիմնահարցերում 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

8. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ 

ժողովրդի ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական 

լեռնաշխարհում: Վանի թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների 

հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և 

Արշակունյաց (66-428 թթ.) հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը 

նախարարական համակարգի ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց 

հարստության (885-1045 թթ.) օրոք: Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): 

Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: Հայ-վրացական զինակցությունը և 

Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀհրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, 
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Հայժողովրդիպատմություն (սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-

Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 

պատմ. ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014:  
 

 

1.1106/Բ04 

 

Հայոց  պատմության հիմնահարցեր-2 

 

2 ECTS 

կրեդիտ 

շաբաթական 2 ժամ 

 

դաս.-15 ժամ, գործ.- 15 ժամ  

 

2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7.ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային 

հարցերի վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և 

բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող 

քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և 

նորագույն շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական 

պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականությանվերականգնումն 

ու զարգացումը՝ վերարժևորելով ևիր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց 

պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-

ազատագրական պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթներիարժևորման արմատավորմանը: 

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

...............................................................................................................................................................

............ 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու 

հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը 

Սյունիքում և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական 

պատերազմները և Հայաստանը XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի 

միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների առաջացումը և հայ 

ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը: 

Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): 
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Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ 

աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): 

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյանևուրիշներ, Հայոցպատմություն, խմբ.՝Հր. 

Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2012:  

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, 

Հայժողովրդիպատմություն (սկզբիցմինչև XVIII դարիվերջը), խմբ.՝Ս. Մելիք-

Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀհրատ., 1975:   

3. Հայոցպատմություն, խմբ.՝Ա. Մելքոնյանիևուրիշների, Երևան, ՀՀԳԱԱպատմ. 

ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. 

IV, գ. II, 2016: 
 

 

 

1. 1703/ Բ01 

 

2. Ռուսերեն- 1 

 

3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4ժամ/շաբ. 

 

4ժամ /գործնական 

 

 1-ին կիսամյակ ՝ աշնանային  

 

ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 ընդլայնելբանավորխոսքիբառապաշարը 

 զարգացնելգրավորխոսքիհմտությունները 

 ծանոթացնելհիմնականշարահյուսականկառուցվածքներին 

 ծանոթացնելգիտականոճիառանձնահատկություններին 

 ապահովելմասնագիտականլեզվիհիմնականբառապաշարի և տերմիններիընկալումը 

 ապահովելմասնագիտականտեքստիընկալումը և վերարտադրումը 

 զարգացնելգրական և մասնագիտականտեքստերիթարգմանությանհմտությունները 

 ծանոթացնելամփոփագրեր և ռեֆերատներկազմելուհմտություններին 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
●   ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

●   կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

●    մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

●    տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

 ●    գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

●   կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

●   պատասխանել հարցերին 

●   կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական     

կառուցվածքները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

●  տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

●  տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ  

●   թեմայիշուրջմտքերիփոխանակում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

  ցուցաբերել հաղորդակցման հմտություններ 

  կազմել մասնագիտական տեքստի ամփոփագիր 
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   կազմել ռեֆերատ մասնագիտական թեմայով 

   թարգմանել մասնագիտական տեքստը  

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

գործնական պարապմունքներ 

ինքնուրույն աշխատանք 

թիմային աշխատանք 

բանավոր ներկայացում 

հարց և պատասխան 

ստուգողական աշխատանք 

ուսուցողականֆիլմիդիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

թեստայինառաչադրանք 

բանավորհարցում 

ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Քերականությանհիմնականհարցերը: Խոսքիմշակույթիհիմնախնդիրները: 

Գիտականոճիոճաբանականառանձնահատկությունները: Շարահյուսականկառուցվածքները: 

Գիտականոճիձևաբանականառանձնահատկությունները: 

Մասնագիտականտերմինաբանությանառանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. 

Харьков: ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. 

Грамматика. Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.  

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических 

специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: 

РУДН, 2010. 

 
 

 

 

1. 1704/ Բ02 

 

2. Ռուսերեն- 2 

 

4ECTS 

կրեդիտ  

 4ժամ/շաբ. 

 

4ժամ /գործնական 

 

2-րդ կիսամյակ ՝ գարնանային 

 

ստուգարք 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 

  ●   զարգացնելմասնագիտականթեմաներիքննարկման և բանավեճիկարողությունները 

  ●   ապահովելմասնագիտականլեզվիբառապաշարիգերազանցիմացություն 

  ●   ընդլայնելմասնագիտականլեզվիբառապաշարընորտերմիններիընդգրկմամբ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
●   ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

        ●ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին 

համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

●   կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 
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● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 

●  օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

մասնագիտական տերմինաբանության ազատ օգտագործում համապատասխան ոլորտում 

մասնագիտական գրականության ազատ ընկալում 

մասնագիտական թարգմանություն կատարելու հմտություն 

 մասնագիտական գիտաժողովներին և բանավեճերին մասնակցելու ունակություն 

 միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն 

 

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

գործնական պարապմունքներ 

ինքնուրույն աշխատանք 

թիմային աշխատանք 

բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

բանավեճ 

ստուգողական աշխատանք 

թեստայինաշխատանք 

վիկտորինա 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

թեստայինառաչադրանք 

բանավորհարցում 

ստուգարք 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսականկառուցվածքներ: Սուբյեկտիվգնահատմանարտահայտմանմիջոցներ 

Պարզ և բարդնախադասություններ: Կապեր և կապականբառեր: Գիտականոճիժանրերը և 

դրանցշարադրմանսկզբունքները: Մասնագիտականլեզվինբնորոշոճաբանականսկզբունքները: 

Մասնագիտականտերմինաբանությանառանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1.АлексеенкоТ.Н. Научныйстильречи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: 

ХНУ, 2005. 

2.Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3.Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4.Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. 

Обучениедискуссионномуобщению. Длястудентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5.Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку 

для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 

 
 

 

 

 0708/Բ01 

 

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 2 ECTS 

կրեդիտ 
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2 ժամ/շաբ. դաս.-2ժամ 

 

1-ինկիսամյակ` աշնանային  ստուգարքային 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

ուսանողներիմոտձևավորելաշխարհայացքևգիտելիքէկոլոգիայի` որպեսգիտության, 

բնապահպանության, բնականհամակարգերիգործունեությանհիմունքների, 

համաշխարհայինևՀայաստանիբնապահպանականխնդիրներիմասին, ձևավորել հիմնարար 

գիտելիքներբնություն–հասարակությունհամակարգումէկոլոգիայիհիմնախնդիրների, 

բնությանհետհասարակությանհամահունչզարգացմանմասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
նկարագրելէկոլոգիայի` որպես գիտության 

ձևավորմանպատմություն,բացատրելսոցիալականէկոլոգիայիհիմունքները և 

առանձնահատկությունները,  

ձևակերպելէկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքները, 

նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական 

էկոլոգիական խնդիրները, 

բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները 

և օրինաչափությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
կիրառել և գործնականումիրականացնել ՀՀ կլիմայիփոփոխությանմասին, 

կենսաբազմազանությանմասին, անապատացմանդեմպայքարիազգայինզեկույցները, 

մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառել բնապահպանական և 

էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում, 

վերլուծելէկոլոգիական վիճակըև անել համապատասխան եզրակացություններ: 

 

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

կազմակերպել  տրամաբանական  և վերլուծական աշխատանքներ: 

 

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

 

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկա-տվությունը, 

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

Դասավանդմանձևեր. 

համակցվածդասեր՝հեռահարդասընթացներ /Moodleհամակարգով/ ևդասախոսություններ:  

 

Ուսումնառությանձևեր. 

ինքնուրույնաշխատանք` գրականությանընթերցում,  Moodle 

համակարգումզետեղվածդասախոսություններիընթերցում, առաջադրանքներիկատարում և 

խմբայինքննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով,   on-line, տրվում է 
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առավելագույնը 60 հարց, նախապես կազմվածհարցաշարից]: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Ներածություն: Էկոլոգիայիհամառոտպատմություն, կառուցվածքը, առարկանևօբյեկտը: 

Օրգանիզմներիգոյությանմիջավայրըևպայմաններինհարմարվելը:Կյանքիգոյատեվմանհիմնական

միջավայրերը:Պոպուլյացիաներիէկոլոգիա: Կենսացենոզներ:Էկոհամակարգեր: 

Նյութերիշրջանառությունըէկոհամակարգերում: էկոհամակարգերիինքնազարգացում:Կենսոլորտ: 

Մարդուփոխազդեցությունըբնությանհետ:Մթնոլորտիպահպանությունը:Երկրիկլիմայիփոփոխությ

անևանապատացմանհիմնախնդիրները: Ջրայինպաշարներիպահպանությունը: 

Հողայինպաշարներիպահպանությունը:Երկրիկենսաբանականբազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանությանպահպանությունը:Շրջակամիջավայրըևմարդուառողջությունը: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. ՀովհաննիսյանՆ.,Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», 

Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., 

Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնությանպահպանությանհիմունքներ»: 

Ուսումնականձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ: 

3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան,  «Բնապահպանությանդասավանդմանմեթոդիկայի և 

լաբորատոր-գործնականպարապմունքներիձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 

էջ: 

4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանությանհիմունքներ», Երևան, 2010թ., 

311 էջ: 

5. Գրիգորյան Կ.Վ., ԵսայանԱ.Հ., ՏերՄինասքահանաՄարտիրոսյան, 

«ԲնապահպանությունևԱստվածաբանություն»,Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակամիջավայրիպահպանություն», Երևան, 

2005թ.: 

7. Ñèòàðîâ Â. À. è äð., Ñîöèàëüíàÿýêîëîãèÿ, “Àêàäåìèÿ”, Ì., 2000 
8. Маâðèùåâ Â.Â., ÎñíîâûîáùåéýêîëîãèèÌèíñê, 2000. 

 
 

 

1302/Բ18 

 
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ 

 
4  ECTS 

կրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-2. սեմ. -2 

6. 3-րդ կիսամյակ՝աշնանային 

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և 

փիլիսոփայության դերը մարդ-աշխարհ փոխհարաբերություններում, 

 վերլուծելաշխարհիփիլիսոփայականպատկերը, 

 ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու 

աշխարհայացքային հիմնախնդիրները: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 տիրապետելփիլիսոփայության  գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային  և 

արժեքաբանական գործառույթները, 

 հասկանալ ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7877
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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իռացիոնալի սահմանազատման սկզբունքները, 

 ճանաչելքաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. պարզաբանելբնականևհասարակականգիտություններիգործառույթները, 

2. տարբերակելքաղաքակրթականհայեցակարգերնուդրանցհարացույցերը, 

3. գնահատելփակևբացհամակարգերիզարգացմանառանձնահատկությունները, 

4. վերլուծելհասարակությանբնութենականևսոցիոմշակութայինհիմունքները : 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան 

մեթոդներ 

5. իմաստավորելաշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը: 

 

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

Գ2       առաջադրելու փիլիսոփայական, տրամաբանական և բարոյագիտական հիմնախնդիրներ,     

մշակել հետազոտական ծրագրեր և դրանց իրականացման մեթոդներ: 
  Գ4     պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու  հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

     Գ5   պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

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

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքներիքննարկում, տեքստիմեկնաբանում 

2.տեքստերիմեկնաբանումևհայեցակարգերիհամեմատականվերլուծություն 

3.առաջադրանքներևտարբերմոդելներիհամեմատականվերլուծություն 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 
Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016 

2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012 

3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014. 

4. Губин, В. Д. Философия,  М., 2013.  

5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.  
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1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

 

3.  

4. 4 ժամ/շաբ. 5.դաս. -2, գործ. - 2 

6.     4-րդ՝գարնանային 7. ստուգարք 

8.  Դասընթացինպատակն է՝ 

սովորողներիմոտձևավորել ԱԻ-ներիմասինպատկերացում, ԱԻ-ներումգործելուհմտություններ, 

փրկարարականաշխատանքներիկազմակերպմանվերաբերյալհմտություններ և 

տարաբնույթպատահարներիժամանակհնարավորվնասվածքներիև 

այլախտահարումներիդեպքումառաջինբուժօգնությանցուցաբերմանանհրաժեշտկարողություննե

ր: 

9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի` 

 

ա. մասնագիտականգիտելիքևիմացություն 

 

պատկերացնելտարաբնույթԱԻ-

ներիհետևանքովստեղծվածիրավիճակըևդրանդիմակայելուուղիները, 

ներկայացնելտեղեկատվությունԱԻ-

ումևպատերազմիժամանակպետությանկողմիցիրականացվողմիջոցառումներիմասին՝ուղղվա

ծբնակչությանպաշտպանությանը, 

քննարկելՀՀ-ումհավանականԱԻ-ներիցբխողռիսկիգնահատմանմեթոդները, 

գնահատելտուժածիվիճակը (առաջնայինևերկրորդայինզննում), 

վնասվածքիտեսակնուծանրությունըևտիրապետելառաջինբուժօգնությունցուցաբերելուհիմնա

հարցերին, 

տիրապետելհամաճարակայինիրավիճակներումվարակիտարածմանհնարավորուղիներինու

պաշտպանությանձևերին: 

 

բ.գործնականմասնագիտականկարողություններ 

 

կիրառելանհրաժեշտհմտություններ, տարաբնույթԱԻ-

ներումնախընտրելիվարքագիծդրսևորելուուղղությամբ, 

ցուցաբերելառաջինբուժօգնությունտարաբնույթվնասվածքներիևախտահարումներիդեպքերու

մ, 

օգտագործելձեռքբերվածկարողություներըԱԻևպատերազմիժամանակպետությանկողմիցիրա

կանացվողմիջոցառումներիընթացքում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ 

կիրառելձեռքբերվածտեսականգիտելիքներըգործնականում, 

աշխատելթիմումևլուծելբարդխնդիրներ, 

վերլուծելիրավիճակըևկատարելանհրաժեշտգործողություններիրևշրջապատիհամար: 

10. Դասընթացըձևավորումէկրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Գ1 

մասնագիտականևոչմասնագիտականհանրությանըբացատրելևմեկնաբանելտվյալոլորտինվերաբ
երողտեղեկատվությունևփաստեր: 
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11. Կիրառվումենդասավանդմանևուսումնառությանհետևյալձևերնումեթոդները. 

 

Դասախոսություն, մեթոդականևգործնականպարապմունք: 

Անհատականևինքնուրույնաշխատանքներ: 

Թեմատիկուսումնականխաղեր, ուսումնականտեսաֆիլմերիցուցադրում: 

Ուսումնամեթոդականվարժանք: 

12. Գնահատմանմեթոդներըևչափանիշներնեն. 

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

ուսումնառությանարդյունքներիհամար 

նախատեսվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովում): 

13. Դասընթացըբաղկացածէհետևյալհիմնականբաժիններից. 

 

1. Արտակարգիրավիճակներուպատահարներ: 

2. Քաղաքացիականպաշտպանություն: 

3. ԱԻ-ումբնակչությանառաջինբուժօգնություն: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

  

1. ՄարկարյանՌ.Վ., ՋանջուղազյանՆ.Ա., ՕհանջանյանՄ.Մ.,ՀարությունյանԱ.Ա., 

ՀարությունյանՎ.Ս., ԲաղդասարյանԼ.Լ., ՀասրաթյանՌ.Ց., ՎարդանյանՋ.Հ.  

2. «Քաղպաշտպանությանևարտակարգիրավիճակներիհիմնահարցեր», Երևանիհամալս. 

հրատ., 2006, 238 էջ: 

3. Հեղինակներիկոլլեկտիվ, 

«Մինչբժշկականօգնությունըբնակչությանըարտակարգիրավիճակներում», 

ուսումնականձեռնարիկ, Երևանիհամալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

4. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքայինվերակենդանացմանմինչբժշկականմեթոդներիուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդականաշխատանք), Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

5. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրականանշարժացում», ուսումնամեթոդականաշխատանք, 

Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

6.Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան 

«Արտակարգիրավիճակներիևքաղաքացիականպաշտպանությանհիմնահարցեր», 

ուսումնականձեռնարկ, Եր.,Երևանիհամալս. հրատ., 2017 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

 
 

1. 1007/Բ20 2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 

 

3. 2 կրեդիտ 

1.6 ժամ/շաբ.   

 

5. դասախոսություն 

6.3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7.ստուգարք 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝   ուսանողներինհաղորդել համապատասխան գիտելիքներ 

տնտեսական երևույթների բովանդակության դրանց մեկանաբանության, ժամանակակից 

տնտեսական համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց 

իրավատնտեսական կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն 

ուսանողներին՝  իրական կյանքում արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման 

համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Բացահայտել տնտեսական համակարգերի կենսագործունեությունը, լուսաբանել 

հասարակության տնտեսական նպատակները և հիմնական 

տնտեսագիտական  հասկացությունները, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
              շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական 

իրավիճակներում 

              արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը, 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
              յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,  

              մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը: 

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

 Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսագիտությանկարևորագույն 

սահմանումների, հասկացությունների, տնտեսական մեխանիզմների գործողության 

առանձնահատկությունների իմացություն և որոշակի բնագավառում դրանք օգտագործելու 

կարողություն, արտադրողի տնտեսական գործունեությանն ու սպառողի վարքին առնչվող 

հիմնական հասկացությունների իմացություն,  մասնագիտական առանձին ոլորտներում 

տնտեսագիտական մտածողության ու տնտեսական որոշակի գործունեության 

իրականացման ունակության ձևավորում:  

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

      .  դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

      .  դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել 

կողմնորոշող` իրական կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և 

պարզաբանում, 
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      .  ինտերակտիվ  (փոխներգործուն)  ուսուցման ապահովման համար 

ուսանողների  հետ տնտեսական քաղաքականության  տարբեր ոլորտներին առնչվող 

առավել կարևոր հիմնախնդիրների պարզաբանում: 
12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները: 

2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը: 

3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը: 

4. Սպառողիվարքիմեկանաբանությունը: 

5. Արտադրության ծախքերը ,գնագոյացումը և շուկայական տարբեր 

կառուցվածքները: 

6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները: 

7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը: 

8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն: 

9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը: 

10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը:Տնտեսական զարգացման 

խնդիրները: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և 

հասարակական ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-

ի  ,,Տնտեսագետ,,  հրատարակություն, 1999: 

2. Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, 

ուսումնական ձեռնարկ,  Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.: 

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, 

Տնտեսագիտության հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ 

տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան, Լիմուշ 

հրատարակչություն, 2014: 

4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, 

Изд-во ,,Инфра-М,,  , 2015: 

5. www.armstat.am 

6. www.gov.am 

 

 

1. 1202/Բ23. 

 

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 

 

3.2 ECTS 

կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-2 

 

6. 3-րդ կիսամյակ՝գարնանային 

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարա-

կան ակունքներին, 

 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսում-

նասիրության առարկայական տիրույթին, 

 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական 

հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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6. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

7. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

8. ընկալել  քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը 

և կատարել թարգմանություններ, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
9. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

10. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների 

մեկնաբանման հարցերում, 

11. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքականմշակույթի, 

քաղաքականսոցիոլոգիայիհիմնահարցերը 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
12. օգտվելմասնագիտականգրականությունից, 

13. պահպանելմասնագիտականէթիկայինորմերը: 

 

 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

 

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկա-տվությունը, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և 

գրավոր խոսք: 

 

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

 

1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ 

պատրաստում: 

5. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված 

հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԹԵՄԱ 1՝ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ: ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ և 

ԱՌԱՐԿԱՆ: ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ և ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 2՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ԹԵՄԱ 3՝  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ։ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ։ ԹԵՄԱ 4 ՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ։ ԹԵՄԱ 5՝  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ: 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ԹԵՄԱ 6՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: ԹԵՄԱ 

7՝ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱ և ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 
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2. Гаджиев К.С. Политическая  философия. М., 1999. 
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для 

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.  

5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – 

(Ñåðèÿ §Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦). 

 
 

 

1. 1107/Բ55 

 

2. Մշակութաբանության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.1 ժամ-, ինքն. -1 ժամ 

 

6.3-րդ կիսամյակ ՝գարնանային  7. ստուգարք 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ 

առնչվող մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:  

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները, 

նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները,  

ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և 

լոկալ դրսևորումները,  

տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

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

Գ1 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ2 - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին 

տեսական և գործնական գիտելիքները, 

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

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 

3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:  

2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները:  

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:  

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ»,  «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում:  

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ:  

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:  

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин  В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 

2001. 
 

 

 

1. 2101/Բ01 

 

2. Կրոնագիտության հիմունքներ 

 

3. 2 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-30,  

 

6. 3-րդ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգվածգիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորմանևզարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարությանմասին, ծանոթացնել,  

 տալընդհանուրգիտելիքներաշխարհումգոյությունունեցողկրոնների, 

դրանցդասակարգմանսկզբունքների, օրինաչափությունների,առանձնահատկությունների, 

Հայոց եկեղեցուհիմնականառանձնահատկություններիվերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային 

առանձնահատկություններին,  
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9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու 

զարգացման պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 

առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը,  

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները 

և ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,   

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և 

համեմատելու տարբեր կրոններ,  

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

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

 

1. Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 
 

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

 

1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում 

քննարկում հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում 

քննարկումներին: 

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն 

հետազոտություն որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

9. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման 

հիման վրա:   

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաներիհամակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի 

դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. 

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։Հայոց դիցաբանություն: 

Ազգային և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից 

ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները 

(հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, 

(դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո), Հուդայականությանէությունըևբնութագրիչա-

ռանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները:Քրիստոնեության առաջացումը և զարգացումը: Քրիստոնեության 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կա-

թոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական ավանդական և ոչ ավանդական 

հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 
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առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Հայաստանի 

Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. ՔրիստոնյաՀայաստան։Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.  

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.  

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 
 

 

 

 

1. 0604/Բ40 

 

2. Բնագիտության ժամանակակից 

հայեցակարգեր 

3. ECTS կրեդիտ 2 

4. 2ժամ/շաբ. 5.  դաս.-2 

6. 3-րդ կիսամյակ /աշնանային 

 

7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ 

ֆիզիկայի, քիմիայի և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին 

ժամանակներում ձեռք բերված նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս 

կիրառության վերաբերյալ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված  

հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և 

հասարակության զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

  3.  կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի  

կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

4.  համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ:   

 

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

 

Գ1 մասնագիտական և ոչ մասնագիտական հանրությանը բացատրել և մեկնաբանել տվյալ 
ոլորտին վերաբերող տեղեկատվություն և փաստեր: 
 

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

1.Դասախոսություններ,  

2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքնանցկացվումէբանավորևհիմնվածէկիսամյակիընթացքումարվածտարբերս

տուգողականաշխատանքներիարդյունքներիևբանավորհարցմանձևովանցածնյութերի

վրա: Ստուգարքիընթացքումտրվումէառավելագույնը 4 հարց` 
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նախապեստրամադրվածհարցաշարից: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը:  

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների 

կառուցվածքի   առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից 

սարքերում:  

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները:  Էներգիայի ստացման միջոցները  

ներկայումս և ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, 

պլաստմսսաների, մանրաթելերի և կաուչուկների ստացման և օգտագործման 

հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի 

կառուցվածքը:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ.  առցանց  դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ 

կենտրոն, 2012 

2. А.П. Садохин. Концепции  современного естествознания. 445с.   Москва, 2006. 

3. Концепции  современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. 

Михайлова, 335с.Москва, 2008. 
 

 

1302/Բ. 00 

 

2. Բարոյագիտության հիմունքներ 

 

3. 2  ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-1. սեմ. -1 

 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 

 

7. ստուգարքային 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծելժամանակակիցքաղաքակրթականմարտահրավերներիբարոյականհիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել  բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահրցերին:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
14. տիրապետել  բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

15.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

16. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես 

նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
17.   հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

18.   ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

19.    գնահատել  բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
20. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

21.  վերլուծել  արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 
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խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքներիքննարկում, տեքստիմեկնաբանում 

2.տեքստերիմեկնաբանումևհայեցակարգերիհամեմատականվերլուծություն 

3.առաջադրանքներևտարբերմոդելներիհամեմատականվերլուծություն 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

 Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության   աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

3. Կրոնական էթիկա: 

4. Բիոէթիկա: 

5. Քաղաքական էթիկա: 

6. Սիրո մետաֆիզիկա: 

7. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2. Бодрийяр Ж.  Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить.  М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010 

 

 

1. 1005/Բ24 

 

2. Գործարարության հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ  

4. 2 ժամ/շաբ. 5. դաս.՝ 2, 

 

6. 3-րդ կիսամյակ ` աշնանային 

 

7. ստուգարք 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրելգործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,  

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են 

օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային 

զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 
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 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և   

մոտեցումները: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման 

համարժեք մոտեցումները, ընտրելգործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսա-

գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,  

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարությանզարգացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները,  

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT 

վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր 

ֆինանսավորման աղբյուրները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ  և այլն, 

 իրականացնել գործարարության  խաղարկային ներկայացումներ: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություններ  

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 

-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից  

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները 

1.5. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման  ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

 առանձնահատկությունները    

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ  

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:  

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության 

կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական 

գաղափարների մշակման փուլում: 
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Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7.  Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

   -դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

   -Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և  

հնարավորությունները:  

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային  

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը.  փոխազդեցությունը և մոտեցումները  

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները  

13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

       13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

       13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,   

բնութագրիչները 

       13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի 

կառուցվածքը և բնութագրիչները 

       13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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2. Հոգեբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/ շաբ. 

 

5. դաս.-2, գործ. - 2 

 

6.  3-րդ՝  աշնանային  կիսամյակ 7ստուգարքային 

 

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,  

 ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը, 

  հոգեբանական կրթվածությանև մշակույթի զարգացումը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
22. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները, 

23. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը, 

24. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները, 

http://www.aup.ru/books/m6/
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մոտիվացիայի տեսությունները, 

25. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման 

հոգեբանական հիմքերը, 

26.   ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու 

հիմնական սկզբունքները:  
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

  օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում, 

կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի առնելով 

անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները, 

կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
տիրապետել գիտական գրականության  հետ աշխատելու հմտություններին 

կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները, 

օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:  

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

 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

 դասախոսություն, 
 սեմինար պարապմունք, 
 քննարկում,  
 պրակտիկ աշխատանքներ, 
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի 

իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության 

ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության 

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:  

2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:  

3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:  

4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում: 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:  

5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:   

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ 

2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ.,  Եր. ԵՊՀ հրատ. 

2010, 204 էջ  

3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002. 

4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-

М”, 2002 

5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 
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. 2203/ Բ22 

 

2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 

 

3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. 2  

 

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Ստուգարք 

30. Դասընթացի նպատակն է` 

ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական 

մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական 

հիմնախնդիրներ, 

նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

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

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով նոր 

խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

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

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´ 

մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային 

ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է  2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 
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15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с 

предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”//USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

 

1901/Բ 01 Իրավունքի հիմունքներ 

 

2 ECTS կրեդիտ 

Շաբաթական2 ժամ 2 դաս. 

3-րդկիսամյակ՝ աշնանային Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է  

Սովորեցնելհասարակականկյանքիտարբերոլորտներիիրավական-

օրենսդրականկարգավորմանհիմունքները, 

մշակելստացածիրավականգիտելիքներըգործնականումկիրառելուհմտություններ, 

ինչպեսնաևձևավորելիրավականաշխարհայացքումշակույթ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը, 

իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքիհամակարգի հիմնականճյուղերը, 

դրանցկարգավորմանհիմնականաղբյուրները,  

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները,  

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորմանառարկան, 

հիմնադրույթները։ 

 
բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի աղբյուրները, 

դրանց աստճանակարգությունը,  

 իրականացնելիրավականևսեփականիրավունքներիպաշտպանությանգործողություններ։ 

 դրսևորելիրավականաշխարհայացքևիրավականմշակույթ: 

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ 
 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,  

 օգտվելիրավականտեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, օրենսգրքեր, 

օրենքներ),  

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական 

պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության 

զգացում։ 

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

Այսծրագրիհաջողավարտինուսանողնունակկլինի. 

Գ1 
մասնագիտականևոչմասնագիտականհանրությանըբացատրելևմեկնաբանելտվյալոլորտինվերաբերողտեղեկա
տվությունևփաստեր: 
 

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

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբայինաշխատանք, 

 ինքնուրույնաշխատանք, 
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 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա  

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադր-

ված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակությունևպետություն:Իրավունք:Իրավականկարգավորմանկառուցակարգըևիրավունքիկենսագո

րծումը։Իրավունքիձևերը:Իրավունքիհամակարգը:Օրինականություն, իրավաչափվարքագիծ, 

իրավախախտում:Կոռուպցիայիդեմպայքարիիրավականհիմնահարցերը: 

Սահմանադրականիրավունք:Դատականիշխանությունևդատականհամակարգ:Քաղաքացիականիրավունք:Աշ

խատանքայինիրավունք:Ընտանեկանիրավունք:Էկոլոգիականիրավունք:Քրեականիրավունք:Դատավարական

իրավունք:Միջազգայինիրավունք։ 

Հիմնական գրականության ցանկը 
1. ՀՀՍահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀքաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:  

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:  

 

 

 
1. 2301/Բ01 

 

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 

կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 

 

5. գործ.-2 

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին 

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

 

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

 

Գ4 օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 
գիտական հոդվածներ և այլն): 
 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում էլ. 

փոստին: 

Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել 

առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Բաժին 1 -Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

3. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

 

 
1,1301/Բ2 2. Տրամաբանության հիմունքներ 

 

3. 2 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.-1 , սեմ.-1 

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Ստ․ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են 

մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու 

կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հասկանալմտքի կառուցվածքը,  

 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը  և գործառնական տեսանկյունները: 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 հասկանալ  տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների 

ժամանակ, 

 ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

 իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, 

հիմնավորվածության և հետևողականության  հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից 

բխող մասնավոր նորմերի պահանջները: 

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

 

Գ1. քննադատաբար վերլուծելու մասնագիտական տեղեկատվությունը՝ առաջադրելով 

նոր խնդիրներ, նպատակներ և համապատասխան մեթոդաբանություն, 

Գ3. ազատորեն օգտվելու տեղեկատվական տարբեր գիտական աղբյուրներից 

(համացանց, գիտական հանդեսներ, էլեկտրոնային մասնագիտական գրադարաններ և 

այլն): 

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

1.  դասախոսություն, 

2. քննարկում, 

3. անհատական աշխատանք: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

3. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի 

ճշգրիտ մեկնաբանում: 

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է  առավելագույնը 10միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, 

վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և 

լեզու:Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության 

տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության 

ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն 

ու կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:Դատողության էությունը 

և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:Տրամաբանական 

մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, 

հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, 

դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական 

մտահանգումներ: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015: 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. 
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М.,2005. 

3. ИвлевЮ.В.,  Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
 

1. 1606/ Բ20.   

 

3. Համաշխարհային գրականություն 3. 4 ECTS   

կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5. 3ժամ դասախոսություն 

6.   3-րդ կիսամյակ 7. Առանց ընթ. գնահ. 

31. Դասընթացի նպատակն է՝  

ներկայացնելհամաշխարհայինգրականությանպատմությանզարգացումներըևառանձնահա

տկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

 սահմանել համաշխարհային գրականության ձևավորման  առանձնահատկությունները 
 նկարագրել 20-րդ դարի գրականության զարգացման հիմնականմիտումները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

 ճանաչել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
Այս դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողն  ունակ կլինի. 

 գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 

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

Բ2. վերլուծել  լեզվի և գրականության հաղորդակցության տեսական և գործնական 

հիմնահարցերը, 

Բ7.օգտագործել  էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ, 

Գ2. վերլուծել  մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ 

քննություն 

1. Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 

առավելագույն միավոր: 
2. Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 

առավելագույն միավոր: 
3. Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
4. Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոմերոսյան պոեմները: Հոմերոսյան հարցը: Հին հունական դրաման. Էսքիլես, 

Սոֆոկլես, Եվրիպիդես: 

2. Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային 

հիմքերը: Վերածնունդը Իտալիայում: Դանտեի կյանքը: «Աստվածային կատակերգու-

թյուն» պոեմը: Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: 

3. Սերվանտեսի կյանքը և ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: 

Դոն Կիխոտի կերպարը: 

4. Վերածնունդը Ֆրանսիայում: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպի 

ժանրային առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հումանիստականը Ռաբլեի 

վեպում: 

5. Անգլիական Վերածննդի գրականությունը: Շեքսպիրի ստեղծագործությունը: Մեծ 

ողբերգությունները («Համլետ», «Լիր արքա», «Օթելլո»): Շեքսպիրի կատա-

կերգությունները և դրամաները: 

6. 17-18-րդ դարերի գրականության զարգացման հիմնական միտումները Կլասիցիզմից 

անցում լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և 

բանական հասարակության կոնցեպցիան:  

7. Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղ-

ծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. 

«Դոն Ժուան» չափածո վեպը: Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» 

վեպը: 

8. Դասական ռեալիզմի գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): 

9. ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի «Խոտի տերևներ» ժողովածուի 

գաղափարները և պոետիկան:  

10. Ռուսական դասական գրականութան տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-

րդ դարի ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, Չեխով): 

11. Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: 

«Ճանճերը» պիեսը: 

12. Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: 

13. Ֆր. Կաֆկայի ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: 

«Կերպարանափոխություն» նովելը: «Դատավարություն» վեպը: 
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14. Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: 

15. Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների «Շառաչ և ցասում» վեպի 

պրոբլեմները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տրոնսկի Ի.,  Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951, 

2. ՄամիկոնյանՀ., Արտասահմանյանգրականությանպատմություն, Երևան, 1957, 

3. ԱրտամոնովԴ., 17-18-րդդարերիարտասահմանյանգրականությանպատմություն, 

Երևան, 1987, 

4. 19-րդդարիարտասահմանյանգրականությանպատմություն,  խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, 

Երևան, 1986, 

5. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних веков и 

Возрождения. Любое издание, Москва, 1979, 

6. История  зарубежной литературы 20-го века, под. ред. Андреева, Москва, 2011. 

7. Лебедев Ю.В., История  рyсской литературы 19-го века, часть 3, Москва, 2008. 

 

 
 

 

 

1.  1406/Բ01 2. Լեզվաբանության հիմունքներ 

 

3.  2 ECTS կրեդիտ 

4.  2 ժամ/շաբ. 

 

5.  դաս. - 2 ժամ 

 

6. 2-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների մասին, 

ինչպիսիք են, օր., լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային բնույթը, լեզվի 

կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, լեզուների 

ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն,  ներկայացնել 

լեզվաբանության բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակարգերի և միջգիտակար-

գերի բնութագրերը, լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները և դրանց դերը 

լեզվաբանության՝ որպես գիտության զարգացման գործում: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ըմբռնելու լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը,  

 ճանաչելու լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության 

գանձարանի, 

 պատկերացում կազմելու լեզվի հասարակական գործառույթների մասին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 զարգացնելու լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանելու ինքնուրույն գիտահետա-

զոտական աշխատանք կատարելու ունակությունը,  

 գնահատելու  արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում,  

 տարբերակելու լեզուների ծագումնաբանական և պատահական ընդհանրությունները, 

 օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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 ստեղծագործաբար զարգացնելու և կիրառելու առկա գիտելիքները: 
 

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

 

Ա1. ներկայացնելու  լեզվաբանության և թարգմանաբանության արդիական                     հիմնախնդիրները, 

սկզբունքները և ժամանակակից տեսությունները, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության ոլորտում,  

Բ7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները 

թարգմանաբանական քննության նպատակով, 

Գ1.օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ   ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ: 

 

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

 

1. դասախոսություն, 

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն 

նախագծի իրականացում), բանավորստուգում/հարցում: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1. Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի գոյության 

ձևերը) 

 2. Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները 
       3. Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական հնչյունաբանություն) 

       4. Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն, իմաստափոխություն, 

տերմինագիտություն, բառարանագիտություն) 

       5. Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն) 

       6. Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները) 

       7. Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Է. Բ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987 

2. А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1996 

3. Т. И. Вендина, Введение в языкознание, М., 2003  

4. О. С. Широков, Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003 

5. А. М. Камчатнов, Н. А. Николина, Введение в языкознание, М., 2010 
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1. 1404/Բ08 2. Հայ գրականություն և միջմշակութային կապեր 3. 2 - ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. – 30 ժամ 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 7.  Առ․ընթ․գն 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողներիններկայացնելազգայինինքնության,ազգայինհոգեբանությանևմտածողու-

թյանինքնատիպությունըգրականությանզարգացմանտարբերշրջափուլերում, 

2. սահմանելայնսկզբունքներըևչափորոշիչները, ըստորոնցկարելիէստեղծելմիջմշակու-

թայինկապերգրականությանևմշակութայինտարբերհարթակներում: 

3. բացատրելարդիգրականկյանքիօրինաչափություններըևառանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

27. ճանաչելու  գրական երկի բնութագրական հատկանիշները, 

28. թվարկելու գրականության զարգացման շրջափուլերը և նրանց ներսում ընթացող տեղաշարժերը, 

29. մատնանշելու  ազգային և համամարդկային  հարցադրումներ ընդգկող հիմնական գրական 

ստեղծագործություններըև արվեստի գործերը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համադրելու կամ հակադրելու տարբեր ազգային պատկանելիության գրական երկեր, 

 գրական տեքստի միջոցով  շեշտադրեուլ ազգային ինքնության,ազգային հոգեկեցվածքի 

առանձնահատկությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորելու ընդհանրացումներ անելու կարողու-թյուն, 

 կապ հաստատելու  գրականության ևմշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև: 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, գրականագիտու-թյան, 

մշակույթի պատմության  սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները,, 

Ա3. - մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյու-թական 

ազգամշակութային արժեքները, 

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2.- կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. -համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն, 

2.ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում, 

3.միջմշակութային կապերի ստեղծում՝համադրելով տարբեր ազգային պատկանելիության գրական երկեր և 

արվեստի գործեր: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայ գրականության զարգացման շրջափուլերը.գրական կյանքի առանձնահատկություն-ները: 

2. Ազգային ինքնության խնդիրը.գրքի խորհրդապատկերը հայ մշակութային պատմության մեջ: 

3. Ազգային խորհրդանիշներ, արխետիպերը հայ և համաշխարհային գեղարվեստական 

մտածողության մեջ: 
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4. Գունամտածողությունը գրական պատկերի ենթաշերտերում. միջմշակութային կապերի ստեղծում  

գրականության և նկարչության,երաժշտության միջև: 

5. Արդի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները . ազգային և համամարդ-կային 

արժեքների  զուգորդումներ: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. ԱղաբաբյանՍ., Հայսովետականգրականությանպատմություն, ՀՍՍՀԳԱհրատ.Երևան, 1988,  

2. ԱղաբաբյանՍ., Արդիհայգրականությանպատմություն, ՀՀԳԱԱհրատ., 1993,  

3. ՔալանթարյանԺ., Ուրվագծերարդիհայգրականության, <<Զանգակ>>հրատ., Երևան2006 

4. Արզումանյան Ա.,Հայգրականությանդասավանդմանմեթոդներ, ձևեր,ԱՀԱ Պոլիգրաֆ. հրատ., 

Երևան, 2014 
 

 

1. 1606/Բ08 

 

2. Անգլո-ամերիկյան գրականություն 3. 3 ECTSկրեդիտ 

4.  3 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս.- 2 ժամ 

6.  4-րդկիսամյակ՝գարնանային 7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

1. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել 19-րդդարիանգլո-ամերիկյանգրակա-

նությունըևդրապատմությանզարգացմանօրինաչափությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 նկարագրել  19-րդ դարի անգլո-ամերիկյան գրականության ավանդույթները 

 հիմնավորել 19-րդ դարի ռեալիստական վեպի զարգացումը 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 ընտրել  և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ . 

 գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական գիտելիքներ: 

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

Ա4. տարբերակելու աղբյուր տեքստի կառուցվածքային և լեզվական առանձնահատկությունները, 

Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, 

Բ4. վերլուծելու սկզբնաղբյուր տեքստի բառային, քերականական և ոճական առանձնահատկությունները և 

համարժեքորեն դրանք փոխանցելու թիրախ տեքստում,  

Բ5. գործնականում կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները, 

Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

Գ4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

1. Դասախոսություն, 

2. Հանձնարարված գրականության  ընթերցում, քննարկումներ: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

1. Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  
2. Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 
3. Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
4. Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անգլիական ռոմանտիզմի գրականությունը, նրա ժանրային առանձնահատկությունները: Ուիլյամ 
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Բլեյքի պոեզիան, նրա քրիստոնեական և միստիկական կողմերը: «Լճային դպրոցի» 

բանաստեղծները: 

2. Բայրոնի կյանքը և ստեղծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: «Կայեն», 

«Մանֆրեդ» դրամատիկ պոեմները: «Դոն Ժուան» չափածո վեպը: 

3. Ջոն Քիթսի պոեզիան: Վ. Սկոտի պատմավիպասանությունը: 

4. Ռոմանտիզմի ձևավորումն ԱՄՆ-ում: Էդ. Պոյի ստեղծագործությունը: Էդ. Պոն բանաստեղծ, 

նովելագիր և գրականության տեսաբան: 

5. Դասական ռեալիզմի ձևավորումը Անգլիայում: Ջեյն Օստինի հոգեբանական վեպերը: Չ. Դիկենսի 

ստեղծագործությունը: «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպը: 

6. Ուիլ. Թեքերեյի ռեալիզմի առանձնահատկությունները. «Սնափառության  տոնավաճառ» վեպը: 

7. Դարավերջի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Աբոլիցիոնիզմի գրականությունը (Լոնգֆելլո, Բիչեր-

Սթոու): Պոեզիան (Ուիթմեն, Դիկինսոն): Ամերիկյան փիլիսոփայական վեպը. Հ. Մելվիլ 

«ՄոբիԴիկկամՍպիտակկետաձուկը»: 

8. Անցումռոմանտիզմիցռեալիզմի. Մ. Տվենիստեղծագործությունը: «ԹոմՍոյերիարկածները» և 

«ՀեքլբերիՖիննիարկածները» վեպերը: 

9. ՍիմվոլիզմիգրականությունըԱնգլիայում: ՕսկարՈւայլդիստեղծագործությունը. գեղագիտությունը, 

հեքիաթները և պատմվածքները: Դրամաները. «Սալոմե»: Գեղեցիկի և բարոյականիխնդիրը 

«ԴորիանԳրեյիդիմանկարը» վեպում: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Кеттл А.,  Введение в историю  английского романа, Москва, 1966, 

2. Урнов М.В., Вехи традиции в английской лит-ры, Москва, 1986 , 

3. Ивашева В.В., Лит-ра  Великобритании 20-го века, Москва, 1984 , 

4. Гилензон Б.А., История лит-ры  США, Москва,  2003. 

 
 

 

 

 

1. 1609/ Բ15 

 

2. ՀԲ Անգլերենի տարածքային տարբերակները 3. 4- ECTS կրեդիտ 

4. 4ժամշաբ. 5.դաս. -30 ժամ + 15 ժամ 

6.   5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7.   Եզ․գն․ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողներին ծանոթացնել անգլերեն լեզվի պատմա-աշխարհագրական զարգացման փուլերին, 

2. տեղեկացնել ներկայիս համաշխարհայնացման դարաշրջանում անգլերենիդերակատար-ման և 

կիրառության առանձնահատկությունների մասին, 

3. ներկայացնել անգլերենի տարածքային և էթնիկ տարբերակների (բրիտանական անգլերեն, 

ամերիկյան անգլերեն, ավստրալիական անգլերեն, կանադական անգլերեն, հնդկական անգլերեն, 

անգլոաֆրիկյան անգլերեն, անգլոիսպանական անգլերեն)լեզվական առանձ-նահատկությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
լուսաբանելուանգլերենիտարածականզարգացմանմիտումներըև 

կիրառմանաշխարհաքաղաքականդրդապատճառները, 

նկարագրելուհամաշխարհայնացման գործընթացումդասական անգլերենի՝ տարբեր մշակույթների 

կողմից կրած ազդեցությունը, 

բացատրելու անգլերենի տարածքային տարբերակների առանձնահատկությունները 

հաղորդակցության տարաբնույթ ոլորտներում, 
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 քննարկելուանգլերենիտարածականևէթնիկտարբերակներիարտասանական, 

ձևաբանական-շարահյուսական, բառիմաստայինառանձնահատկությունները,  

 համադրելու գրական անգլերենի երեք ազգային տարբերակների՝ բրիտանական, 

ամերիկյան և ավստրալիական անգլերենների լեզվական համակարգերը և կիրառման 

ոլորտները, 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 6.վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

 

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

 

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթահարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանականև մշակու-թային 

խնդիրների վերլուծություն,  

Գ1. -օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

 

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

 

1. դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանք-ներ, 

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

մասնակցություն քննարկումներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անգլերենի պատմա-աշխարհագրական զարգացման փուլերը և դրանց դրդապատճառ-ները: 

2. Անգլերենի՝որպեսհամընդհանուր կիրառման լեզվի (lingua franca), կիրառման ոլորտները 

համաշխարհայնացման դարաշրջանում: 

3. Անգլերենիտարածքայինտարբերակների(բրիտանական, ամերիկյան, ավստրալիա-կան, 

հնդկական անգլերեններ) արտասանական, ձևաբանական-շարահյուսական, բառիմաստային 

առանձնահատկությունները: 
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4. Անգլերենի էթնիկ տարբերակների (անգլոաֆրիկյան, անգլոիսպանական) արտասանա-կան, 

ձևաբանական-շարահյուսական, բառիմաստային առանձնահատկությունները: 

5. Ամերիկյան անգլերենի գերիշխող դերը ներկա աշխարհա-քաղաքական իրադրության 

պայմաններում: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Crystal D.,English as a Global Language, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2012.  

2. Kachru B.B., The other tongue: English across Cultures, 2nd edition, USA: University of Illinois, 1992. 

Kramsch C., Language and Culture, Oxford: Oxford University Press, 1998.  

3. Lozinschi S., English – The language of the modern world,/http://cogito.ucdc.ro/nr_1/15%20-

%20Smaranda%20Lozinschi%20-%20ENGLISH%20-

%20THE%20LANGUAGE%20OF%20THE%20MODERN%20WORLD.pdf 

4. Rohdenburg G. andSchluter J., One Language, Two Grammars?: Differences Between British and American 
English, New York:Cambridge University Press 2009.  

 
 

1.1105/ Բ42 2. Հայրենական և արտասահմանյան մշակույթի պատմություն 3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս.-30 ժամ 

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնելուսանողինհայևհամաշխարհայինարվեստիպատմությանը, 

նրազարգացմանհիմնականփուլերին, կարևորհուշարձաններինևստեղծագործություններին:  

 հաղորդակիցդարձնելուսանողիննախնադարյան, հինքաղաքակրթությունների, Դասական /Հունա-

Հռոմեական/,Միջնադարյան,Վերածննդի, Նոր և 

Նորագույնշրջանիմշակույթներին,ինչպեսնաևհեղինակավորարվեստագետների կյանքի 

ևստեղծագործություններիուսումնասիրմանը: 

 ներկայացնելհայարվեստիտեղըհամաշխարհայինարվեստում,բացահայտելհայարվեստիկապերըհ

ունական, հռոմեական, բյուզանդական,ռուսական, եվրոպականարվեստներիհետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնել մշակույթի դարաշրջանները և նրանց առաձնահատկությունները, 

 հասկանալ և մեկնաբանել արվեստի ստեղծագործությունները (ճարտարապետություն, 

կերպարվեստ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ), 

 ճանաչել ու զանազանել հայրենական և արտասահմանյան մշակույթը, 

 ինքնուրույն հետազոտել և ներկայացնել ցանկացած արվեստագետի կյանքն ու գործունեությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 տարբեր լեզուներով(հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն)կատարել արվեստի վերաբերյալ գիտական 

ուսումնասիրություններ, վերլուծություն և մեկնաբանում, 

 օգտագործել ձեռք բերված գիտելիքները գիտական հոդվածներ գրելիս և թարգմանելիս, 

 կառուցել գիտական խոսք և մշակույթի թեմաներով երկխոսություն վարել, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 օգտվել գրադարաններից և տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (գրքեր, ինտերնետային 

ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ), 

 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները՝ ներկայացնել իր իսկ մշակած  թեմաները 

(պրեզենտացիա): 

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

Ա1. - ներկայացնելու մշակույթի պատմության  սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնա-խնդիրները, 

Ա3. - մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյութա-կան 

ազգամշակութային արժեքները, 

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 
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Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. -համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն, արտաժամյա դասախոսություն՝ թանգարաններիայցելություն, գրավոր և 

բանավոր ստուգում: 

2. հանձնարարված գրականության վերլուծություն, ինքնուրույն հետազոտություն՝ռեֆե-

րատ,խմբային աշխատանք՝ պրեզենտացիա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:   

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Արվեստ, կրոն, գիտություն, քաղաքակրթությունհասկացությունները, 

արվեստիտեսակները,կերպարվեստիյուրահատկությունը, 

կառուցվածքայինտարբերություններըարվեստիայլտեսակներից: Արվեստիֆունկցիաները, 

հասարակական և հոգևորդերը: 

2. Արվեստիպատմությանդարաշրջանները. Սկսածհնագույնժամանակներիցմինչ 21-րդ դարը: 

Համաշխարհային և հայարվեստիպատմությանժամանակագրություննուաշխարհագրությունը: 

Յուրաքանչյուրդարաշրջանինբնորոշառանձնահատկությունները: 

Արվեստիոճերնուուղղությունները: 

3. Նախնադարյանարվեստ: 

4. Հինքաղաքակրթությունների /Եգիպտոս, Միջագետք, Ուրարտու/ մշակույթներիընդհա-

նուրբնութագիրը և հիմնականհուշարձանները: 

5. ՀինՀունաստանիարվեստիհիմնականշրջաններնուհուշարձանները: 

6. ՀինՀռոմինորարարություններըմշակույթիբնագավառում: 

7. ՄիջնադարյանԱրևելաքրիստոնեական և Արևմտաքրիստոնեականարվեստ: 

8. Միջնադարյանհայճարտարապետություն և կերպարվեստ: 

9. ԻտալականՎերածննդիարվեստը: ՀյուսիսայինՎերածննդի՝ նիդերլանդական և 

գերմանականդպրոցները: 

10. 17-րդ դարիարվեստիընդհանուրբնութագիրըիտալական, ֆլամանդական, հոլանդական, 

իսպանական,  դպրոցները /կառավաջիզմ, բարոկկո, ռոկոկո/: 

11. 18-19-րդ դարերիարվեստիընդհանուրբնութագիրը /կլասիցիզմ, ակադեմիզմ, ռոմանտիզմ/: 

12. Իմպրեսիոնիզմ,Պոստիմպրեսիոնիզմ և Սիմվոլիզմ: 

13. Մոդեռնիզմ: 

14. 19-20-րդդարիհայկերպարվեստագետները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Աղասյան Ա., Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ.,Ղազարյան Վ.,ՀայԱրվեստիՊատմություն, ՛՛Զանգակ-97՛՛, 

Երևան 2009: 

2. Երզնկյան Մ.,Արտասահմանյան արվեստի պատմություն, Զանգակ, Երևան2003. 

3. Հակոբյան Հ., Հասրաթյան Մ.,Համաշխարհային և հայարվեստիպատմությանուղեցույց, Երևան, 

՛՛Զանգակ-97՛՛, 2005: 

4. Ильина Т., Историяискусств. Западноевропейскоеискусство. Москва, "Высшаяшкола", 1983. 

5. ИсторияИскусстваЗарубежныхСтран. Средниевека. Возрождение. (Подред. Нессельштраус Ц. Г.) 2003, 

Москва, "Сварог и К",1983. 
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1. 1609/Բ11 2. Լեզու և մշակույթ 3.  2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 30ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է` 

1. 1.տեղեկացնելուսանողներինլեզու, մշակույթ և հաղորդակցությունհասկացություն-

ներիսերտփոխկապվածության և դրանցտեսականխնդիրներիմասին, 

2. 2.ծանոթացնելսեփական և օտարլեզվամշակույթների և մտածողությանյուրահատ-

կություններին, 

3. 3.ապահովելտեսականևգործնականգիտելիքներմշակույթիդերի, 

մշակույթներիգործառությանևզարգացմանօրինաչափություններիմասին. 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու լեզուների ազգային-մշակութային առանձնահատկությունները և լեզվա-

մշակութային կոդերի տարբերությունները, 

2. պարզաբանելուլեզվիևմշակույթիդերըազգայինբնավորությանկերտմանհարցում, 

3. նկարագրելուայնուղիները, որոնցովընթանումէմշակույթներիզարգացումը, նրանցփոփոխումը, 

բախումնուփոխգործակցությունը, 

4. լուսաբանելու,թեինչպեսէմշակույթըներգործումմարդուվարքի, նրաաշխարհընկալ-

մանևանձիձևավորմանվրա, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. օգտագործելումշակութային իրազեկության վերաբերյալ ձեռք բերվածգիտելիքները տեսական և 

գործնական նպատակներով, միջմշակութային հաղորդակցության ժամանակ,  

6. կիրառելուհաղորդակցական ունակություններըևհմտություններըբազմամշակույթ 

հաղորդակցական համատեքստում,  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. կատարելու հետազոտական աշխատանք լեզվամշակութային խնդիրների շուրջ:  

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

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության սկզբունքները, հայեցակարգերը 

և հիմնախնդիրները, 

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների պատմաաշխարհագրական, էթնիկ-լեզվական 

համակարգերը, մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու 

նյութական ազգամշակութային արժեքները, 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթա-հարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

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

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք, անհա-տական և 
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թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

 ինքնուրույն գործնական աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ 

քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Լեզու, մշակույթ և հաղորդակցություն հարաբերակցությունը: 

2.Մշակույթի գործառույթները:Մշակույթի հիմնական տարրերը:   

3. «Լեզվաբանականհարաբերականութան» տեսությունը և մշակույթը: 

4.Խոսքայինվարքի կաղապարները:  

5. Մշակույթների զանազանությունը պահպանող գործոններ:Մշակութային ընկալում: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Harutyunyan N., Cross-culturalandInterculturalCommunication: TheoryandPractice. Yerevan: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 

2016. 

2. Neuliep J.W., Intercultural Communication: A Contextual Approach. Oklahoma: SAGE Publications, 2014. 

3. Koester J., Lusting M.W. Interpersonal Communication Across Cultures. Boston: Pearson International 

Edition, 2010. 

4. Holliday A., Hyde M. and Kullman J.,Intercultural Communication: An advanced resource book for students. 

New York: Routledge, 2010. 

5. Samovar L.A., Porter R.E. Intercultural Communication: A Reader.New York: Cengage Learning, 2014. 

 

 

1. 1609/ Բ14 2. Ուսումնասիրվող լեզվի աշխարհը 3. 4-ECTS կրեդիտ 

4. 3ժամ/շաբ. 5. դաս.–30 ժամ + 15 ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնելուսանողներիներկրագիտականգիտելիքիծավալնուշրջանակներըանգլախոսերկրներ

իվերաբերյալ և հաղորդելլեզվամշակութային, պատմագիտական, 

ժողովրդագրականուծիսաարարողականբնույթիտեղեկություններ, 

 զարգացնելհաղորդակցականիրազեկությանհմտություններըարդիմիջմշակութայինգործընթացներ

ում՝երկիր-լեզու-ժողովուրդ-մշակույթհամատեքստում, 

 տեղեկացնելանգլիախոսերկրներինվերաբերողտարածաշրջանայինգիտականուսում-

նասիրություններին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնելու ԱՄՆ և ՄԹպատմաաշխարհագրական և վարչատարածական բաժանում-ները 

ևինստիտուցիոնալ կառույցները,մշակութային, գրական հնչեղություն ունեցող տեղանուններն ու 

վայրերը, 

 մեկնաբանելուՆոր աշխարհի(ԱՄՆ) և կղզիաբնակների(ՄԹ) ազգային 

խորհրդանիշների,արժեհամակարգի, ինքնապատկերացումների ու ազգային դիմանկարի 

խնդիրները սեփական մշակույթի նույնատիպ հարցերի առնչությամբ, 

 քննարկելուկարծրատիպերի ու լեզվամշակութային ընկալումների  դրսևորումներն ու 

https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D4%BC%D5%A5%D5%A6%D5%BE%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B6%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80
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վիճահարույց խնդիրները ինքնություն  հարացույցի տեսագիտական և մեթոդաբանական 

վերլուծության հիման վրա, 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 գործնականում իրականացնելումշակութաբանական, ազգաբանական նյութերի  մասնա-գիտական 

համակարգում՝ըստ առաջադրվածհարցադրումների, 

 քննարկելու և վերարտադրելու երկրագիտական/տարածաշրջանայինբնույթի մասնագի-տական 

տեքստեր՝գիտականլեզվի ձևաչափերին  համապատասխան, 

 կատարելուհամեմատական ուսումնասիրություն լեզվամշակութային իրակությունների 

համարժեք/ոչ համարժեք  հատկանիշների վերաբերյալ գիտական տեքստերի եզրութա-բանական  

սկզբունքներին համապատասխան, 

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

հոդվածներ ու ամսագրեր և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները: 

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

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների պատմաաշխարհագրական, վարչաիրավական, էթնիկ-

լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու 

նյութական ազգամշակութային արժեքները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի մշակութային գրախնդիր-ների 

վերլուծություն,  

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Գ1. – օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. – համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական 

և գործնական գիտելիքները: 

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

1.դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

մասնակցություն քննարկումներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
        Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ 

քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Աշխարհագրական, ժողովրդագրական, բնակլիմայական տեղեկություններ,ՄԹ և ԱՄՆ-իվար-

չատարածքային բաժանումները,պետական կառուցվածքը, միապետության հասկացությունների 

առանձնահատկությունները միջմշակութային համատեքստում. 

1. ինքնությունհարացույցի տեսագիտական ծանոթություն բրիտանական և ամերիկյան ազգային/ 

ինքնության լեզվական և ոչ լեզվական տարաբնույթ դրսևորումների,ազգային դիմանկարի, 

լեզվական հատկաբանությունների ու իրակությունների բնույթի հիման վրա, 

2. <<կղզիաբնակ>> հասկացությունընախապատմական ժամանակաշրջանից մինչև 

արդիականություն,վաղ շրջանի նվաճումներն (ՄԹ,ԱՄՆ) ուէթնիկ, ծագումնաբանական և 

լեզվամշակութային առանձնահատկությունները,թագավորական դինաստիաների, 
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պրեզիդենտական ինստիտուտի ձևավորումն ու դերը,հանրապաետության, ժողովրդա-վարության  

հաստատումն ու զարգացումները ավանդականի և ժամանակատարածական գործընթացների 

համատեքստում.կայսրությունից մինչև Բրիտանական համագործա-կցության երկրներն ու 

անգլերենի հետգազաղութային զարգացումներնու փոփոխություն-ներն արդի 

ժամանակաշրջանում, պետական, 

ազգայինուկրոնականտոնացույցիարարողակարգիբնույթնուտարբերությունները, 

տոնակատարություններիբաղադրիչների(ուտեստ, հագուստ, խնջույք, մասնակիցներ) 

առանձնահատկություններըբրիտանականու ամերիկյան բազմ-ազգհասարակությանկենցաղային 

ու տոնածիսական մշակույթում,  

3. տեղեկությունզբոսաշրջիկության՝որպեսերկրիմշակույթըներկայացնողև այն 

յուրովիգովազդողկարևորոլորտի, զբոսաշրջիկությանտիպերի, գովազդիուլեզվաեզրաբանա-

կանբառապաշարիվերաբերյալ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Cohen R.,The Incredible vagueness of being British/English. International Affairs76(1), 575-582, 2000. 

2. Fox K.,Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. London: Hodder& Stoughton. 2005 

3.Morgan K. O., The Oxford Illustrated History of Britain, (Ed). Oxford: Oxford University Press, 2000. 

4. Brubaker R. and Cooper F., Beyond 'Identity'. Theory and Society 29(1-47),Available at: 

http://works.bepress.com/wrb/2., 2000. 

5. Canadine D.,The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchyand the ‘Invention of 
Tradition’, c. 1820-1977. In Eric Hobsbaum and Terence Ranger(Eds),(pp101-164). Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. 
 

 

1.1609/Բ10 2. Հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան առնչություններ         3. 2-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/ շաբ.  5.դաս. – 30 ժամ 

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատմանդասընթաց 

 Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուսանողներինտեղեկացնելհայ-բրիտանականևհայ-

ամերիկյանփոխառնչություններիպատմականզարգացմանընթացքիմասին, 

2. տրամադրելմասնագիտականգիտելիքներհայկական, 

բրիտանականևամերիկյանմշակույթներիփոխներթափանցմանևփոխազդեցությանվերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
ներկայացնելու հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան փոխառնչությունների կարևոր փուլերը և 

առանձնահատկությունները, 

մեկնաբանելու հայկական համայնքի տեղն ու դերը Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ հասարա-կական կյանքի 

տարբեր ոլորտներում, 

լուսաբանել հայկական սփյուռքում հայ ինքնության պահպանման հետ կապված դժվարու-թյունների և 

հիմնախնդիրների տարբեր դրսևորումները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
կատարել հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան փոխառնչություններին վերաբերող տարա-բնույթ 

նյութերի վերլուծություն և մեկնաբանություն, 

 համեմատել հայ, բրիտանական և ամերիկյան մշակույթները, բացահայտել դրանց տար-

բերությունները և նմանությունները, վերլուծել մշակույթի ոլորտում փոխազդեցության տարբեր 

օրինակները և ժամանակակից միտումները, 

բացահայտել հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան փոխառնչությունների նշանակությունը հայ 

ժողովրդի հասարակական-քաղաքական և մշակութային կյանքում, 

գ. Ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ. 
կիրառել հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան փոխառնչությունների վերաբերյալ գիտելիք-ները  

միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
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Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, մշակույթի պատմու-թյան  

սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները, 

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների պատմաաշխարհագրական, վարչաիրավական, էթնիկ-

լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու 

նյութական ազգամշակութային արժեքները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանական և մշակութային 

խնդիրների վերլուծություն,  

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն,  անհատականևխմբայինաշխատանք, գրավորևբանավորստուգում/հար-ցում: 

2. hանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն աշխատանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ-բրիտանական պատմական կապերի հիմնական փուլերը: Հայ-ամերիկյան առնչություննեի 

սկզբնավորումը և զարգացումը: Հայկական համայնքները Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում: Հայ 

ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները և դժվարությունները սփյուռքում: Հայկական համայնքների 

տեղն ու դերը Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ հասարակական կյանքում (քաղաքականու-թյուն, տնտեսություն, 

մշակույթ, գրականություն, արվեստ և այլն): Հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկ-յան  փոխառնչությունների 

դերը և նշանակությունը հայ ժողովրդի հասարակական-քաղաքական  և մշակութային կյանքում: Հայ-

բրիտանական և հայ-ամերիկյան փոխառնչությունները ժամանակակից փուլում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Hovhannisian R. G., The Republic of Armenia. 4 vols. Los Angeles, 1971. 

4. Lang D. M., Armenia: Cradle of Civilization. L., 1970. 

5. Lang D. M., The Armenians: A People in Exile L., 1981. 

6. Michael J., Arlen. Passage to Ararat , N. Y., 1975. 

7. Mirzoyan A., Armenia, the Regional Powers, and the West; Between History and Geopolitics. N. Y., 2010. 

 

 

1.1609/Բ12 2.  Միջմշակութային հաղորդակցության գործնական 

հմտություններ 

3. 2 -ECTSկրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5.գործ.-2ժամ 

6. 4-րդ կիսամյակ` գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. խթանելուսանողներիմշակութայինթեմաներիշուրջքննարկումներկատարելուհմտություն-ները,  

2. ձևավորելանգլերենառօրյա-

խոսակցականոճիքերականականկառուցվածքինևբառապաշարինառնչվողխորացվածգիտելիքներ, 
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3. օժանդակելուսանողներիմիջմշակութայինհաղորդակցությանհմտություններիևմշակութայինհարմարակ

մանմեխանիզմերիձևավորմանըևզարգացմանը:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
1. քննարկելու և մեկնաբանելուանգլոամերիկյանևհայկականմշակութայինարժեհամակարգըև 

թեմատիկզրույցներվարելու՝ կառուցելովկոպիտքերականականսխալներիցզերծբանավորխոսք,  

2. ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացի առանձնահատկությունները 

հայկական համատեքստում, 

3. լուսաբանելումշակույթն ուսումնասիրելու նպատակով կիրառվող կաղապարները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
4. վերլուծելումշակույթիտեսակներըևկարծրատիպերը, 

5. համեմատելու և համադրելու անգլոամերիկյան և հայկական լեզվամշակույթները, 

6. գործնականում իրականացնելու արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցություն տարաբնույթ 

մշակութային թեմաների շուրջ և վարելու երկխոսություններ՝ խուսափելով մշակութային խոչըն-

դոտներից, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
4. օգտվելումիալեզու և երկլեզու բառարաններից, 

5. գործնականում արդյունավետ կիրառելուինտերակտիվ միջմշակութային հաղորդակցության 

հմտությունները: 

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

1. Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առկա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցա-կան-

գործաբանական յուրահատկությունները 

2. Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարատե-սակների 

առանձնահատկությունները, 

3. Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

4. Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

5. Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսա-կան և 

գործնական գիտելիքները, 

6. Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

3. գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, ինքնուրույն առաջադրանքներ,անհատական և խմբային 

աշխատանք,  

4. ինքնուրույն և տնային աշխատանքների կատարում, մասնակցություն քննարկումներին, ձայնա-

գրությունների ունկնդրում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

a. Մշակույթի սահմանումը և մշակութային արժեքների ոլորտի որոշարկումը: 

b. Մշակութային տեսակները և կարծրատիպերը: 

c. Ազգային մշակույթներ. Անգլոամերիկյան և հայկական մշակույթներ:  

d. Մշակույթ և հաղորդակցություն: 

e. Մշակութային իրազեկությունն ակտիվացնող վարժանքներ; 

f. Մշակույթնուսումնասիրելու նպատակով կիրառվող կաղապարները: 

g. Առօրյա կյանքի մշակութային կաղապարների քննարկումներ: 

h. Մշակութային վարքի քննարկումներ:  

i. Հաղորդակցական կաղապարների քննարկումներ: 

j. Մշակութային արժեքների և դիրքորոշումների քննարկումներ: 

k. Միջմշակութային հաղորդակցության առանձնահատկությունները հայկական մշակութային 

համատեքստում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Utley D., Intercultural Resource Pack., CUP, Cambridge, 2012. 

2. Johnson G., Rinvolicri M.,Culture in our Classroom.,Delta Publishing, Amsterdam, 2010.  

3. Tomalin B., Stempleski S.,Cultural Awareness., OUP, Oxford, 2010.  

4. Harutyunyan N.,GrigoryanS.,“English through Breaking News”, (գիրքըհանձնված է հրատարակու-թյան 

2017թ.) 

 

 

1.1609/Բ13 2. ՀԲ Միջմշակութային հաղորդակցության տեսություն և 

պրակտիկա-1 

3. 2-ECTS 

կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 30 ժամ + կոնսուլտացիոն ժ. Հ.Բ. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1.տեղեկացնել ուսանողին լեզվիևմշակույթիառանձնահատկությունների 

ևմիջմշակութայինհաղորդակցությանտեսությանհիմնարար հասկացությունների մասին,  

2.ապահովելգիտելիքներ հաղորդակցմանհիմնականձևերիևհաղորդակցական հմտությունների 

մասին, 

3.օժտել կարողություններով,որոնքհնարավորությունկտան առավել լավ ճանաչելու սեփական 

մշակույթըևկապահովենմիջմշակութային հաղորդակցությանխնդիրներիլուծում-ներ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու հաղորդակցության տեսության հիմնական խնդիրները,միջմշակութայինհա-

ղորդակցությանձևերը,  

2.նկարագրելու հաղորդակցմանհիմնականկաղապարները, միջմշակութային հաղորդակ-

ցության ոլորտներն ու   մակարդակները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. օգտագործելումիջմշակութայինհաղորդակցությանկարողությունները մշակութային բա-

խումներից խուսափելու նպատակով,  

4. համադրելու և ընդհանրացնելու տարբեր լեզվամշակույթներին բնորոշ գծերը,  

5. կիրառելու համապատասխան լեզվական կոդ բազմամշակույթ հաղորդակցական համա-

տեքստում, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
6. կատարելու հետազոտական աշխատանք միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների 

շուրջ, 
7. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսությանհայեցակարգերը և 

հիմնախնդիրները, 
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Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների էթնիկ-լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու 

ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյութական ազգամշակութային 

արժեքները, 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթահա-րելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի մշակութային խնդիրների վերլու-

ծություն,  

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և 

անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ1. -օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տե-

սական և գործնական գիտելիքները: 

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

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , 

գրավորևբանավորստուգում/հարցում 

 ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, : անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական և գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հաղորդակցության տեսության հիմնահարցերը: Հաղորդակցության և միջմշակութային 

հաղորդակցության կաղապարների վերլուծություն: 

2.Միջմշակութային հաղորդակցության արդիականությունը ժամանակակից գլոբալիզացիայի 

դարաշրջանում: 

3. Միջմշակութային հաղորդակցության տեսակները, գործառույթները և սկզբունքները: 

4. “Մշակութային այսբերգ”-ի տեսությունը (սառցալեռը) և դրա մակարդակները: 

5.Գ.Հոֆստեդի մշակութային չափորոշիչները:  

6. Է.Հոլլի մշակութային չափորոշիչները: 

7.  “Մշակութային ցանցում” հասկացությունը և դրա փուլերը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Harutyunyan N.,Cross-cultural and Intercultural Communication: Theory and Practice. Yerevan: ՎՄՎ-

ՊՐԻՆՏ, 2016. 

2. Kohls R. L. and Knight J.M.,Developing Intercultural Awareness. Maine: INTERCULTURAL PRESS, 1996. 

3. Gudykunst W.B.,Cross-cultural and Intercultural Communication. London:  SAGE Publications, 2003. 

4. Hall Ed.,Understanding Cultural Differences,Yarmouth, ME: Intercultural Press,1990 

5. Holliday A., Hyde M. and Kullman J.,Intercultural Communication: An advanced resource book for 
students. New York: Routledge, 2010. 
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1. 1609/Բ16 2.Միջմշակութային հաղորդակցության տեսություն և 

պրակտիկա-2 

2. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 3 ժամ/շաբ. 5.  դաս. - 30 ժամ + 15 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1.տեղեկացնել ուսանողին խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման առանձնահատկությունների, 

տեսակների և ենթատեսակների, դրանց կիրառման առանձնահատկությունների մասին միջ-

մշակութային հաղորդակցության ժամանակ, 

2.ապահովել գիտելիքներ միջմշակութային հաղորդակցման ընթացքում ի հայտ եկող լեզվական 

կոդերի և ոճերի մշակութային յուրահատկությունների, մշակութային կարծրատիպերի և նախա-

պաշարմունքների մասին, 

3.օժտել կարողություններով, որոնք հնարավորություն կտան պատկերացում կազմելուանձի ինք-

նության և դրա տեսակների մասին, ինչպես նաև ճանաչելու սեփական ազգային ինքնությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնելու խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցության տեսական խնդիրները և դրանց 

գործնական լուծումները,  

2. պարզաբանելու տարբեր կլեզվական կոդերի և ոճերի յուրահատկությունները ըստ մշակույթ-

ների, 

3. լուսաբանելուանձի ինքնության տեսակները, մշակութային կարծրատիպերը ու  նախապաշար-

մունքները, մշակութային բախումների պատճառներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. օգտագործելու խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցության  վերաբերյալ ձեռք բերված ունակու-

թյունները և հմտություններըմիջմշակութային հաղորդակցության իրադրության մեջ, կիրառելու 

համապատասխան լեզվական կոդ բազմամշակույթ հաղորդակցական համատեքստում, 

5. համադրելու և ընդհանրացնելու տարբեր լեզվամշակույթներին բնորոշ կարծրատիպերը ու   

նախապաշարմունքները,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

6. կատարելու հետազոտական աշխատանք միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների շուրջ, 

7. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության  սկզբունքները, հայեցակարգերը 

և հիմնախնդիրները, 

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների էթնիկ-լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու 

ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյութական ազգամշակութային 

արժեքները, 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթահա-րելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի մշակութային խնդիրների վերլուծություն,  

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ1. -օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 
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գործնական գիտելիքները: 

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

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , 

գրավորևբանավորստուգում/հարցում, 

 ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական և գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1.Ոչ խոսքային հաղորդակցություն. ոչ խոսքային հաղորդակցության բնորոշ գծերը, տեսակները և են-

թատեսակները:  

2.Խոսքային հաղորդակցություն. տարբեր մշակույթների լեզվական կոդերը և ոճերը:  

3. Ինքնություն և միջմշակութային հաղորդակցություն:  

4.Ինքնության տեսակները. հասարակական և մշակութային ինքնությունև դրանց տարատեսակ-ները:  

5. Ազգային ինքնություն, կարծրատիպեր և նախապաշարմունքներ: 

6. Մշակույթ, հաղորդակցություն և բախում (կոնֆլիկտ): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Harutyunyan N.,Cross-cultural and InterculturalCommunication: TheoryandPractice. Yerevan: ՎՄՎ-

ՊՐԻՆՏ, 2016. 

2. Kohls R. L. and Knight J.M. Developing Intercultural Awareness. Maine: Intercultural Press, 1996. 

3. Gudykunst W.B., Cross-cultural and Intercultural Communication. London:  SAGE Publications, 2003. 

4. Hall Ed. Understanding Cultural Differences, Yarmouth, ME: Intercultural Press,1990. 

5. Holliday A., Hyde M. and Kullman J.,Intercultural Communication: An advanced resource book for 
students, New York: Routledge, 2010. 

 

 

1. 1609/Բ17 2. ՀԲ Միջմշակութային գործաբանական 

լեզվաբանություն 

3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս.-30ժ. + 30 ժամ + կոնսուլտացիոն ժ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներինծանոթացնելմիջմշակութայինգործաբանականլեզվաբանությանհիմնա-դրույթներին, 

 տրամադրելգիտելիքխոսքայինակտերիտեսությանհիմնականտեսականևգործնականխնդիրներիմա

սին, 

 սովորեցնելգործաբանականմեթոդիկիրառմամբվերլուծելանգլոամերիկյանևհայկականլեզվամշակո

ւյթներինբնորոշխոսքայինռազմավարությանառանձնահատկությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
   ներկայացնելուանգլերենի խոսքային ակտերի իմաստային կառուցվածքի առանձ-

նահատկությունները և դրանց դասակարգման սկզբունքները, 

 քննարկելու անգլոամերիկյան և հայկական մշակույթներին բնորոշ խոսքային քաղաքա-վարության 

սկզբունքները, 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
   գործնականում կատարելուանգլերենուղիղևանուղղակիխոսքայինակտերիիլլոկու-

տիվիմաստիվերլուծություն, 
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 համեմատելու անգլիոամերիկյան և հայկական լեզվամշակույթներում կիրառվող խոսքա-յին 

ակտերը ըստ քաղաքավարության սկզբունքի, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
  օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գի-տական 

հոդվածներ և այլն), 

 համադրելու անգլոամերիկյան և հայկական մշակույթներին հատուկ խոսքային քաղաքա-

կանության փաստերը: 

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

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային գործաբանության, խոսքային ներազդման տեսու-

թյանսկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները, 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթա-հարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ5. - օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ մշակույթ-ների 

ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

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

1.դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխա-տանք, 

մասնակցություն քննարկումներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

8. Գործաբանական լեզվաբանության առարկան և հիմնախնդիրները: 

9. Խոսքային ակտերի իմաստային կառուցվածքը ըստ Ջ. Օսթինի տեսության /լոկուտիվ, իլլոկուտիվ, 

պերլոկուտիվ ակտեր/;Կատարողական  և հաստատողական ասույթներ:  

10. Խոսքային ակտերի Ջ. Սըրլի դասակարգումը:  

11. Ուղիղ և անուղղակի խոսքային ակտերի տարորոշման խնդիրը: Ուղիղ և անուղղակի խոսքային 

ակտերի կիրառման առանձնահատկությունները անգլոամերիկյան և հայկա-կան 

լեզվամշակույթներում: 

12. Քաղաքավար խոսքի սկզբունքները և ռազմավարությունները անգլոամերիկյան և հայկա-կան 

լեզվամշակույթներում: Անձի հասարակական վարկի լեզվական բնութագիրը:  

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Paronyan Sh.,Pragmatics., Yerevan, 2012. 

2. Yule J.,Pragmatics., Oxford, Oxford University Press, 2002. 

3. Austin J.,How to Do Things with Words., Oxford, Clarendon Press, 1962.  

4. Wierzbicka A.,Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction.Merlin, N.Y., Mouton de 
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Gruyter, 2003. 

 

 

1. 1601/Բ20 2.Բառագիտություն 3.  2-ECTSկրեդիտ 

4. 2 ժամ շաբ. 5.  դաս. - 30 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

3. տրամադրելգիտելիքանգլերենիբառայինֆոնդումընդգրկվածբառերի հարացուցայինևշարակարգային 

հարաբերություններիվերաբերյալ, 

4. տեղեկացնելանգլերենազատևկայունբառակապակցություններիուդարձվածքներիառանձնահատկություններիմասին,  

5. ձևավորելգիտելիքներանգլերեն բառերի իմաստի, ձևաբանական կառուցվածքի, կազմության, ձևաիմաստային 

փոխհարաբերությունների և դարձվածային կապակցելիության մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու բառագիտության սերտ առնչությունը լեզվական այլ գիտակարգերի հետ, 

 ուրվագծելու անգլերենի բառապաշարին բնորոշ ձևաբանական-իմաստային առանձնա-հատկությունները, 

 քննարկելու անգլերեն բառերի իմաստային, բառակազմական կաղապարները և դրանց վերլուծության մեթոդները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իրականացնելու բառերի և բառակապակցությունների իմաստային-ձևաբանական վերլու-ծություն,  

 մեկնաբանելու անգլերենի  բառապաշարի հարստացման լեզվական և արտալեզվական գործոնները,  

 քննարկելու անգլերեն բառային կաղապարների տիպերը, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առկա լեզվամշակութային 

երևույթների լեզվաոճական, բառագիտական և հաղորդակցա-կան-գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանական խնդիրների վերլուծություն,  

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնե-լու տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

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

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք, անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

 ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1. Բառագիտության առարկան, բառագիտությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ: 

       2. Բառը որպես լեզվի հիմնական միավոր:  

       3. Անգլերենի բառապաշարի աճի լեզվական և արտալեզվական գործոնները: 

       4. Բառիմաստը ևդրա տեսակները:  

       5. Բառապաշարը որպես համակարգ ( թեմատիկ խմբեր, հոմանիշություն, համանիշություն): 

       6.Բառակազմության հիմնական միջոցներն անգլերենում (բառածանցում, բառաբարդում,      փոխակարգություն):  

      7. Դարձվածաբանություն. խնդիրներ, սահմանումներ, դասակարգումներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Girunyan G.,  English Lexicology (Theoretical Course). Yerevan: Gasprint, 2009. 

2. Minaeva L., English Lexicology and Lexicography. Moscow: Astrel, 2007. 

3. Gvishiani N.B., Modern English Lexicology: Vocabulary in Use. Moscow: MGU, 2000. 

4. Ginzburg R.S. et al, A Course in Modern English Lexicology.., Moscow, 2-nd ed,  1979. 

5. Cowie A.P., Semantics. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. 

 

 

1. 1609/Բ08 2. Անգլերեն քերականություն - 1 3. 4-ECTSկրեդիտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 5. գործ.-4 ժամ 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Եզ․ գն․  

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

Ուսանողներինտրամադրելհիմնարարգիտելիքներանգլերենիքերականականհամա-

կարգիմասին` ապահովելովգրավորևբանավորեղանակներովգրագետկերպովհաղոր-

դակցվելուունակությունը,    

Տրամադրելանգլերենիքերականականկարգերի, կառույցների, 

անգլերենիխոսքիմասերիձևաբանական-

իմաստայինյուրահատկություններիմասինտեսականգիտելիքներևգործնականհմտությունն

եր:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Նկարագրելուանգլերենիձևաբանությանհիմնարարսկզբունքները, 

2. բացատրելու անգլերենի քերականական կարգերի, կառույցների, անգլերենի 

խոսքի մասերի ձևաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման 

կանոնները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. կիրառելու անգլերենիքերականական համակարգին 

վերաբերողտեսականգիտե-լիքը գործնականում, 

4. գործնականում իրականացնելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսք՝ առանց 

քերականական կոպիտ սխալների,  

5. արդյունավետորեն կիրառելու քերականական գիտելիքներըերկկողմանի թարգ-

մանություններ կատարելիս, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
6. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

7. համակարգելու մասնագիտական տեղեկատվությունը և կատարելու եզրահան-

գումներ: 

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

 

7. Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և 

գրագետ բանավոր խոսք, դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և 

վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ, 

8. Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և 

հակառակը՝ կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

9. Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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5. գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

6. մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային 

աշխատանք կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

     Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում, մասնակցություն և 

եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 

առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անգլերենի քերականական համակարգի ընդհանուր նկարագիրը: Անգլերենի 

քերականականկարգերը: 

2. Անգլերենիխոսքիմասերը. 

 Բայ. բայերիձևաբանական և իմաստային առանձնահատկությունները, բայի կարգերը 

(սեռ, դեմք, թիվ և այլն), բայի ժամանակաձևերը (անցյալ, ներկա, ապառնի և այլն),  բայի 

խոնարհումը, կրավորական սեռի կազմության և կիրառության հարցեր, 

  գոյական անուն. գոյականների ձևաբանական և իմաստային առանձնահատկություն-

ները, թանձրացական/վերացական գոյականներ, հաշվելի/անհաշվելի գոյականներ, 

հա-վաքական գոյականներ, գոյականի կարգերը (թիվ, հոլով), գոյականի թվի 

կազմությունը, գոյականի հոլովումը, 

 Դերանուն. դերանունների ձևաբանական և իմաստային առանձնահատկությունները, 

դերանունների դասակարգումը (անձնական, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, 

անորոշ և այլ դերանուններ),  

 հոդ. հոդի կիրառման առանձնահատկությունները. որոշյալ հոդ,  անորոշ հոդ, զրո հոդ),  

7. Ուղիղ և անուղղակի խոսքի  կազմության և կիրառության առանձնահատկությունները 

անգլերենում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Yaghubyan M., Khachatryan A., Madoyan  L.“English Grammar in Practice” Part I, VMV-Print 

Publishing house, Yerevan, 2016. 

2. Paronyan Sh., Harutyunyan N., Yaghubyan M., Khachatryan A., MadoyanL.“Teacher’s Guide  

/English Grammar in Practice” Part I., VMV-Print Publishing house, Yerevan, 2016. 

 
 

1. 1609/Բ09 2. Անգլերեն քերականություն - 2 3. 4 –

ECTS

կրեդ

իտ 

4. 4 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ.-4 ժամ 

6. 2-րդ կիսամյակ՝գարնանային 

 

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 
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1. Ուսանողներինտրամադրելհիմնարարգիտելիքներանգլերենիքերականականհամակարգ

իմասին` 

ապահովելովգրավորևբանավորեղանակներովգրագետկերպովհաղորդակցվելուունակու

թյունը,    

2. Տրամադրելանգլերենիքերականականկարգերի, կառույցների, 

անգլերենիխոսքիմասերիձևաբանական-

իմաստայինյուրահատկություններիմասինտեսականգիտելիք-

ներևգործնականհմտություններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 Նկարագրելուանգլերենիձևաբանությանհիմնարարսկզբունքները, 

 Բացատրելուանգլերենիքերականականկարգերի, կառույցների, 

անգլերենիխոսքիմասերիձևաբանականառանձնահատկություններըևկիրառման

կանոնները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Կիրառելուանգլերենիքերականականհամակարգինվերաբերողտեսականգիտելի

քըգործնականում, 

 Գործնականումիրականացնելուանգլերենգրավորևբանավորխոսք՝առանցքերա-

կանականկոպիտսխալների,  

 Արդյունավետորենկիրառելուքերականականգիտելիքներըերկկողմանիթարգման

ու-թյուններկատարելիս, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 Կիրառելուձեռքբերվածտեսականգիտելիքներըգործնականում, 

 Համակարգելումասնագիտականտեղեկատվությունըևկատարելուեզրահանգումն

եր: 

 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ 

բանավոր խոսք, դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու 

պատշաճ հմտություններ 

Բ3. -կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և 

հակառակը՝ կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

 

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

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային 

աշխատանք կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, 

որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 

առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 

առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Անգլերենիքերականականհամակարգիընդհանուրնկարագիրը: 

Անգլերենիքերականականկարգերը: 

2. Անգլերենիխոսքիմասերը. 

 ածական անուն. ածականների ձևաբանական, իմաստային և շարահյուսական 

առանձնա-հատկությունները, ածականի  համեմատության աստիճանների 

կազմությունը, ածականի շարադասության հարցեր, գոյականացված ածականներ, 

  մակբայ մակբայների ձևաբանական, իմաստային և  շարահյուսական առանձնահատ-

կությունները, մակբայներիհամեմատության աստիճանների կազմությունը,  

 շաղկապ. շաղկապների ձևաբանական առանձնահատկությունները, տեսակները  

 նախդիր. նախդիրների կիրառման առանձնահատկությունները, նախդրավոր 

կառույցներ, 

 թվականանուն. թվականի դասակարգումը, դասական թվականների կազմությունը, 

թվականների կիրառության առանձնահատկությունները, 

 մոդալ բայեր. մոդալ բայերի ձևաբանական դասակարգումը, մոդալ բայերի քերակա-

նական և իմաստային առանձնահատկությունները, 

1. բայիեղանակ. անգլերենի բայի եղանակների դասակարգումը, բայի եղանակների  կազ-

մությունը. սահմանական եղանակ, հրամայական եղանակ,   ըղձական եղանակ (անցյալ, 

ներկա, ապառնի և այլն),  

2. բայիանդեմձևեր. բայի անդեմ ձևերի դասակարգումը, դրանց ձևաբանական, իմաստային 

և շարահյուսական առանձնահատկությունները, ինֆինիտիվ և դերբայ, ինֆինիտիվով և 

դերբայական դարձվածով կազմված կառույցներ, 

3. մոդալբառեր. մոդալ բառերի ձևաբանական և իմաստային առանձնահատկությունները, 

մոդալ բառերի կիրառությունը, մոդալ բայեր և մոդալ բառեր:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Yaghubyan M., Khachatryan A., Madoyan  L.,English Grammar in Practice, Part I, VMV-Print 

Publishing house, Yerevan, 2016. 

2. Paronyan Sh., Harutyunyan N., Yaghubyan M., Khachatryan A., MadoyanL.,Teacher’s Guide  / 
English Grammar in Practice, Part I., VMV-Print Publishing house, Yerevan, 2016. 

 
 

 

1. 1609/Բ01 2. Անգլերեն-1 3. 13- ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 5. գործ.- 10 ժ. 

6. 1-ին կիսամյակ `աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել ելակետային գիտելիքներ անգլերենի հնչյունական, 

բառային և քերականական համակարգերի մասին` խթանելով անգլերենի լեզվական 

կառուցվածքի մասին նրանց գիտելիքների ամբողջականացումը, 

 ձևավորել գրական անգլերենի  արտասանական և ուղղագրական նորմերին, բառակազ-

մական կաղապարներին, քերականական կարգերին և շարահյուսական կառույցներին 

համապատասխան լեզվական հմտություններ և կարողություններ, 

 զարգացնել լսողական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու անգլերենի հնչյունական կառուցվածքի առանձնահատկությունները, 

ուղղագրական  և արտասանական նորմերը,  

 վերարտադրելու և քննարկելու անցած տեքստերի և թեմաների բովանդակությունը՝  

առանձնացնելով գլխավոր գաղափարները, 

 բացատրելու անգլերենի բառակազմության տենդենցները և մատնանշելու բառակազ-
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մական հիմնական կաղապարները, 

 մտապահելու դասընթացի շրջանակներում ընդգրկված բառերի, բառակապակցություն-

ների, դարձվածների թարգմանությունները և հոմանշային/հականշային իմաստային 

խմբերը,  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործածելու դասընթացի շրջանակներում անցած բառապաշարը, քերականական 

կառույց-ները բանավոր և գրավոր խոսքում,  

 կատարելու թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ որոշակի 

թեմատիկ տեքստերի և քերականական նյութի  շրջանակներում, 

 գրելու  ձայնա-թելադրություններ  և մեկնաբանելու անգլերենի ուղղագրական և 

ուղղախո-սական կանոնները, 

 գործադրելու լեզվական գիտելիքները և անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի 

հմտություն-ները ակադեմիական համատեքստում և դրանից դուրս,  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելու երկլեզու և միալեզու բառարաններից,  

 կիրառելու  ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-

տեսակների առանձնահատկությունները, 

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և 

հակառակը՝ կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և 

անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման 

տարբեր իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ 

եղանակ այլ մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու 

նպատակով,  

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին 

տեսական և գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-

վոր և գրավոր խոսք: 

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

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային 

աշխատանք կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

       Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 

առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առարկայական ասպեկտներ. լեքսիկա (6 ժամ), հնչյունաբանություն և ուղղագրություն (4 ժամ). 

13. Անգլերենի հնչյունաբանության ելակետային դրույթները: Հնչյուն և հնչույթ, արտասա-
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նական ապարատ, հնչյունաբանական տառադարձում: Անգլերենի ձայնավորներն ու 

բաղաձայնները, դրանց դասակարգման սկզբունքները: Բառային շեշտ, հնչերանգի և 

շեշտի առոգաբանական գործառույթները: 

14. Անգլերենի բառակազմության ելակետային դրույթները: Բառակազմություն, ածանցում. 

անգլերենի ածանցների ձևաբանական, կառուցվածքային և իմաստային 

դասակարգումը:  Անգլերեն բառերի ձևաբանական կառուցվածքը: 

15. Տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն և քննարկումներ հետևյալ թեմաներով. 

Ընտանե-կան կյանք, արտաքին տեսք և բնավորության գծեր, առօրյա կենցաղ, 

ուսանողական կյանք: Նշված թեմաների շուրջ նոր բառապաշարի և  դարձվածքների 

յուրացում վարժությունների միջոցով: Երկկողմանի թարգմանություններ:  

16. Դասընթացում ընդգրկված քերականական նյութի յուրացում վարժությունների 

միջոցով:  

17. Առանձին բառերի, դարձվածների, քերականական կառույցների հայերենից անգլերեն 

թարգմանության մեթոդաբանության և տեխնիկայի հարցեր: 

18. Անգլերենի ուղղագրության և ուղղախոսության հարցեր: Գրավոր խոսքի 

հմտությունների զարգացում. թելադրություններ, ինքնաթելադրություններ, ձայնային 

թելադրություններ:  

19.  ‘Key Words for Fluency’   դասագրքից ընտրված բառերի կիրառական 

առանձնահատկու-թյունների, հոմանիշային/հականիշային իմաստային խմբերի 

յուրացում վարժությունների միջոցով:  

20. Տնային ընթերցանություն՝ գրավոր թարգմանությոններ անգլերենից հայերեն, 

բառապաշարի ստուգում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

3. Merkulova Y. M., English for University Students, Part I., Издательство Союз, Санкт-

Петербург, 2002. 

4. Yaghubyan M., Ohanyan M., Khachatryan A., Ghaltakhchyan S., Hambardzumyan L., 

Sahakyan I., Grigoryan S., “Guidebook / English for University Students”, VMV-Print 

Publishing house, Yerevan, 2016. 

5. Paronyan Sh., “Developing Word-formation Proficiency in English”, “Asoghik” Press, 

Yerevan, 2015. 

6. Baghdasaryan S., “A course in English Phonetics”, 2009. 

7. Baker A., “Sheep or Ship”, Cambridge University Press, UK, 2003. 

8. Ghaltakhchyan    S., “Speed up Your English Language Skills with Humour” / Selection of 
Audio Dictations, Yerevan, 2016. 

9. Woolard    G., ‘Key Words for Fluency’ ,  Upper-intermediate KWF, 2004. 
 

 

 

1. 1609/Բ02 2. Անգլերեն -2 3. 13 - ECTS կրեդիտ 

4. 12 ժամ/շաբ. 5. գործ. - 12 ժամ 

6. 2 - րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել ելակետային գիտելիքներ անգլերենի հնչյունական, 

բառային և քերականական համակարգերի մասին` խթանելով անգլերենի լեզվական 

կառուցվածքի մասին նրանց գիտելիքների ամբողջականացումը, 

 ձևավորել գրական անգլերենի  արտասանական և ուղղագրական նորմերին, 

բառակազմա-կան կաղապարներին, քերականական կարգերին և շարահյուսական 

կառույցներին հա-մապատասխան լեզվական հմտություններ և կարողություններ, 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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 ներկայացնելու անգլերենի ուղղագրական կանոնները և ուղղախոսական նորմերը,  

 վերարտադրելու և քննարկելու անցած տեքստերի և թեմաների բովանդակությունը՝  

առանձնացնելով գլխավոր գաղափարները, 

 բացատրելու անգլերենի բառակազմության տենդենցները և մատնանշելու բառակազմա-

կան հիմնական կաղապարները, 

 մտապահելու դասընթացի շրջանակներում ընդգրկված բառերի, բառակապակցություն-

ների, դարձվածների, քերականական կառույցների թարգմանությունները և հոմանշային/ 

հականշային իմաստային խմբերը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 գործածելու դասընթացի շրջանակներում անցած բառապաշարը, քերականական 

կառույց-ները բանավոր և գրավոր խոսքում,  

 կատարելու թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ որոշակի 

թեմատիկ տեքստերի և քերականական նյութի  շրջանակներում, 

 գրելու  ձայնա-թելադրություններ  և մեկնաբանելու անգլերենի ուղղագրական և 

ուղղախո-սական կանոնները, 

 գործադրելու լեզվական գիտելիքները և անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի 

հմտությունները ակադեմիական համատեքստում և դրանից դուրս,  

 գործնականում ճիշտ կիրառելու բազմիմաստ բառեր, հոմանիշային/հականիշային 

իմաս-տային խմբերում ընդգրկված իմաստով մոտ բառեր, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

  օգտվելու երկլեզու և միալեզու բառարաններից,  

 կիրառելու  ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-

տեսակների առանձնահատկությունները, 

Բ2 - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ 

բանավոր խոսք, դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու 

պատշաճ հմտություններ,  

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և 

հակառակը՝ կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և 

անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման 

տարբեր իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ 

եղանակ այլ մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու 

նպատակով,  

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին 

տեսական և գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բա-

նավոր և գրավոր խոսք: 

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

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային 

աշխատանք կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

        Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  

քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 
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 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 

առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առարկայական ասպեկտներ. լեքսիկա (8 ժամ), գրավոր խոսքի հմտություններ՝ ուղղագրություն 

(4 ժամ). 

21. Անգլերեն գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում. անգլերենի ուղղագրական 

կանոն-ները: Համանուններ. համանուն բառերի տարբերակումը: Կրկնակի 

բաղաձայնների ուղղագրության և ուղղախոսության հարցեր: Թելադրություններ, 

ինքնաթելադրություններ, ձայնային թելադրություններ: 

22. Անգլերենի բառակազմության ելակետային դրույթները: Բառակազմություն, ածանցում. 

գոյականակերտ, բայակերտ, ածականակերտ, մակբայակերտ նախածանցներ և վերջա-

ծանցներ: Ժխտական նախածանցների կաղապարները: 

23.  Տեքստերի ընթերցում, թարգմանություն և քննարկումներ հետևյալ թեմաներով. 

գնումներ տնային գործեր, խոհանոց և ուտեստներ:  Նշված թեմաների շուրջ նոր 

բառապաշարի և  դարձվածքների յուրացում վարժությունների միջոցով: Երկկողմանի 

թարգմանություններ: 

24.  Դասընթացում ընդգրկված քերականական նյութի յուրացում վարժությունների 

միջոցով:  

25. Առանձին բառերի, դարձվածների, քերականական կառույցների հայերենից անգլերեն 

թարգմանության մեթոդաբանության և տեխնիկայի հարցեր: 

26. ‘Key Words for Fluency’դասագրքից ընտրված բառերի կիրառական առանձնահատկու-

թյունների, հոմանիշային/հականիշային իմաստային խմբերի յուրացում 

վարժությունների միջոցով:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

10. Merkulova Y. M., English for University Students, Part I., Издательство Союз, Санкт-

Петербург, 2002. 

11. Yaghubyan M., Ohanyan M., Khachatryan A., Ghaltakhchyan S., Hambardzumyan L., 

Sahakyan I., Grigoryan S., “Guidebook / English for University Students”, VMV-Print 

Publishing house, Yerevan, 2016. 

12. Paronyan Sh. “Developing Word-formation Proficiency in English”, “Asoghik” Press, 

Yerevan, 2015. 

13. L. Edilyan   and others.  “A course in Written English” Book I., “Asoghik” Press, Yerevan, 

2005 

14. Ghaltakhchyan S. “Speed up Your English Language Skills with Humour” / Selection of 
Audio Dictations, Tigran Mets Publishing House, Yerevan, 2016. 

15. Edilyan   L. and others, “A course in Written English” Book I., 2005. 

16. Woolard    G., ‘Key Words for Fluency’   Upper-intermediate KWF, 2004. 
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6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 

 խթանել ուսանողների բանավորևգրավոր տեքստերկարդալու, ընկալելու, 

թարգմանելուևվերարտադրելուկարողությունները, բանավոր խոսքի, կոնկրետ թեմայի շուրջ 

քննարկումներ կատարելու  ունակությունները, 

 խորացնել անգլերենի քերականության վերաբերյալ գիտելիքները,  գրավորևբանավորխոսքում  

քերականորեն ճիշտ կառուցված մտքեր  արտահայտելու կարողությունները, 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները՝ խթանելով ստեղծագործ միտքը, 

ևնորբառերըհամապատասխանլեզվամշակութայինհամատեքստումկիրառելուկարողությունները,   

 կատարելագործել անգլերեն բառակազմության միջոցով բառապաշարը հարստացնելու 

հմտությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. կարդալու, թարգմանելուևպատմելու ծրագրային տեքստերը, քննարկելու տվյալ թեմային առնչվող 

հարցեր՝ հստակ և սահուն արտահայտելով սեփական կարծիքը ևտեսակետը, 

2. ճանաչելու  անգլերենի շարահյուսական կառույցները, բացատրելու անգլերեն նախադա-

սությունների կազմը և մատնանշելու դրանց կառուցվածքային և հաղորդակցական 

տարատեսակները,  

3. լուսաբանելու ստեղծագործ շարադրանք իրականացնելու փուլերը և պարագրաֆի կա-ռուցվածքը,  

4. ընկալելու անծանոթ բառերի իմաստը՝ կատարելով բառակազմական վերլուծություն, ինչպես նաև՝ 

հիմնվելով համատեքստից քաղած տեղեկության վրա, 

5. մտապահելու դասընթացի շրջանակներում ընդգրկված բառերի, բառակապակցություն-ների, 

դարձվածների թարգմանությունները և հոմանշային/հականշային իմաստային խմբերը,  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  
6.  գործածելու դասընթացի շրջանակներում անցած բառապաշարը, շարահյուսական կառույցները 

բանավոր և գրավոր խոսքում,  

7. կատարելու թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ որոշակի թեմատիկ 

տեքստերի և քերականական նյութի  շրջանակներում, 

8. գրելու փոխադրություններ և թեմատիկ պարագրաֆներ`պահպանելով անգլերեն լեզվա-մշակույթին 

բնորոշ մտածողության կանոնները,  

9. գործադրելու լեզվական գիտելիքները և անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի հմտու-թյունները 

ակադեմիական համատեքստում և դրանից դուրս, 

 

գ. ընդհանրական/ փոխանցելի մտքեր (եթե այդպիսիք կան) 
10. օգտվելու երկլեզու և միալեզու բառարաններից,  

11. կիրառելու  ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ2 - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,   

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 
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մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային աշխատանք 

կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն. 

1-ին ընթացիկ քննությունը անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 5 առավելագույն միավոր: 

2-րդ ընթացիկ քննությունը անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 5 առավելագույն միավոր:  

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում 

է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3,3,4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Առարկայական ասպեկտներ. լեքսիկա (6 ժամ), գրավոր խոսքի հմտություններ՝ պարագրաֆ գրել (2 ժամ), 

քերականություն (2 ժամ). 

 1. Տեքստերի ընթերցում, ընկալում, թարգմանություն, մեկնաբանում, հետևյալ թեմաներով. 

 Հայերի և Հայաստանի պատմությունը (մ.թ.ա 3500 -1500), 

 Բրիտանիայի կազմավորումը (մինչև 19-րդ դար), 

 Հայ գրականությունը (պատմագրությունից մինչև թումանյանական շրջան), 

 Բրիտանական գրականություն (միջին դարեր), 

2. Բառապաշարի հարստացումհետևյալ թեմաներով. 

 Լեզուսովորելու խնդիրներ, 

 Ծայրահեղպայմաններումդրսևորվողհամբերատարություն 

 Ճանապարհորդությունևարկած: 

 3.  Քերականության նյութի յուրացում տեսական նյութի և գործնական վարժությունների միջոցով. 

      Անգլերենի շարահյուսություն. 

 նախադասության գլխավոր անդամները. ենթակա, ստորոգյալ, 

 նախադասության երկրորդական անդամներ, խնդիր, պարագաներ, 

 նախադասության կառուցվածքը. պարզ և բարդ նախադասություններ, 

 բարդ ստորադասական և բարդ համադասական նախադասություններ, 

 անգլերենի շարահյուսական կառույցները և դրանց կիրառումը խոսքում: 

 

4.Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում. 

 փոխադրություններ, 

 ստեղծագործ գրավոր խոսքի հիմունքները, 

 պարագրաֆ գրելու հմտություններ, 

 պարագրաֆի կառուցվածքը, 

 պարագրաֆի տեսակները, 

5.Բառապաշարը հարստացնող վարժանքներ. 

 անգլերեն բառերի ձևաբանական կառուցվածքը, բառակազմական կաղապարների յուրացում, 

անգլերենիածանցներըևդրանցդասակարգումը, ժխտական նախածանցներ (Paronyan, 
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DevelopingWord-formationProficiencyinEnglish), 

 ինտերակտիվ բառապաշարի յուրացում (Olsen, Interactive Vocabulary), 

 բառերի հոմանիշային/հականիշային և իմաստային խմբերի յուրացում (Woolard, Key Words for 

Fluency): 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Hambardzumyan L., Sahakyan I., English at Cultural Crossroads,  Lusakn, Yerevan 2015.   

2. Olsen A. E., Interactive Vocabulary: General Words, fifth edition, USA: Pearson, Argosy University, 2013  

3. Woolard G., Key Words for Fluency,   Upper-intermediate KWF, Thomson, London, 2004. 

4. Yaghubyan M., Khachatryan A., Madoyan  L.,English Grammar in Practice, Part I, VMV-Print Publishing house, 

Yerevan, 2015. 

5. Yaghubyan M., Khachatryan A., Madoyan  L.,English Grammar in Practice, Part II, VMV-Print Publishing 

house, Yerevan, 2015. 

6. Paronyan    Sh., 'Developing Word-Formation Proficiency in English', Asoghik press,Yerevan, 2015. 

7. Ohanyan M,  Ohanyan A.,  “Creative Writing from paragraph to Essay”, VMV-PRINT publishing house, Yerevan 

, 2015. 

 

 

1.  1609/Բ04  2.Անգլերեն- 4 3.  12-ECTS կրեդիտ 

4. 12 ժամշաբ. 5.   գործ - 9 ժ.  

6. 4-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

 

8. Դասընթացինպատակնէ` 

 խթանել ուսանողների բանավոր և գրավոր տեքստեր կարդալու, ընկալելու, թարգմանելու և 

վերարտադրելու կարողությունները, բանավորխոսքի, կոնկրետ 

թեմայիշուրջքննարկումներկատարելուունակությունները, 

 խորացնելանգլերենիքերականությանվերաբերյալգիտելիքները,  գրավոր և բանավոր խոսքում  

քերականորենճիշտ կառուցված մտքեր  արտահայտելու կարողությունները, 

 զարգացնելգրավորխոսքի հմտությունները՝խթանելովստեղծագործմիտքը, և նոր բառերը 

համապատասխան լեզվամշակութային համատեքստում կիրառելու կարողությունները,   

 կատարելագործել անգլերեն 

բառակազմությանմիջոցովբառապաշարըհարստացնելուհմտությունները: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 կարդալու, թարգմանելուևպատմելու ծրագրային տեքստերը, քննարկելու տվյալ թեմային առնչվող 

հարցեր՝ հստակ և սահուն արտահայտելով սեփական կարծիքը ևտեսակետը, 

 լուսաբանելու ստեղծագործ շարադրանքի՝ էսսեի առանձնահատկությունները և բացա-տրելու 

թեմատիկ էսսե գրելու սկզբունքներն ու պահանջները,  

 ընկալելու անծանոթ բառերի իմաստը՝ կատարելով բառակազմական վերլուծություն, ինչպես նաև՝ 

հիմնվելով համատեքստից քաղած տեղեկության վրա, 

 մտապահելու դասընթացի շրջանակներում ընդգրկված բառերի, բառակապակցություն-ների, 

դարձվածների թարգմանությունները և հոմանշային/հականշային իմաստային խմբերը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  
 գործածելու դասընթացի շրջանակներում անցած բառապաշարը, շարահյուսական կառույցները 

բանավոր և գրավոր խոսքում,  

 կատարելու թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ որոշակի թեմատիկ 

տեքստերի և քերականական նյութի  շրջանակներում, 

 գրելու փոխադրություններ և թեմատիկ էսսեներ`պահպանելով անգլերեն լեզվամշակույթին բնորոշ 

մտածողության կանոնները,  
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 գործադրելու լեզվական գիտելիքները և անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները 

ակադեմիական համատեքստում և դրանից դուրս, 

   գ. ընդհանրական/ փոխանցելի մտքեր (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու երկլեզու և միալեզու բառարաններից,  

 10. կիրառելու  ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում: 

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

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ2 - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,   

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային աշխատանք 

կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առարկայական ասպեկտներ. լեքսիկա (6 ժամ), գրավոր խոսքի հմտություններ՝ էսսե և փոխադրություն (2 

ժամ), բանավոր խոսքի հմտություններ (2 ժամ). 

 1. Տեքստերի ընթերցում, ընկալում, թարգմանություն, մեկնաբանում, բառաpաշարի յուրացում հետևյալ 

թեմաներով. 

 Հայկականճարտարապետություն, 

 Բրիտանականճարտարապետություն, 

 Հայկական հարցը, 

 Միընտանիքիպատմություն, 

2. Բանավորխոսքիզարգացումհետևյալթեմաներով.  

գիտակցություն, արդարություն, հեռանկարներ, կապեր (տեխնոլոգիաներ) 

 3.  Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում. 

 փոխադրություններ 

 ստեղծագործ գրավոր խոսքի զարգացում 

 թեմատիկ էսսե գրելու հմտություններ 

 էսսեի կառուցվածքը 

 էսսեի տեսակները 
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10. Բառապաշարը հարստացնող վարժանքներ. 

 անգլերեն բառերի ձևաբանական կառուցվածքը, բառակազմական կաղապարների յուրացում, 

անգլերենիածանցներըևդրանցդասակարգումը, անգլերենի վերւածանցները: (Paronyan, 

DevelopingWord-formationProficiencyinEnglish) 

 ինտերակտիվ բառապաշարի յուրացում (Olsen, InteractiveVocabulary) 

 բառերի հոմանիշային/հականիշային և իմաստային խմբերի յուրացում (Woolard, 

KeyWordsforFluency): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Hambardzumyan L., Sahakyan I.,  English at Cultural Crossroads,  Lusakn, Yerevan 2015.   

2. Olsen A. E., Interactive Vocabulary: General Words, fifth edition, USA: Pearson, Argosy University, 2013  

3. Woolard   G., Key Words for Fluency,   Upper-intermediate KWF, Thomson, London, 2004. 

4. Yaghubyan M., Khachatryan A., Madoyan  L.,English Grammar in Practice, Part I, VMV-Print Publishing 

house, Yerevan, 2015. 

5. Yaghubyan M., Khachatryan A., Madoyan  L.,English Grammar in Practice, Part II, VMV-Print Publishing 

house, Yerevan, 2015. 

6. Doff A., Thaine C., Puchta H., Stranks J., Lewis-Jones P. with Mark Hancock and Wayne Rimmer ‘Empower’  

C1,  Cambridge University Press, 2014 
7. Ohanyan M,  Ohanyan A.,  “Creative Writing from paragraph to Essay”, VMV-PRINT publishing house, 

Yerevan , 2015. 
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2. Անգլերեն- 5 3.  12 - ECTS կրեդիտ 

4.12 ժամշաբ. 5.գործ.-12ժ. 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 խթանելուսանողներիանգլերենլսողական,բանավորխոսքիև 

թեմատիկքննարկումներկատարելուհմտությունները,  

 ձևավորելանգլերենիքերականականկառուցվածքինառնչվողխորացվածգիտելիքներ, 

 օժանդակելուսանողներիբառապաշարիհարստացմանըորոշակիթեմատիկհարցերիշուրջ,  

 ծանոթացնելանգլերենգրավորխոսքիառանձնահատկություններինպաշտոնականևոչպաշտոնա

կանգրագրությանմեջ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու և մեկնաբանելուծրագրայինտեքստերիբովանդակությունը և 

թեմատիկզրույցներվարելու՝ 

կառուցելովկոպիտքերականականսխալներիցզերծբանավորխոսք,  

 ներկայացնելու լսած ձայնագրությունների բովանդակությունը և քննարկելու այն, 

 լուսաբանելու անգլերեն նամակներիտարատեսակների կառուցվածքին, բառապաշարին և 

նախադասությունների կառուցվածքին առնչվող  տեղեկատվությունը, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտագործելուձեռքբերվածբառապաշարը և անգլերենիքերականությաննառնչվողգիտե-

լիքները բանավոր և գրավոր խոսքում, 

 ցուցադրելու անգլերեն բնագիր տեքստերի ձայնագրությունները լսելու, անհրաժեշտ 

գրառումներ կատարելու, ընկալելու, և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

 շարադրելու տարատեսակ նամակներ` անգլերեն նամակագրության բոլոր 



 617 

սկզբունքներինհամապատասխան,  

 գործնականում իրականացնելու քննարկումներ տարաբնույթ թեմաների շուրջ և վարելու 

երկխոսություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 օգտվելումիալեզու և երկլեզու բառարաններից, 

 9.գործնականում արդյունավետ կիրառելուինտերակտիվ հաղորդակցական հմտություն-

ները: 

 

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

 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ2 -թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ3. -համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. -կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

 

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

 

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային աշխատանք 

կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առարկայական ասպեկտներ. լեքսիկա (6ժամ), գրավոր խոսքի հմտություններ՝ նամակագրություն (2 ժամ), 

բանավոր խոսքի հմտություններ (4 ժամ). 

1. Տեքստերի ընթերցում, թարգմանություններ և  ինտերակտիվ քննարկումներ հետևյալ թեմաներով. 

l. Փոփոխություն–<<Փոփոխություններին քաջատեղյակ ենք>>, <<Փոփոխությունները հաղթահարել>>, 

m. Սխրագործություն–<<Բնության սխրանքները>>, <<Ճարտարագիտության սխրանքները>> 

n. Թիմ –<<Կատարյալ թիմը>>, <<Խմբային աշխատանք>>, 

o. Պատասխանատվություն –<<Պատասխանատու տարիքը>>, <<Հոգատար սերունդ>>, 

p. Հզորություն– <<Ովքե±ր են տնօրինում իշխանությունը >>,<<Արեգակի ուժը>>, 

q. Կրթություն–<<Բառապաշարի զարգացում. բառերի հաճույքը>>, <<Տեղեկատվական աղբյուրներ. 
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Ճիշտ օգտվել դպրոցից>>;<<Ժամանակ. պլանավորման հարցեր>>, 

r. Անսովոր երևույթներ – <<Տարօրինակ վայրեր. արտասովոր 

ճանապարհորդություն>>,<<Արտասովոր ունակություններ>>, <<Անսովոր դեպքեր. մարդիկ 

իսկապես այդպես անում են>>, 

s. Երջանկություն – <<Կարո±ղ ենք ավելի երջանիկ լինել>>, <<Կյանքի հոսքին համընթաց>>, 

<<Երջանկությունը Բութանում>>, 

t. Մտածողություն – <<Ինչի± մասին ես մտածում>>,<<Ի±նչ գույն ունի ծիծաղդ>>, <<Պատանիների 

ուղեղը>>, 

u.  Անգլերեն նամակագրության պահանջները.  անհատական նամակագրություն: 

 

6. Բանավոր խոսքի հմտությունները զարգացնող թեմատիկ քննարկումներ, որոնք  տեղեկություններ 

են պարունակում տարբեր երկրների, ժողովրդների և նրանց պատմության, մշակույթների, 

տարաբնույթ երևույթների և փաստերի մասին` նպաստելով ուսանողների բազմակողմանի 

գիտելիքների զարգացմանը: 

7. Դասընթացի շրջանակներում նախատեսված ձայնագրությունների ունկնդրում, տեսա-

ձայնագրությունների դիտում, դրանց բովանդակության վերարտադրում և ինտերակտիվ 

քննարկումների իրականացում:  

8. Դասընթացում ընդգրկված բառապաշարի և քերականական նյութի յուրացում գրավոր և բանավոր 

վարժությունների միջոցով:  

9. ''Interactive Vocabulary: General Words'' դասագրքից ընտրված բառերի կիրառական առանձ-

նահատկությունների, հոմանիշային/հականիշային իմաստային խմբերի յուրացում 

վարժությունների միջոցով: 

10. Գրավոր խոսքի հմտությունների զարգացում թեմատիկ վարժությունների միջոցով. 

 Նամակագրություն. Շնորհավորական նամակ, շնորհակալական նամակ, առողջություն մաղթելու 

նամակ, ցավակցական նամակ, պաշտոնական տեղեկատվական նամակ, ավարտական նամակ, 

խնդրանք-նամակ, հրավեր, 

 Աշխատանքայիննամակ, երաշխավորագիր,  

 ինքնակենսագրական և ուղեկցողնամակ, 

 թեմատիկնյութիներկայացում, 

 առցանցխնդրագիր, 

 էլ. փոստային նամակագրություն, հեռապատճենում:  

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Bartram M., Pickering K., Navigate, Coursebook, Advanced C1, UK: Oxford University Press, 2016. 

2. Moore J., Navigate, Workbook, Advanced C1, UK:  Oxford University Press 2016. 

3. Olsen A. E., Interactive Vocabulary: General Words, fifth edition, USA: Pearson, Argosy University, 2013 

/www.pearsonhighered.com. 

4. Schmitt D., Schmitt N., Mann D., Focus on vocabulary 1: Bridging Vocabulary, USA: Pearson Longman, 

2011. 

5. Paronyan Sh., Developing Word-Formation Proficiency in English, “ASOGHIK” PRESS,Yerevan, 2015. 

6. Harutyunyan N., Grigoryan S., 'English through Breaking News' (հանձնվածէտպագրության) 

7. Oxenden C.; Latham-Koening Ch., New English File, Advanced Student’s Book, Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 

8. Terry M., Wilson J., “IELTS Practice tests”, PLUS 2, Longman, 2005. 
 

1. 1609/ Բ06 2. Անգլերեն- 6 3.   13- ECTS կրեդիտ 

4.12ժամ շաբ. 5.գործ.- 12ժ. 

6.   6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 Խթանել ուսանողների անգլերեն լսողական, բանավորխոսքի և 
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թեմատիկքննարկումներկատարելուհմտությունները,  

 ձևավորելանգլերենիքերականականկառուցվածքինառնչվողխորացվածգիտելիքներ, 

 օժանդակելուսանողներիբառապաշարիհարստացմանըորոշակիթեմատիկհարցերիշուրջ,  

 ծանոթացնելզանգվածայինլրատվականմիջոցներումկիրառվողանգլերենիառանձ-

նահատկություններին: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու և մեկնաբանելուծրագրայինտեքստերիբովանդակությունը և 

թեմատիկզրույցներվարելու՝ կառուցելովկոպիտքերականականսխալներիցզերծբանավորխոսք,  

 ներկայացնելու լսած ձայնագրությունների բովանդակությունը և քննարկելու այն, 

 լուսաբանելու տպագիր և համացանցային անգոամերիկյան լրագրության տարատե-սակների 

կառուցվածքը, լեզվամշակութային յուրահատկությունները, լեքսիկական, քերա-կանական և 

ոճական առանձնահատկությունները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտագործելուձեռքբերվածբառապաշարը և անգլերենիքերականությաննառնչվողգիտելիքները 

բանավոր և գրավոր խոսքում, 

 ցուցադրելու անգլերեն բնագիր տեքստերի ձայնագրությունները լսելու, անհրաժեշտ 

գրառումներ կատարելու, ընկալելու, և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

 թարգմանելու անգլերենից հայերեն և հակառակը, և ճիշտ վերարտադրելու 

լրագրայինտարաբնույթ հոդվածներ` կիրառելով լրագրային ոճին համապատասխան 

բառապաշար, և քերականական կառույցներ: 

 Գործնականում իրականացնելու քննարկումներ տարաբնույթ թեմաների շուրջ և վարելու 

երկխոսություններ, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու միալեզու և երկլեզու բառարաններից, 

 գործնականում արդյունավետ կիրառելու ինտերակտիվ հաղորդակցական հմտություն-ները: 

 

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

 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանական, մշակու-թային և 

գրականագիտական խնդիրների վերլուծություն,  

Բ2 -թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ3. -համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. -կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային աշխատանք 

կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Առարկայական ասպեկտներ. լեքսիկա (6ժամ), բանավոր խոսքի հմտություններ՝ (4 ժամ), մեդիա լեզու (2 

ժամ). 

1. Տեքստերի ընթերցում, թարգմանություններ և  ինտերակտիվ քննարկումներ հետևյալ թեմաներով.  

a. Խաղ – <<Խաղանք խաղեր և փրկենք մոլորակը>>, <<Ժամանցի հայտնագործումը>>, 

b. Զգացմունք և բանականություն- <<Մեր զգացմունքներից խաբված>>, <<Շփոթմունք>>, 

c. Պլաստմասսա - <<Բազմանպատակ նյութ>>, <<Իմ կյանքն առանց … >>, 

d. Ուսում - <<Սովորելու լավագույն եղանակը>>, <<Բարձրագույն կրթության ապագան>>, 

e. Նորույթ - <<Վճարման նոր ձևերը>>, <<Ապրի’ր>>, 

f. Սկզբնաղբյուրներ–<<Լեզուների ծագումը>>, <<Համաշխարհային ուտեստների ծագումը>>, 

g. Հիշողություն - <<Հիշողության ձևերը>>, <<Հիշողությունը բարելավել>> 

h. Փոխհարաբերություններ - <<Քո կյանքը. ինչին ես ձգտում>>, <<Սիրավեպ. ինչպես հասկանալ>>,   

i. Առողջություն – <<Լավ մարզավիճակ. Առողջ մարմին>>, <<Անձնական ֆինանսավորում: Առողջ 

ծախսեր>>, <<Աշխարհը. Առողջ շրջակա միջավայր>>, 

j. Մասնագիտական ոլորտներ –<<Գիտություն.գիտական միտք>>, <<Արվեստ. երևակայական 

վայրեր>>, <<Քաղաքականություն. պաշտոնատար կանայք>>, 

k. Նախագիծ – <<Գիտաֆանտաստիկան իրականություն դաձնել>>,<<Ինչպես կարող են լավագույն 

ճարտարապետներն օգնել>>, 

l. Դեմառդեմ – <<Ինչ կա հմայիչ դեմքի տակ>>; <<Շպար. ներկված դեմքեր>>; <<Ճանաչել դեմքից. 

գիտե±ս` ես ով եմ>>, 

m. Տեխնոլոգիա –<<Տեխնոխթանիչ>>, <<միացա±ծ, կապվա±ծ, թե± անջատված, անկապ>>, <<Էվոլուցիա 

v 2.0. բաժին տրված մարդասիրություն>>: 

11. Բանավոր խոսքի հմտությունները զարգացնող թեմատիկ քննարկումներ, որոնք  տեղեկություններ 

են պարունակում տարբեր երկրների, ժողովրդների և նրանց պատմության, մշակույթների, 

տարաբնույթ երևույթների և փաստերի մասին` նպաստելով ուսանողների բազմակողմանի 

գիտելիքների զարգացմանը: 

12. Դասընթացի շրջանակներում նախատեսված ձայնագրությունների ունկնդրում, 

տեսաձայնագրությունների դիտում, դրանց բովանդակության վերարտադրում և ինտերակտիվ 

քննարկումների իրականացում:  

13. Դասընթացում ընդգրկված բառապաշարի և քերականական նյութի յուրացում գրավոր և բանավոր 

վարժությունների միջոցով:  

14. ''Interactive Vocabulary: General Words'' դասագրքից ընտրված բառերի կիրառական առանձ-

նահատկությունների, հոմանիշային/հականիշային իմաստային խմբերի յուրացում 

վարժությունների միջոցով: 

15. Տպագիր և համացանցային անգոամերիկյան զանգվածային լրատվական տարաբնույթ 

հոդվածներիկառուցվածքը, լեզվամշակութային յուրահատկությունները, լեքսիկական, 

քերականական և ոճական առանձնահատկությունները քննարկելու և դրանք վերարտադրելու 

հմտություններիզարգացում: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Bartram M., Pickering K., Navigate, Coursebook, Advanced C1, UK: Oxford University Press, 2016. 

2. Moore J., Navigate, Workbook, Advanced C1, UK:  Oxford University Press 2016. 

3. Olsen A. E., Interactive Vocabulary: General Words, fifth edition, USA: Pearson, Argosy University, 2013. 

/www.pearsonhighered.com/ 

4. Schmitt D., Schmitt N., Mann D., Focus on vocabulary 1: Bridging Vocabulary, USA: Pearson Longman, 

2011. 

5. Paronyan Sh., Developing Word-Formation Proficiency in English, “ASOGHIK” PRESS,Yerevan,  2015. 

6. Harutyunyan N., Grigoryan S., 'English through Breaking News' (հանձնվածէտպագրության) 

7. Oxenden C.; Latham-Koening Ch., New English File, Advanced Student’s Book, Oxford: Oxford 

University Press, 2010. 

8. Terry M., Wilson J., “IELTS Practice tests”, PLUS 2, Longman, 2005. 

 

 

 

1. 1609/Բ07 

 

2.  Անգլերեն- 7 3. 10-ECTS կրեդիտ 

4. 10 ժամ/շաբ. 

 

5. գործ.- 10 ժ. 

 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

 

 զարգացնել ուսանողների բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները և ապահովել կայուն 

գիտելիքներ անկաշկանդ և արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցության համար, 

 կատարելագործելհասարակական-քաղաքական, լեզվամշակութային, գեղարվեստական և այլ 

բնույթի տեքստեր հասկանալու, քննարկելու և վերարտադրելու 

կարողությունները՝զարգացնելովհնչող և գրավոր տեքստերընկալելու, 

մեկնաբանելուևթարգմանելուհմտությունները, 

 խթանելուսանողներիանգլերենլսողական, 

բանավորխոսքիևթեմատիկքննարկումներկատարելուհմտությունները,  

 զարգացնելուսանողների` հայերենիցանգլերենլրագրային 

փաստագրականտեքստերվերարտադրելուկարողությունները, 

 օժանդակելուսանողներիբառապաշարիհարստացմանըորոշակիթեմատիկհարցերիշուրջ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 քննարկելուևմեկնաբանելուծրագրայինտեքստերիբովանդակությունըևթեմատիկզրույցներվարել

ու՝կառուցելովքերականականսխալներիցզերծբանավորխոսք,  

 քննարկելու ծրագրային գրավոր տեքստերում և ձայնագրություններում առկա լեզվա-ոճական 

արտահայտչամիջոցների գործառույթը և մեկնաբանելու մշակութային տեղեկա-տվության 

լեզվական դրսևորումները, 

 մտապահելու հասարակական-քաղաքական և մշակութային-երկրագիտական ոլորտներին 

վերաբերող բառապաշարը և ներկայացնելու սեփական կարծիքը քննարկվող հարցերի 

վերաբերյալ, 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

 կիրառելումիջմշակութայինհաղորդակցությանհմտություններըգրավորխոսքում, մաս-
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նավորապես՝հասարակական-քաղաքական, մշակութային-երկրագիտական, բնապահպա-

նականևայլթեմաներովէսսեգրելիս,  

 գործնականում իրականացնելու գեղարվեստական և հասարակական-քաղաքական բնույթի 

տեքստերի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցների լեզվամշակութային վերլու-ծություն, 

 օգտագործելուձեռքբերվածբառապաշարը և անգլերենի քերականությանն առնչվող    գիտելիքները 

բանավոր և գրավոր խոսքում, 

 ցուցադրելուանգլերենբնագիրտեքստերիձայնագրություններըլսելու, անհրաժեշտ գրառումներ 

կատարելու, ընկալելու, և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ, 

ներկայացնելուլսածձայնագրություններիբովանդակությունըևքննարկելուայն, 

 թարգմանելու անգլերենից հայերեն և հակառակը, և ճիշտ վերարտադրելու լրագրային տարաբնույթ 

հոդվածներ` կիրառելով  լրագրային ոճին համապատասխան բառապաշար, և քերականական 

կառույցներ: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, 

գիտական հոդվածներ և այլն), 

 գործնականում արդյունավետ կիրառելու ինտերակտիվ հաղորդակցական հմտություն-ները: 

 

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

 

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանական, մշակու-թային և 

գրականագիտական խնդիրների վերլուծություն,  

Բ2 -թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ3. -համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. -կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 

 գործնական պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

 մասնակցություն քննարկումներին, տնային աշխատանքների կատարում, խմբային աշխատանք 

կոնկրետ առաջադրանքների կատարման նպատակով: 

 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  
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 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Առարկայական ասպեկտներ. վերլուծական ընթերցանություն և լեքսիկա (6ժամ), բանավոր խոսքի 

հմտություններ՝ (2ժամ),գրավոր խոսքի հմտություններ ՝ հասարակական տեսքտերի վերարտա-դրություն (2 

ժամ). 

1. Վերլուծականընթերցանություն (գեղարվեստականտեքստերի 

բովանդակությանվերլուծություն,լեզվաոճական և մշակութային առանձնահատկությունների 

վերհանում)հետևյալ թեմաներով. 

 Կ. Շոպեն «Արժանապատիվ կին», 

  Լ. Անտերմեյեր «Էսկիմոսուհի այրին», 

  Ջ. Սթյուարտ «Բացատը»,  

 Մ. Հաջեր «Բարի լույս»: 

 

2. Գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունների զարգացում. ծրագրային տեքստերիընկալում, 

թարգմանություններ և  ինտերակտիվ քննարկումներ հետևյալ թեմաներով. 

 

a. <<Մշակութային տարբերություններ>>,  

b. <<Շահերի բախում>>,  

c. <<Ֆիթնես և առողջություն>>, 

d. <<Արվեստ>>,  

e. <<Աշխատանք և բիզնես>>,  

f. <<Կրթություն>>, 

g. <<Գիտություն>>,  

h. <<ՏՏ և հաղորդակցություն>>: 

3. Բանավորխոսքիհմտություններըզարգացնողթեմատիկքննարկումներ, որոնք  տեղե-կություններ են 

պարունակում տարբեր երկրների, ժողովրդների և նրանց պատմության, մշակույթների, տարաբնույթ 

երևույթների և փաստերի մասին` նպաստելով ուսանողների բազմակողմանի գիտելիքների 

զարգացմանը: 

4. Դասընթացիշրջանակներումնախատեսվածձայնագրություններիունկնդրում, տեսա-

ձայնագրություններիդիտում, 

դրանցբովանդակությանվերարտադրումևինտերակտիվքննարկումներիիրականացում:  

5. Դասընթացում ընդգրկված բառապաշարի և քերականական նյութի յուրացում գրավոր և բանավոր 

վարժությունների միջոցով:  

6. ''IELTS Masterclass'' դասագրքից ընտրված բառերի կիրառական առանձնահատկությունների, 

հոմանիշային/հականիշային իմաստային խմբերի յուրացում վարժությունների միջոցով: 

7. Հասարակական-քաղաքականևմշակութայինտեքստերիթարգմանություն, լրագրային-

փաստագրական տեքստերի վերարտադրումհայերենից անգլերեն:  

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Hains S., May P.,IELTS Masterclass Student's book.  Oxford University Press, UK, 2012. 

2. КорецкаяО.,Talking Politics in English. Москва, 2014. 

3. МухортовД.,Political English:An Advanced Mass Media Course.Москва, 201. 

4. AyuntsA. and others Text Rendering: A Teaching Toolkit. YSU print, 2016   

5. Taska B.  K.,American Patchwork /ACollection of American Short Stories For Advanced Students of English as 
a Foreign Language. US, 1995. 
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4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործն. –6 ժամ 

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատմանդասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

1. ձևավորել ֆրանսերեն հնչյունները արտաբերելու և ընթերցելու հմտություններ, 

2. ձևավորել ծրագրով նախատեսված ձևաբանական, շարահյուսական և բառային հմտություն-ներ, 

3. ձևավորելյուրացված բառային և քերականական նյութի հիման վրա հաղորդա հաղորդակցության 

համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի հմտություններ, 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 

 սահմանելֆրանսերենիարտասանականկանոնները, 

 ներկայացնելֆրանսերենի քերակականական կանոնները, 

 վերարտադրել պարզ տեքստեր, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 արտաբերել ֆրանսերեն հնչյունները, կարդալ պարզ տեքստեր, 

 կիրառել քերականական կանոններըբանավորխոսքում, 

 ծրագրային լեզվական նյութի շրջանակներում ծավալել զրույց և արտահայտել կարծիք, 

 գրավոր և բանավոր թարգմանել պարզ տեքստեր, 

 գրել բացիկներ, կարճ նամակներ ու հաղորդագրություններ, 

 կարողանալ ըմբռնել, հասկանալ բառեր և պարզ նախադասություններ, 

 ձևակերպել պարզ հարցեր և արտահայտել պարզ մտքեր, 

 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. Գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ  

2. քերականություն 

3. բառապաշար 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Grégoire M., Grammaire progressive du français, niveau débutant. CLE international, Paris, 2007. 
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2. Miquel C., Vite et bien 1, /A1-A2/ CLE international, Paris 2009 

3. Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, CLE international, Paris, 2007. 

4. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М., Manuel de français. Москва, Высшая школа, 2005. 
 

 

 

1. 1608/Բ20 2.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու (ֆրանսերեն-2) 3. 6- ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործն. –8 ժամ 

6.4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզ.գն․ 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

1. խորացնելուղղախոսական և ուղղագրականհմտությունները, 

2. խորացնել  նախորդ կիսամյակում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական գիտելիք-ները, 

3. ձևավորել բառային հմտություններ նոր թեմատիկային համապատասխան, 

4. ձևավորելբանավորհաղորդակցականկարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել ֆրանսերենի քերականական և բառային գիտելիքները, 

 տիրապետել ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 
 վերհիշել և գործածել անցած բառապաշարը, 
 վերարտադրելպարզտեքստեր, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 օգտվելբառարանից, գտնելանծանոթբառերը, 

 հասկանալունկնդրման նյութի հիմնական բովանդակությունը, 

 գործածելքերականականկանոններըբանավորխոսքում, 

 հաղորդակցվելծրագրայինթեմաներիշուրջ, 

 ընթերցել և թարգմանել գեղարվեստական պարզեցվածտեքստեր, 

 կարողանալ գրել պարզ տեղեկություններ սեփական անձի վերաբերյալ, հակիրճ 

հաղորդագրություններ և բացիկներ, 

 կարողանալ վարել հակիրճ զրույցներ համապատասխան թեմաների շուրջ,  
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Բ2 - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6 - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2 - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3 - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4 - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,  

 ինտերակտիվմեթոդներ: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով3,3,4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0.5 է:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. ֆրանսերենի հնչյունական համակարգ, 

2. քերականություն, 

3. բառապաշար: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Akyuz A., Bazelle-Shahmaei B., Bonenfant J., Exercices de grammaire A2, Hachette, Pari,s 2014. Barféty M., 

Beaujouin P., Compréhension orale, niveau 1. CLE international, Paris, 2004. 

2.  Grégoire M., Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE international, Paris,  2007. 

3.  Miquel C., Vite et bien 1, A1/A2 CLE international, Paris, 2009. 

4.  Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, CLE international, Paris, 2007. 

 

 

1. 1608/Բ21 2.2-րդմասնագիտական օտար լեզու (ֆրանսերեն-3) 3. 8 - ECTS 

կրեդիտ 

4.8 ժամ/ շաբ. 5.գործն. –8ժամ 

6. 5-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7.Առանց եզրափակիչ գնահատմանդասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

1. խորացնել  նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական գիտելիքները, 

2. ձևավորել ազատ հաղորդակցելուկարողություններծրագրայինթեմաներիշրաջանակ-ներում, 

3. զարգացնելծրագրայինհարցերիշուրջքննարկելու և բանավիճելուկարողությունը, 

4. զարգացնել օտար լեզվով գրականությունից օգտվելու կարողություններ, 

5. զարգացնել օտար լեզվով գեղարվեստական գրականություն կարդալու կարողություններ: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 տիրապետել ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 
 ներկայացնելձևաբանական և շարահյուսականկանոնները, 
 վերհիշել և գործածել անցած բառապաշարը, 
 իմանալ ֆրանսիական քաղաքակրթության որոշ տեղեկություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 օգտվել բառարանից, գտնել անծանոթ բառերը, 

 կատարել տեքստի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություն, 

 վարժ ընթերցել անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստեր, 

 վերարտադրել ընթերցած տեքստը կամ ունկնդրած նյութը, արտահայտել իր կարծիքը, 

 գրավոր և բանավոր ձևակերպել ուսումնասիրած նյութը և կանոնները, 

 ամփոփ ներկայացնել ինքնուրույն ընթերցած նյութը, 

 կիրառել սերտած կանոնները բանավոր խոսքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
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Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 ինտերակտիվմեթոդներ, 

 անհատականաշխատանք, 

 խմբայինքննարկումներ: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

 գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և քերականական 

յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

 միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա  և այլ բնույթի 

տեքստերի բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց 

բովանդակության վերծանում և վերարտադրում: 

14.  Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan,  2013. 

2. Blboulian T., Cours pratique de phonétique française, Erévan,  2015. 

3. Claire M., Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

4. Parizet M., Grandet, E., Corsain M., Activités Pour Le Cadre Européen Commun De Référence,  Niveaux 

B1, CLE international, Paris,  2007.  

5. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009. 

 

 

1. 1608/ Բ22 2.2-րդմասնագիտական օտար լեզու (ֆրանսերեն-4) 3. 6- ECTSկրեդիտ 

4. 6ժամ/ շաբ. 5. գործն. – 6 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային Եզ․գն․ 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

1. խորացնել  նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված ձևաբանական և շարահյուսական գիտելիքները, 

2. խորացնել ազատ հաղորդակցելու կարողությունները  հաղորդակցման տարբեր ոլորտ-ներում, 

3. խորացնելծրագրային հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը, 

4. խորացնել գրականությունից օգտվելու կարողությունները, 

5. խորացնել օտար լեզվով գեղարվեստական գրականություն կարդալու կարողություններ: 
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 տիրապետել ֆրանսերեն տեքստի ընթերցանության և ուղղախոսության կանոններին, 
 տիրապետել ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական կանոններին / ունենալ 

ամբողջական պատկերացում ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության մասին/, 
 վերհիշել և գործածել անցած բառապաշարը, 
 իմանալ ֆրանսիական քաղաքակրթության մասին A2/B1 մակարդակին համապատաս-խան 

տեղեկություններ/գիտելիքներ, 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

 վերլուծել ընթերցած նյութը, կատարել եզրահանգումներ, 

 զարգացնել և խորացնել ֆրանսիական քաղաքակրթության մասին տեղեկությունները, կատարել 

ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնել զեկույցներ, 

 ունկնդրել և ընկալել  անծանոթ գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստեր, 

 մասնակցել քննարկման, 

 տարբերակել տեքստի լեզվական ոճերը, 

 բառարանի օգնությամբ ինքնուրույն ընթերցել գեղարվեստական գրականություն և 

մասնագիտական բազմաբնույթ տեքստեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 բառարանի օգնությամբ ընթերցել գեղարվեստական գրականություն և համառոտ ներկայացնել այն,  

 կատարել ինքնուրույն ուսումնասիրություններ և ներկայացնել զեկույցներ: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 ինտերակտիվմեթոդներ, 

 անհատականաշխատանք, 

 խմբայինքննարկումներ: 

12.  Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

3. Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

4. Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
5. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

3. գրական, հրապարակախոսական և այլ բնույթի տեքստերի բառապաշարային և քերականական 

յուրահատկությունները, շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

4. միջին մակարդակի բարդության գրական, հրապարակախոսական, առօրյա  և այլ բնույթի 
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տեքստերի բնագիր տեքստերի ընթերցում, ձայնագրությունների ունկնդրում, դրանց 

բովանդակության վերծանում և վերարտադրում: 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. DjoulhakianMélania, Méliksétian Rosa, Mouradian Amalia, Manuel de francais, Erévan, Publié par les 

auteurs, 2013. 

2. Miquel, Claire, Vite et bien 2,  niveau B1, Paris, Clé internationale, 2009. 

3. Parizet, Marie-Louise; Grandet, Etiane; Corsain, Martine;Activités Pour Le Cadre Européen Commun De 
Référence,  Niveaux B1, ???, 2007.  

4. Grégoire, Maïa; Thiévenaz, Odile; Franco, Elisabeth; Grammaire prօgressive du français, Paris, Clé 

internationale, 2009. 

5. Exercices de grammaire A2.  Paris, Hachette, 2004. 

 

 
 

 

1. 1605/Բ19 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու–1 / իսպաներեն 3. 6- ECTS կրեդիտ 

4. 6ժամ/շաբ. 5. գործ. – 6 ժամ 

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Առ․Եզ․գն 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

1. Ուսանողների մոտ ձևավորել տարրական հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բանա-վոր և 

գրավոր խոսքի ունակություններ,  

2. Զարգացնել ուղղախոսական-ուղղագրական հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու 

կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսական-ուղղագրական հիմնական նորմերը, 

 նկարագրելու իսպաներենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր առանձնահատկու-թյունները, 

 քննարկելու իսպաներենի ձևաբանական-շարահյուսական կառուցվածքի և բառապաշա-րի այն 

խնդիրները, որոնք կարևորվում են լեզվի յուրացման նախնական փուլում,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 Ճիշտ արտաբերելու իսպաներենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում ունենալու իսպաներենի 

ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերի մասին,  

 Գործնականում կատարելու քննարկումներ պարզ թեմաների շուրջ, 

 Իրականացնելու ոչ բարդ տեքստերի իմաստային-կառուցվածքային, ձևաբանական վերլուծություն 

և թարգմանություն, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 գործնականում կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերված գիտելիքները: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնականպարապմունք,  

2. հանձնարարվածգրականությանընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտու-թյուն, 

խմբայինաշխատանք, 
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3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ, խմբային և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

22. Իսպաներենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական-ուղղագրական 

առանձնահատկությունները:  

23. Իսպաներենի քերականության ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները:  

24. Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները:  

25. Գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ:  

26. Ածականի տեսակները: Համեմատության աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները:  

27. Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը:  

28. Թվականներ: Քանակական և դասական թվականների կազմության և գործածության հիմնական 

առանձնահատկությունները: 

29. Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը, բայերի դասակարգման սկզբունքները:Սահմանական եղանակի 

ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը: 

30. Մակբայների տեսակները, դրանց կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:  

31. Նախադասություն: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Комарова Ж. Т., Испанский  для  всех. Москва:Издательство«Менеджер», 2005. 

2. Viúdez F. C., Ballesteros P. D.,Aprende A1, S. A., Madrid, 2006. 

3. Alonso R., Castañeda A.,Gramática básica del estudiante de español, A1-B1, S.L., Barcelona, 2011. 

 

1. 1605/Բ20 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 2 / իսպաներեն 3.-6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6ժամ/շաբ. 5. գործ. –8 ժամ 

6. 4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. Խորացնել առաջին կիսամյակում ուսանողի ստացած գիտելիքները, հարստացնել նրա 

բառապաշարը, 

2. Զարգացնել ուսանողի տեսալսողականունակությունները՝ նախադրյալներ ստեղծելով պարզ 

իրադրություններում հաղորդակցվելու համար:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ամբողջական ձևով ներկայացնելու իսպաներենի հնչյունաբանության, ուղղախոսական- 

ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի առանձնահատկու-

թյունները,  

 ներկայացնելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ 

բառապաշարը՝ իր գործածման առանձնահատկություններով,  

 քննարկելու իսպաներենի՝ որպես օտար լեզվի լեզվամտածողական համակարգի 

մշակութային առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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 կատարելու պարզ տեքստերի ձևաբանական-շարահյուսական և իմաստային վերլուծու-

թյուն, 

 իսպաներենով գրելու և ներկայացնելուոչ բարդ աշխատանքներ՝ տրամաբանորեն և հստակ 

կառուցելով շարադրանքը, 

 զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական կարողություններ, 

 գործնականում կատարելու պարզ և միջին բարդության տեքստերի իսպաներենից հայերեն 

և հայերենից իսպաներեն թարգմանություններ՝ տեքստի համարժեքության սկզբունքներին 

համապատասխան,    

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափար-

ներ և մտքեր, 

 արդյունավետ օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնե-

տային)՝ տեղեկատվություն քաղելու, վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ, խմբային և այլն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա, 

անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը:  

2. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերի համաձայնեցման խնդիրը բարդ ստորադասական 

նախադասություններում: Ըղձական եղանակի ներկա ժամանակաձևը:  

3. Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

4. Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր 

բնութագիրը: Բայի անդեմ ձևերը: Իսպաներենի առավե լգործածական նախդիրները: 

Շաղկապների տեսակները:  

5. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, բազմիմաստ բառեր:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Комарова Ж. Т., Испанский  для  всех, Москва:Издательство«Менеджер», 2005. 
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2. Viúdez F. C., Ballesteros P. D.,Aprende A2, S. A., Madrid, 2006. 

3. Alonso R., Castañeda A.,Gramática básica del estudiante de español, A1-B1,S.L., Barcelona,2011. 

 

 

1. 1605/Բ21 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 3 / իսպաներեն 3.8- ECTS կրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5. գործ. –8ժամ 

6. 5-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. Խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռքբերված գիտելիքները,  

2. Ուսանողի մոտ ձևավորել և զարգացնել խոսքային որոշ իրադրություններում ազատ 

հաղորդակցվելու կարողություններ, 

3. Զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքի ունակությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իսպաներենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերը, 

 ճանաչելու խոսքի մասերի գործառական և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու իսպաներենի բառապաշարի տարբեր շերտերի առանձնահատկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու հասարակական-քաղաքական, երկրագիտական և հարակից այլ ոլորտների 

տարաբնույթ տեքստերի թարգմանություններ, 

 զարգացնելու բնագիր(ադապտացված) տեքստեր  ընթերցելու հմտություններ, 

 վերլուծելու բնագիր տեքստեր (միջին բարդության) և քննելու դրանց թարգմանության հիմնական 

խնդիրները, 

 զարգացնելու իսպաներեն խոսքի տեսալսողական ընկալման կարողությունները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և հմտությունները պրակտիկայում, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, հոդվածներ) և այլն: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և  

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 
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միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

6. Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը, դրանց համաձայնեցման խնդիրը: 

7. Ըղձական եղանակի ժամանակաձևերի գործածության առանձնահատկությունները: Ժամանակների 

համաձայնեցման խնդիրը:  

8. Բայի անդեմ ձևերը:  

9. Իսպաներենի բառակազմություն. Առավել գործածական նախածանցներն ու վերջածանցները:  

10. Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, նույնանիշներ, բազմի-

մաստբառեր, դարձվածքներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Aragonés L., Palencia R.,Gramática de uso del español, Madrid, 2009.  

2. Viúdez F. C., Ballesteros P. D., Aprende gramática y vocabulario 2, Madrid, 2006. 

3. Zayas-Bazán E., Deaquí ydeallá, Canadá,1986. 

4. Борисенко И. И., Грамматика  испанской разговорной  речи  с  упражнениями, Москва, 2003.  

5. Комарова Ж. Т., Испанский  для  всех, Москва: Издательство «Менеджер», 2005. 
 

 

1. 1605/Բ22 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 4 /իսպաներեն 

 

3. 6 -ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործ. –6 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. Եզ․գն․ 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

1. զարգացնելտարբերհաղորդակցականիրադրություններումուսանողներիազատհաղոր-

դակցվելուևգրականությունիցօգտվելուկարողությունները,  

2. հաղորդելնախնականգիտելիքներԻսպանիայիպատմությանևմշակույթիառանձնա-

հատկություններիմասին:  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իսպաներենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական խնդիրները, 

 ճանաչելու իսպաներենի  բառապաշարի հիմնական թեմատիկ շերտերը (այդ թվում նաև 

դարձվածքներ, տարբեր կառույցներ և այլն)  և ներկայացնելու դրանց գործածման հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահա-

տկությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 զարգացնելումիջին բարդության հասարակական-քաղաքական, մշակութային,երկրագիտա-կան  և 

այլ տեքստերի ընկալման և վերարտադրման ունակությունները, 

 զարգացնելուտեսալսողականընկալմանհմտությունները, 

 վերլուծելուբնագիր(ադապտացված)տեքստեր և դրսևորելուդրանցթարգմանությանհմտություններ, 

 ինքնուրույնկերպովկատարելումիջինբարդությանմասնագիտականաշխատանք՝ զեկու-ցում, թեզիս 

և այլն, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, հոդվածներ 

և այլն), 

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և 

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

 

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

 

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

 

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք, 

3. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ըղձականեղանակիպարզևբաղադրյալժամանակաձևերը:  

2. Ըղձականեղանակիգործածությանառանձնահատկություններըտարբերտիպիստորա-

դասականնախադասություններում:  

3. Պայմանականնախադասություններիերեքտիպերը, խառըտիպիպայմանականնախա-դասություններ: 

4. Դերբայականկառույցներ, դրանցգործածությանառանձնահատկությունները:  

5. Բացարձակկառույցներբայիանդեմձևերով: 

6. Պայմանականեղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. Aragonés L., Palencia R.,Gramática de uso del español, Madrid, 2009.  

2. Viúdez F. C., Ballesteros P. D., Aprende gramática y vocabulario 2, Madrid, 2006. 

3. Zayas-Bazán E., De aquí y de allá, Canadá, 1986. 

4. Борисенко И. И., Грамматика  испанской разговорной  речи  с  упражнениями, Москва, 2003.  

5. Комарова Ж. Т., Испанский  для  всех, Москва: Издательство «Менеджер», 2005. 
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1. 1605/Բ19 2. 2-րդմասնագիտական օտար լեզու - 1 / իտալերեն 3.6- ECTS կրեդիտ 

4.6ժամ/շաբ. 5. գործ. –6ժամ 

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանցեզրափակիչգնահատմանդասընթաց 

8.Դասընթացինպատակն է՝ 

1. ուսանողներիմոտձևավորել 

տարրականհաղորդակցությանհամարանհրաժեշտբանավորևգրավորխոսքիունակություններ,  

2. ձևավորելուղղախոսական-ուղղագրականհմտություններ, տեքստիհետինքնուրույնաշխա-

տելուևպարզ իրադրություններումհաղորդակցվելուկարողություններ: 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնելու իտալերենի հնչյունական կառուցվածքի հիմնական առանձնահատկություն-ները, 

ուղղախոսական-ուղղագրական հիմնական նորմերը, 

 քննարկելու իտալերենի ձևաբանական-շարահյուսական կառուցվածքի այն խնդիրները, որոնք 

կարևորվում են լեզվի յուրացման նախնական փուլում,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 վերարտադրելու պարզ տեքստեր՝ ուսուցման առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազա-գույն 

բառապաշարով, 

 գործնականում կատարելու պարզ տեքստերի թարգմանություններ իտալերենից հայերեն և 

հայերենից իտալերեն,  

 զարգացնելու իտալերեն խոսքի տեսալսողական ընկալման որոշ կարողություններ, 

 գործնականում կատարելու քննարկումներ պարզ թեմաների շուրջ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություն և հետևություն անելու համար: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

3. քննարկումներ,  

4. խմբային աշխատանք, 

5. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իտալերենիհնչյունականհամակարգը, ուղղախոսական-ուղղագրականհիմնական նորմերը:  
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2. Հոդևհոդառություն: Հոդերիտեսակներըևդրանցգործածությանառանձնահատկու-թյունները:  

3. Գոյականիքերականականկարգերիընդհանուրբնութագիրը: Սեռ, թիվ:  

4. Ածականիտեսակները: Ածականի համեմատության աստիճանների կազմության առանձնա-

հատկությունները: 

5. Իտալերենիառավելգործածականնախդիրները:  

6. Դերանուններիհիմնականտեսակներըևդրանցքերականականկարգերիընդհանուրբնութագիրը:  

7. Թվականներ: Թվականներիքերականականկարգերը:  

8. Անհատականխոնարհմանամենագործածականբայերիսահմանականեղանակիներկաժամանակ

ը: 

9. Սահմանականեղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակը: 

10. Սահմանականեղանակիպարզ և բարդապառնիժամանակաձևերը: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Matrin T., Magnelli S., Progetto italiano 1, Libro dellostudente, Roma:EdizioniEdiligua, 2006. 

2. Matrin T., Magnelli S., Progetto italiano 1, Quadernodegliesercizi, Roma:EdizioniEdiligua, 2006. 

3. Alessandroni D., CaraItalia, Perugia: Guerra Edizioni, 1998. 

 

 

1. 1605/Բ20 2. 2-րդմասնագիտական օտար լեզու - 2 / իտալերեն 3. 6- ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործ. -8ժամ 

6. 4-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

1. խորացնելառաջինկիսամյակումուսանողի ստացածգիտելիքները,  

2. հարստացնելուսանողիբառապաշարը, 

3. զարգացնելտեսալսողականունակությունները՝ նախադրյալներ ստեղծելով պարզ իրադրու-

թյուններում ազատ հաղորդակցվելու համար: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իտալերենի քերականական կառուցվածքի հիմնական առանձնահատկու-թյունները, 

 ճանաչելու դասընթացի սահմաններում նախատեսված հիմնական թեմատիկ բառապաշարը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գործնականում իրականացնելու տեքստի ձևաբանական-շարահյուսական վերլուծություն, 

 գործնականում կատարելու գեղարվեստական ադապտացված պարզ տեքստերի թարգմանու-թյուն, 

 վերարտադրելու միջին բարդության տեքստեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները վերլուծություն և հետևություն անելու համար : 

 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր խոսք, 

դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ հմտություններ,  

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

3. քննարկումներ,  

4. խմբային աշխատանք, 
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5. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սահմանականեղանակիանցյալ անկատար ժամանակ:  

2. Վաղակատար անցյալ ժամանակ: 

3. Անդրադարձբայեր: 

4. Ուղիղ խնդիր դերանուններ: Անուղղակի խնդիր դերանուններ: 

5. Հրամայականեղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները:  

6. Պայմանականեղանակիներկաև անցյալ ժամանակաձևերը:  

7. Նախադասությանտեսակներըևդրանցընդհանուրբնութագիրը: 

8. Բայիանդեմձևերը: 

9. Բառապաշարիընդլայնումևզարգացում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Matrin T., Magnelli S., Progetto italiano 1, Libro dellostudente, Roma:EdizioniEdiligua, 2006. 

2. Matrin T., Magnelli S., Progetto italiano 1, Quadernodegliesercizi, Roma:EdizioniEdiligua, 2006. 

3. Alessandroni D., CaraItalia, Perugia: Guerra Edizioni, 1998. 

 

 

1. 1605/Բ21 2. 2-րդմասնագիտական օտար լեզու - 3 / իտալերեն 3. 8 - ECTSկրեդիտ 

4. 8 ժամ/շաբ. 5.գործ. - 8ժամ 

6. 5-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանցեզրափակիչգնահատմանդասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն  է` 

1. խորացնելևզարգացնելնախորդկիսամյակներումձեռքբերվածգիտելիքները,  

2. ուսանողիմոտձևավորելազատհաղորդակցվելուևգրականությունիցօգտվելուկարողու-թյուններ:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 ներկայացնելու  իտալերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմնական առանձնահատ-

կությունները, 

 քննարկելու իտալերենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերը, խոսքի մասերի կա-

ռուցվածքային և գործառական առանձնահատկությունները, 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 կատարելուքննարկումներհասարակական և մշակութայինտարբերթեմաներով` քերակա-

նորեն ճիշտձևակերպելով և տրամաբանորեն զարգացնելովարտահայտածմտքերը, 

 զարգացնելուիտալերենխոսքիտեսալսողականընկալմանկարողությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները վերլուծություն և հետևություն անելու համար, 

 օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից` անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

ստանալու, բազմաբնույթ քննարկումների մասնակցելու և համապատասխան թեմաներով 

զեկույցներ պատրաստելու նպատակով:  

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 
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խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

3. քննարկումներ, 

4. խմբային աշխատանք, 

5. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սահմանականեղանակիժամանակաձևերը:  

2. Ըղձականեղանակիգործածությանառանձնահատկությունները: Ժամանակներիհամաձայ-

նեցմանխնդիրը:  

3. Բայիանդեմձևերը: 

4. Կրկնակի դերանունների կազմության և գործածման առանձնահատկությունները: 

5. Հարաբերականդերանուններիգործածմանառանձնահատկությունները: 

6. Բառակազմություն.առավելգործածականնախածանցներնուվերջածանցները:  

7. Բառապաշարիընդլայնումևզարգացում: Հոմանիշներ, հականիշներ, նույնանուններ, 

բազմիմաստբառեր, դարձվածային միավորներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Manella C., Si! (L’italiano in mano),Manuale& corso pratico di litaliano per stranieri, 
Firenze:EdizioniProgettoLingua, 2005. 

2. Marin T., Magnelli S., Progettoitaliano 2. Corso multimediale di lingua e civilta` italiana, Livello 
intermedio B1-B2, Roma:Edizioni Edilingua, 2006. 

3. Silvestrini M., Ciliberto C.,Ferretti M.,Filippucci L.,“Dai, prova!”Esircizigraduati di lingua italiana per 
stranieri, Perugia: Guerra Edizioni, 2008. 

4. Zurula M.,Sapored’Italia. Antologia di testisulla cultura italiana con esercitazioniorali e scritte, Livello 
medio (B1-B2), Roma:EdizioniEdilingua, 1998. 

 

 

1. 1605/Բ22 2. 2-րդմասնագիտական օտար լեզու - 4 /իտալերեն /  3. 6 - ECTS կրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործ. – 6ժամ 

6. 6-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզ․գն․ 

8.Դասընթացինպատակնէ՝ 

1. զարգացնելտարբերիրադրություններումուսանողներիազատհաղորդակցվելուևգրակա-
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նությունիցօգտվելուկարողությունները,  

2. մատուցելնախնականգիտելիքներԻտալիայիպատմությանևմշակույթիմասին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու իտալերենի բառապաշարի տարբեր շերտերը(նաև դարձվածքներ, առածներ և այլն) 

և քննելու դրանց գործածության առանձնահատկությունները, 

 ճանաչելու ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի լեզվամշակութային առանձնահատկու-

թյունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ինքնուրույն կերպով կատարելու միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք` զեկուցում, 

թեզիս և այլն, 

 մասնակցելու հասարակական-քաղաքական և մշակութային թեմաների շուրջ քննարկում-ների` 

հստակ ներկայացնելով տեսակետներ և հիմնավորելով  սեփական կարծիքը, 

 իրականացնելու բազմաբնույթ տեքստերի թարգմանություններ, մեկնաբանելու և վերլուծելու 

դրանք, 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 օգտվելու տեղեկատվական  աղբյուրներից` հանրամշակութային թեմաներով զեկույցներ 

պատրաստելու նպատակով,  

 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները` առաջադրելով նոր գաղափարներ և 

մտքեր:  

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնական պարապմունք,  

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

3. քննարկումներ, 

4. ինքնուրույն հետազոտություն, 

5. խմբային աշխատանք, 

6. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Ըղձականեղանակիպարզևբաղադրյալժամանակաձևերը: Ըղձականեղանակիգործածու-

թանառանձնահատկություններըտարբերտիպիստորադասականնախադասություններում:  

2. Պայմանականեղանակ:  

3. Պայմանականնախադասություններիերեքտիպերը, 

խառըտիպիպայմանականնախադասություններ:  

4. Դերբայականկառույցներ, դրանցգործածությանառանձնահատկությունները:  

5. Բացարձակկառույցներբայիանդեմձևերով:  

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Manella C., Si! (L’italiano in mano),Manuale& corso pratico di litaliano per stranieri, 
Firenze:EdizioniProgettoLingua, 2005. 

2. Marin T., Magnelli S.,  Progettoitaliano 2. Corso multimediale di lingua e civilta` italiana, Livello intermedio 
B1-B2, Roma: Edizioni Edilingua, 2006. 

3. Silvestrini M., Ciliberto C., Ferretti M., Filippucci L., “Dai, prova!”Esircizigraduati di linguaitaliana per 
stranieri, Perugia: Guerra Edizioni, 2008. 

4. Zurula M., Sapored’Italia. Antologia di testisulla cultura italiana con esercitazioniorali e scritte, Livello medio 
(B1-B2), Roma: EdizioniEdilingua, 1998. 

 

 
 

1. 1604/Բ19 

 

2. 2-րդմասնագիտական օտար լեզու -1 (գերմաներեն) 

 

3. 6-ECTS կրեդիտ 

4. 6ժամ/շաբ. 5. գործն.  -6 ժամ  

6. 3-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

1. Տալնախնականգիտելիքներգերմաներենլեզվիհնչյունաբանության, 

քերականությանևբառագիտությանբնագավառներում, 

2. Ստեղծելանհրաժեշտհիմքտվյալլեզվիուսումնասիրությանհաջորդփուլերիհամար: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

30. գերմաներենիարտասանականնորմերի և հնչաբանականյուրահատկություններիմասին, 

31. ուսուցմանտվյալփուլումնախատեսվածբառապաշարիմասին, 

32. անհրաժեշտգիտելիքներգերմաներենիելակետայինքերականականկառույցներիմասին: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. ճիշտարտաբերելգերմաներենիառանձինհնչյուններըևդրանցարտասանականտարբերակները, 

2. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,  

3. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել 

դրանք խոսքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 

 կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ: 

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

 

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 
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Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. -համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

 

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

 

1. Գործնականպարապմունք,  

2. Ինքնուրույնաշխատանք, 

3. Խմբայինաշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Գերմաներենիարտասանականնորմերը: Արտասանություն և գրություն: 

Հնչյունաբանականտառադարձություն: Գերմաներենիձայնավորական և 

բաղաձայնականհամակարգերը:  

2. Քերականականկարգեր, դրանցարտահայտմանմիջոցներըգերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայիձևաբանականուքերականականնշանակությունները: 

Գոյականիհոլովմանտիպերը: Հոլովներինշանակությունը և գործածությունը: 

Ածականիհամեմատությանաստիճանները: Համեմատությանաստիճաններիկարգ: 

Բայիձևաբանականտիպերը: Լիիմաստ և սպասարկուբայեր: 

Նախդիրներիգործառույթընախադասությանմեջ: 

3. Պարզնախադասություն, դրաշարադասությունը: Ուղիղ և շրջունշարադասություն, 

դրանցառանձնահատկությունները:  

4. Թեմատիկբառապաշարնընդգրկում է հետևյալթեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմմասնագիտությունը», 

«Համալսարան», «Իմհանգստյանօրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:  

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1,  Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 

1. 1604/Բ20 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու -2 (գերմաներեն) 3. 6-ECTSկրեդիտ 

4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործն. -8 ժամ 

6.4-րդկիսամյակ՝գարնանային 7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

1. ուսանողների մոտզարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի 

ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 
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2. ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, 

3. ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները` համապատասխան 

երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 գերմաներենիձևաբանական և քերականականընդարձակկաղապարներիմասին, 

 կոնկրետթեմատիկբառապաշարիևնրակիրառմանոլորտիմասին, 

 երկխոսություններիկառուցվածքիևտեքստերիվերարտադրությանուփոխադրմանսկզբունքների

մասին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 ճիշտկազմելգերմաներենինբնորոշձևաբանականևքերականականկաղապարները, 

 համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

 կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 ներկայացնել և վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարները, 

 վերլուծել թեմատիկ բառապաշարի յուրահատկությունները, 

 ներկայացնել գերմաներենում խոսքի ձևավոևման յուրահատկությունները: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնականպարապմունք,  

2. ինքնուրույնաշխատանք, 

3. խմբայինաշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: 

Գոյականներիհոլովմանհամակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական 

նշանակությունները:  

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականականդասակարգումը: Անցողական և 

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը:  

3. Սահմանականեղանակիակտիվ և 
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ներգործականսեռերիբոլորժամանակներիկազմություննուգործառույթը: 

Ժամանակաձևերիբացարձակ և հարաբերականգործառույթը: 

Ստորոգյալիհամաձայնեցումըենթակայիհետ:Հրամայականեղանակիձևերը և 

նրանցքերականականհոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և 

միանդամկրավորականկառույցները: 

4. Թեմատիկբառապաշարնընդգրկում է«Գերմանիայիմեծքաղաքները», 

«Ընկերականշրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմզբաղմունքը», 

«Իմուսումը», «Հայաստանիպատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2,  Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 

 

1. 1604/Բ21 2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու -3(գերմաներեն) 3.8-ECTS կրեդիտ 

4. 8ժամ/շաբ. 5. գործ. –8 ժամ 

6. 5-րդկիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

1. հարստացնել ուսանողների բառապաշարը,  

2. ուսուցանել նրանց ազատ և ճիշտ  խոսել` զարգացնելով նրանց հաղորդակցական կարողություն-

ները, 

3. սովորեցնել ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը և վերարտադրել այն` պահպանելով 

բնագրային բովանդակությունը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
 գերմաներենիխոսքիեղանակայինձևավորմանառանձնահատկություններիմասին, 

 բարդքերականականկառույցներիգործառականևիմաստայինյուրահատկություններիմասին, 

 բառերիևնախադասություններիկերպայինձևավորմանյուրահատկություններիմասին, 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 համապատասխանթեմատիկխոսքումճիշտգործադրելանհրաժեշտբառապաշարը, 

 գրավոր խոսքում պահպանել գերմաներենի ուղղագրական և քերականական կանոնները,  

 խոսքին տալ համապատասխան հնչերանգային ձևավորում և կազմել այն հաղորդակցական 

իրադրությանը համապատասխան, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 բանավոր և գրավոր խոսքի քերականական կազմության իմացություն, 

 հաղորդակցական ձևերի ճիշտ ձևակերպում և գործադրում, 

 խոսքային միավորի կերպաեղանակային ձևավորման կարողություն: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնականպարապմունք,  
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2. ինքնուրույնաշխատանք, 

3. խմբայինաշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բառիկազմը: Հասկացությունարմատական և ածանցականձևույթներիմասին: 

Բառիբազմիմատությունը: Հոմանիշ և հականիշբառեր: 

2. Սուբյեկտային և օբյեկտայինբայեր, եղանակավորողբայեր: Բայիժամանակաձևերիբացարձակ և 

հարաբերականգործածությունը: 

3. Ըղձականեղանակ: Ըղձականներգործականիբոլորժամանակաձևերը և դրանցկիրառումը: 

4. Ժխտմանարտահայտմանմիջոցները: Ստորադաս և 

գլխավորնախադասություններիկապիմիջոցները, նախդրայինկապ, հարաբերականմիջոցները: 

5. Բայական և անվանականստորոգյալիտարբերտեսակները: Պատճառի, նպատակի, 

պայմանիպարագաներիարտահայտությանմիջոցները: Ընդարձակհատկացուցիչ: 

Բարդստորադասականնախադասություններիբոլորտեսակները: Ուղղակի և 

անուղղակիխոսքպարունակողնախադասություններ: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan,  2007. 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003. 

4. Helbig G., Buscha J., Handbuch der deutschen Grammatik, Mannheim, 2005. 

 

1. 1604/Բ22 

 

2. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու -4 (գերմաներեն) 

 

3. 6-ECTS կրեդիտ 

4. 6ժամ/շաբ. 5. գործ. –6 ժամ 

6. 6-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7. Եզ․գն․ 

8. Դասընթացինպատակն է՝ 

1. ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ 

նրանք ազատ կարողանան արտահայտել իրենց մտքերը առօրյա-խոսակցական թեմաներով, գրեն 

այդ թեմաներով փոքր ծավալի շարադրություններ, էսսեներ և փոխադրություններ, 

2. կատարել երկկողմանի թարգմանություններ՝ օգտվելով ուսուցման այս փուլում ձեռք բերած 

տարբեր կարգի լեզվական գիտելիքները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
առօրյա-խոսակցականբառապաշարիևնրագործառնականառանձնահատկություններիվերաբերյալ, 

երկանդամ, 

եռանդամկրավորականկառույցներիևդրանցփոխակերպականհնարավորություններիմասին, 

haben + zu+ Infinitiv, sein + zu+ 

Infinitivկառույցներիիմաստայինևգործառականառանձնահատկություններիմասին, 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
 անկաշկանդարտահայտելիրմտքերըառօրյա – խոսակցականոլորտում, 

 դրսևորել բառապաշարային և քերականական գիտելիքները գրավոր խոսքում,  

 վերարտադրել տարբեր բնույթի տեքստեր, ինչպես նաև ինքնուրույնաբար կազմել փոքր ծավալի 



 645 

համապատասխան բնույթի տեքստեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
 առօրյա-խոսակցական լեզվի տիրապետում, 

 գրավոր խոսքի ճիշտ քերականական ու ոճական ձևավորում, 

 փոքր ծավալի տեքստերի շարադրում: 

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

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք,դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ, 

Բ6. - գործադրելու երկրորդ օտար լեզվի լեզվական գիտելիքները և բանավոր ու գրավոր խոսքի 

հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1. գործնականպարապմունք,  

2.ինքնուրույնաշխատանք, 

3.խմբայինաշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և եզրափակիչ  քննություն. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 3 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Երկանդամ,եռանդամ և միանդամ կրավորականկառույցները գերմաներենում: Sein+Partizip II 

կառույցը, նրա նշանակությունը:  

2. Haben + zu+ Infinitiv և sein + zu+ Infinitivկառույցները, նշանակությունները և 

գործառույթը:Akkusativus cum infinitivo  կառույցը և նրա գործառությունը:  

3. Գերմաներենի հիմնական նախդիրների գործածությունը և փոխակերպական 

հնարավորությունները:  

4. Ձայնարկություններ, նրանցտեսակները և գործածությունը: 

Շարույթայինկազմություններումձայնարկություններիիրացմանհնարավորությունները: 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Apresjan A., Geworgjan J., Kossajan R., Deutsch für Fortgeschrittene, Jerewan,  2007. 

2. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.  

3. Buscha A., Linthout G., Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 2003. 

4. Helbig G., Buscha J., Handbuch der deutschen Grammatik, Mannheim, 2005. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

ՀԱՏՈՒԿ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
 

 

1.  1609/Բ18 2.Անգլերեն գրավոր խոսքի  մշակույթ 3.  2 -ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամշաբ. 5.  դաս. - 30ժամ 

6. 5-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առ․ընթ․ 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

6. ուսանողին ծանոթացնելանգլերենիուղղագրությանևուղղախոսությանլեզվամշակութային 

առանձնահատկություններին,  

7. տեղեկացնելպատմականզարգացմանընթացքումանգլերենիգրավորխոսքումտեղիունեցածփոփոխություններիմասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
12. նկարագրելու անգլերեն լեզվի համակարգում տեղի ունեցած հնչյունական այն փոփոխությունները, որոնք 

առաջացրել են արդի անգլերենի գրության և արտասանության անհամապատասխանություն, 

13. բացատրելու բրիտանական և ամերիկյան անգլերեններում առկա փոխառությունների լեզվամշակութային 

հարմարակման պատմական ընթացքի առանձնահատկությունները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
14. կատարելու հին, միջին և արդի անգլերենի ձայնավորների և բաղաձայնների համակարգում տեղի ունեցած  

հնչյունական և ուղղագրական փոփոխությունների վերլուծություն,  

15. քննարկելու օտար բառերի գրության առանձնահատկությունները, 

16. մեկնաբանելու անգլերեն բառերի գրության պատմական զարգացման ընթացքը,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
17. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 
18. կատարելու հետազոտական աշխատանք լեզվական խնդիրների շուրջ: 

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

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա լեզվամշակութային 

երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-գործաբանական 

յուրահատկությունները 

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների պատմաաշխարհագրական, էթնիկ-լեզվական համակարգերը, 

մեկնաբանելու ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյութական ազգամշակութային 

արժեքները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի լեզվաբանական, մշակութա-յին և գրականագիտական 

խնդիրների վերլուծություն,  

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտե-լիքները և անգլերեն գրավոր խոսքի 

հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր իրադրություններում,  

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնե-լու տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

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

1.դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանք-ներ, 

2.հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, մասնակցություն 

քննարկումներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անգլերենի`որպես գերմանական լեզվի, այբուբենի ստեղծման և զարգացման ընթացքը: 
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2. Հին անգլերենի հնչյունական համակարգի փոփոխությունները, որոնք առաջացրել են գրության և ուղղախոսության 

փոփոխություններ: 

3.Միջին անգլերենի հնչյունական համակարգի փոփոխությունները, որոնք առաջացրել են գրության և ուղղախոսության 

փոփոխություններ: 

4.Արդի անգլերենի հնչյունական համակարգի փոփոխությունները, որոնք առաջացրել են գրության և ուղղախոսության 

փոփոխություններ: 

5.Հին, միջին և արդի անգլերենի փուլերում փոխառված բառերի ուղղագրության և ուղղախոսության 

առանձնահատկությունները: 

6. Ամերիկյան անգլերենի ուղղագրության առանձնահատկությունները;  

6. Չոսերի, Շեքսպիրի, Բայրոնի գրվածքների ընթերցում և լեզվամշակութաբանական քննարկում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Galstyan, Sh. Paronyan, Historical Development of English, YSU Press, Yerevan 2013. 

2.Galstyan, Sh. Paronyan, Highlights of History of English, YSU Press, Yerevan 2013. 

3.D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English Language, CUP, 2004.  

4. Oxford Guide to British and American Culture, OUP, 2009. 

 

 

1. 1609/ Մ01պ 2. Գովազդային տեղեկատվության մշակույթ 3.    2 - ECTS կրեդիտ 

4.   2 ժամ  շաբ. 5.    դասախ. - 2 ժ. 

6.  5-րդ կիսամյակ 7.   Առ․ընթ․ 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 

 ուսանողներին ծանոթացնել գովազդային տեղեկատվության մշակման և կիրառման 

հիմնադրույթներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել գովազդային տեղեկատվության մեջ գործածվող  հիմնական 

մոդելներին, 

 զարգացնել ուսանողների ստեղծարար մտածողության կարողությունները   գովազդային 

տեղեկատվության կարիքը հասկանալու, համապատասխան նյութեր մշակելու և հրապարակելու 

նպատակով։  

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

1. նկարագրելու գովազդային տեղեկատվության հիմնական ուղղությունները և տեքստերի 

տեսակները ըստ ուղղությունների, 

2. ներկայացնել գովազդային տեղեկատվության տեսակների առանձնահատկությունները և 

հիմնական կառուցվածքը, 

3. սահմանելու գովազդային  հաղորդակցության դերը և կապը մարկետինգային ռազմավարության 

մշակման հետ:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. կիրառել ստեղծագործական մտածողության գործնական հմտություններ գովազդային 

տեղեկատվություն մշակելիս,  

2. սահմանել գովազդային հաղորդակցության  ռազմավարական նպատակներ և առաջադրել այդ 

նպատակներին ուղղված թիրախային գործողություններ, 

3. կիրառել ճիշտ ռազմավարություն՝ գովազդային տեղեկատվություն ներկայացնելիս, 

4. մշակել գովազդային արշավներ՝ հագեցած տարբեր լսարանների համար նախատեսված 

գովազդային տեքստերով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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1. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները՝ մշակելով նոր գաղափարներ և մտքեր, 

2.  վերլուծել գովազդի խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման եղանակները,  

3. վերլուծել գովազդային տեղեկատվության արդյունավետությունը:  

 

 

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

 

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթա-հարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ4. - քննարկելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթի առանձնահատկու-թյունները, և 

առցանց ու գրավոր հաղոր-դակցման եղանակներով իրագործելու կոնտենտ  (գովազդային և 

տեղեկատվական բնույթի)  գրավոր խոսք, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

 

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

1. դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, գործնական պարապմունքներ, 

անհատականևխմբայինաշխատանք, գրավորևբանավորստուգում, 

2.  անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր 

ներկայացում/պրեզենտացիա:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել  ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք և եզրափակիչ քննություն 

 Եզրափակիչ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գովազդային տեղեկատվության հիմնական գործառույթները: Գովազդի  նպատակը:  

2. Գովազդային խնդիրների ձևակերպում և գովազդային գրագիտության կապը ռազմավարական 

նպատակների հետ: 

3. Ստեղծագործական մտածողության դերը գովազդային տեղեկատվության մշակման գործում  

4. Գովազդային տեղեկատվության մեջ գործածվող հիմնական մոդելները և պրոդուկտները  

5. Գովազդային տեղեկատվության արդյունավետության գնահատման եղանակները 

6. Գովազդային ռազմավարության տեսակները: Գովազդային արշավների 

արդյունավետ  պլանավորում: 
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14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. The Elements of Content Strategy, Erin Kissane, 2011 

2. THE CONTENT STRATEGY TOOLKIT: METHODS, GUIDELINES, AND TEMPLATES FOR GETTING CONTENT RIGHT, 

MEGHAN CASEY, 2015 

3. WIRED FOR STORY, LISA CRON, 2012 

4. Rework, Jason Fried, 2010 

 

 

1.  1609/Բ20 2.Գովազդային խոսքի կառուցման հիմունքներ 3.  2 -ECTS կրեդիտ 

  2 ժամ  շաբ.  դասախ. - 2 ժ.  

6. 5-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ծանոթացնել գովազդային գրագրության հիմնադրույթներին,  

 ուսանողներին ներկայացնել գովազդային տեքստերի կառուցման կանոնները և գործառույթը, 

 ուսանողներին ծանոթացնել գովազդային գրագրության համար անհրաժեշտ նախնական 

հետազոտության կարևորությանը և հիմնական հասկացողություններին, 

 ուսանողների մոտ զարգացնել օտար լեզվով գովազդային տեքստերի շարադրման գործնական 

կարողությունները:  

 օժանդակել ուսանողներին՝ զարգացնելու գովազդային գրագրության իրենց տեսական 

գիտելիքները և գործնական հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնել ժամանակակից գովազդային խոսքի կառուցման հիմնական սկզբունքները և փուլերը,  

 պարզաբանել գովազդային տեքստի մշակման համար անհրաժեշտ նախնական փուլերը և դրանցում 

կիրառվող գործիքները, 

 ներկայացնել գովազդային խոսքի կառուցման առանձնահատկությունները ըստ ընթերցողի:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

7. Կատարել նախապատրաստական վերլուծություն մինչ գովազդային տեքսերի կազմումը 

8. Օգտագործելով ձեռք բերված գիտելիքները՝  մշակել  և շարադրել գովազդային տեքստեր, 

9. Հիմնվելով նախնական վերլուծության վրա կատարել տեղեկատվության տարածման հարթակների 

ընտրություն 

10. Համաձայն ընտրված հարթակի կառուցել և ավարտուն տեսքի բերել գովազդային տեքստը։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. Գործնականում կիրառել ստեղծագործական մտածելու ունակությունը, 

2  Պահպանել գովազդային  տեքստերի կառուցման ընթացքում կիրառվող էթիկայի նորմերը,  

3. Գովազդային տեսքտերը կիրառել որպես մարքետինգային ռազմավարության գործիք: 

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

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ4. - քննարկելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթի առանձնահատկու-թյունները, և 

առցանց ու գրավոր հաղորդակցման եղանակներով իրագործելու կոնտենտ  (գովազդային և 

տեղեկատվական բնույթի)  գրավոր խոսք, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

https://www.goodreads.com/author/show/9827205.Meghan_Casey
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գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանա-վոր և գրավոր 

խոսք: 

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

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք, անհատական և 

թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, գրավորևբանավորստուգում/հարցում, 

 ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պատկերացույց:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գովազդային գրագրության պատմությունը և հիմնական սահմանումները 

2. Ոսկե շրջանակի տեսություն/Golden Circle Framework/ 

3. Ներգնա և արտագնա շուկայավարման տարբերությունները 

4. Ներգնա շուկայավարման հիմունքները։ Կապեր/contacts/, գնորդի տեսակներ/buyer personas/, գնորդի 

ճանապարհ,/buyer’s journery/, բովանդակություն/content/ և նպատակներ/goals/ 

5. Գովազդային տեսքի տեսակներ և կառուցման հիմնական կաննոները 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action, Simon Sinek, 2011 

2. Inbound Content: A Step-by-Step Guide To Doing Content Marketing the Inbound Way, Justin Champion, 

2018 

3. How Customers Buy…& Why They Don’t: Mapping and Managing the Buying Journey DNA, Martyn R. 

Lewis, 2018 

4. EVERYBODY WRITES: YOUR GO-TO GUIDE TO CREATING RIDICULOUSLY GOOD CONTENT, ANN HANDLEY, 2014 
 

 

1. 1701/Բ01 2. Ռուս գրականություն 3. 2 - ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամ/շաբ. 5.դաս. – 30 ժամ 

6.5-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացինպատակնէ՝ 

ներկայացնել ռուս գրականության պատմության զարգացման օրինաչափությունները ազգային 

ինքնագիտակցության տեսանկյունից։  

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրելու ռուս  գրականության  կարևոր  գրական ուղղությունները, գրողներին և  գրա-կան 

ստեղծագործությունները, 

2. ներկայացնելու գրական ստեղծագործության հիմքում ընկած ազգային աշխարհընկալման 

առանձնահատկությունները,  

3. լուսաբանելու ազգային ինքնագիտակցության արտահայտման ձևերը ռուս գրողների 
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ստեղծագործություններում, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. վերլուծելու գրական տարբեր ստեղծագործություններ, 

5. մեկնաբանելու գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները՝ ազգային 

աշխարհընկալման դիտանկյունից, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
6. զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.  

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, միջմշակութային 

գործաբանության, մշակութային մարդաբանության, հանրալեզվաբանության, խոսքային ներազդման 

տեսության, գրականագիտության, մշակույթի պատմության  սկզբունքները, հայեցակարգերը և 

հիմնախնդիրները, 

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

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

1. դասախոսություն, 

2. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ռուս բանահյուսությունը որպես ազգային աշխարհընկալման արտացոլում: 

2. Հին ռուս գրականության կրոնա-բարոյախոսական հարցադրումները: 

3. Ազգային բնութագիրը 19-րդ դ. առաջին կեսի ռուս գրականության մեջ (Գրիբոեդով, Պուշկին, 

Լերմոնտով,Գոգոլ): 

4. Ազգային ինքնաճանաչողությունը 19-րդ դ. երկրորդ կեսի ռուս գրականության մեջ (Տուրգենև, 

Դոստոևսկի, Տոլստոյ): 

5. Աստվածաշնչային թեմաներն ու պատկերները 19-20 դդ. ռուս գրականության մեջ: 

6. Ազգային բնութագրի գեղարվեստական արտահայտումը Ռասպուտինի և Շուկշինի 

ստեղծագործություններում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Перевезенцев С.В., Тайны русской веры: от язычества к империи, Москва, 2008. 

2. История русской литературы в 4-х частях, Москва, 1990. 

3. Ոսկերչյան Ա., XVIII դարիռուսգրականությանպատմություն, Երևան, 1952։ 

4. Ցավ մարդու համար: Կազմեց Ռ. Տեր-Գրիգորյան: Երևան, 1990, 

5. Ռուս դասականները արևմտահայերեն, Երևան, 2015. 

 

 

1. 1609/ Բ23 2.Փաստարկման լեզվամշակույթի իրացումը գովազդում 3.  3 -ECTSկրեդիտ 

4.2ժամշաբ. 5. դաս.-30 ժամ 
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6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ուանողներինծանոթացնելարդիլեզվաբանականուղղություններիցմեկի` 

փաստարկմանտեսությանհիմնադրույթներին, 

2. տեղեկացնելարդյունավետհաղորդակցմանգործընթացումփաստարկմանդերիուգործ-

նականնշանակությանմասին, 

3. ապահովել փաստարկման և խոսքայիններազդմանտարատեսակների (համոզում, ներազ-դում, 

թելադրանք/պարտադրանքև այլն)ևդրանցառանձնահատկություններիմասինգի-

տելիքգովազդայինևհամակարգչայինտեղեկատվությանոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
4. նկարագրելու փաստարկման լեզվական գործընթացի տրամաբանական զարգացումը և կիրառման 

առանձնահատկությունները անգլիական լեզվամշակույթում,  

5. լուսաբանելուև քննարկելու փաստարկման՝ որպես խոսքային գործունեության տարատե-սակի, 

հաղորդակցական տիպերը. համոզում ու թելադրանք/պարտադրանք, 

6. մատնանշելու խոսքային հաղորդակցության մեջ կիրառվող պերսուազիվ ներազդման և 

փաստարկման ռազմավարական սկզբունքները և հնարքները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
7. գործնականում արդյունավետ կիրառելու խոսքային ներազդմանն առնչվող գիտելիքները 

հաղորդակցման տարաբնույթ ձևաչափերում,մասնավորապես՝գովազդայինևհամա-

կարգչայինտեղեկատվությանոլորտներում,  

8. մեկնաբանելու փաստարկող և պերսուազիվ դիսկուրսների լեզվական և արտալեզվական 

բնութագրերը, 

9. քննարկելու փաստարկողդիսկուրսի լեզվական առանձնահատկություններըլրատվա-միջոցներում 

և կիբերտարածքում (բլոգեր, ֆորումներ, սոցիալական կայքեր և այլն),  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

10. օգտվելու տեղեկատվական տարաբնույթ աղբյուրներից (համացանցային աղբյուրներ, գիտական 

հոդվածներ և այլն), 

11. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ:  

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

Ա1. - ներկայացնելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, միջմշակութային 

գործաբանության, խոսքային ներազդման տեսության սկզբունքները, հայեցակարգերը և 

հիմնախնդիրները, 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթա-հարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ1. -օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

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

1.դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

2.հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 
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մասնակցություն քննարկումներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Փաստարկում: Փաստարկման տեսության համառոտ պատմություն:  

2. Խոսքային գործունեության տարատեսակները` փաստարկում, համոզում ու թելադրանք, և դրանց 

տարբերակումը: 

3. Բանավեճևփաստարկում: Փաստարկման և պերսուազիվ ներազդման կառուզվածքային և 

գործաբանական առանձնահատկությունները գովազդային տեղեկատվության մեջ:  

4. Փաստարկմանևպերսուազիվդիսկուրսներիլեզվական և արտալեզվական  առանձնա-

հատկությունները: 

5. Փաստարկմանռազմավարականսկզբունքներնուհնարքներըգովազդային և համացան-ցային 

տեղեկատվության մեջ:  

6. Փաստարկման լեզվական առանձնահատկությունները լրատվամիջոցներում և կիբերտա-րածքում 

(բլոգեր, ֆորումներ, սոցիալական կայքեր և այլն): 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Bettinghaus P.E.,Persuasive communication, 3rd ed., New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.  

2. Eemeren van F.H.,Argumentataion: Analysis and Practice, USA: Foris Publ. Inc., 1987. 

3. Eemeren van F.H.,Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-dialectical 
Theory of Argumentation, USA: John Benjamins B.V., 2010. 

4. Heinrichs J.,Thank You for Arguing, New York: Three Rivers Press, 2007. 

 

1. 1609/ Բ24 2. Բանավոր թարգմանության մշակույթ 3.    3 - ECTS կրեդիտ 

4.2ժամ/շաբ. 5. դաս.- 30ժամ 

6.6-րդկիսամյակ՝ գարնանային 7.Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1.տրամադրելգիտելիքբանավորթարգմանությանգործնականխնդիրների, 

մշակութայինառանձնահատկություններիմասին,  

2. ուսանողներինօժտելանգլերենբանավորխոսքըընկալելու, 

մտապահելուևհայերենվերարտադրելուհմտություններովևկարողություններով: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
1. նկարագրելուբանավորթարգմանությանհամարանհրաժեշտհմտություններիևկարողություններիհ

ամալիրը, 

2. լուսաբանելուբանավոր թարգմանության ժամանակ մշակութային արժեք ունեցող խոչընդոտները 

և մատնանշելու դրանք հաղթահարելու ուղիները,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
3. քննարկելուանգլերենիցհայերենևհակառակըբանավորթարգմանությանառանձնահատկություններ

ը,  

4. գործնականում իրականացնելու բանավոր թարգմանություններ տարբեր առարկայական 
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ոլորտներում՝ անգլերենից հայերեն և հակառակը,  

5. մեկնաբանել բանավոր թարգմանչի վարքագծի կանոնները մշակութային տարբեր 

իրադրություններում,  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան). 
6.կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքը գործնականում: 

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

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առկա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթա-հարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ2. - թեմատիկ զրույցներ և երկխոսություններ վարելու՝ կառուցելով սահուն և գրագետ բանավոր 

խոսք, դրսևորելու օտար լեզվով հնչող խոսքը լսելու, ընկալելու և վերարտադրելու պատշաճ 

հմտություններ,  

Բ3. -կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր իրադրություններում, 

օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ մշակույթների 

ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ1. -օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

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

1. դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանք-ներ, 

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

մասնակցություն քննարկումներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցություն. Թարգմանություն և մշակույթ: 

2. Բանավոր թարգմանությունը որպես թարգմանության տարատեսակ: 

3. Բանավոր թարգմանության տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները: 

4. Բանավոր թարգմանության տեխնիկական հնարները: 

5. Բանավոր թարգմանության մշակութային խոչընդոտները և դրանք հաղթահարելու ձևերը. Բանավոր 

թարգմանություն և մշակութային իրազեկություն:  

6. Խոսքային և ոչ խոսքային տեղեկատվությունը թարգմանելու խնդիրը:  

7. Ոլորտային թարգմանությունների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված 

թարգմանությունների իրականացում հայերենից անգլերեն և հակառակը:  
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14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Besson, Chantal (2005) The Importance of Nonverbal Communication in Professional Interpretation. 

Available at  http://aiic.net/ViewPage.cfm/page1662.htm 

2. Gratiana, Sama the Role of Non-Verbal Communication Skills in Consecutive Interpreting Process. 

Available at http://www.academia.edu/4683122/THE_ROLE_OF_NON-

VERBAL_COMMUNICATION_SKILLS_IN_CONSECUTIVE_INTERPRETING_PROCESS 

3. Hatim, Basil and Mason, Ian. (1997) The translator as Communicator. London and New York: Routledge 

4. Helen Spencer-Oatey and Jianyu Xing The Impact of Culture on Interpreter 

Behaviourfile:///C:/Users/User/Desktop/WRAP_Spencer_Oatey_0673125-cal-060510-m11hsoxing.pdf 

5. Katan, D. (1999) Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters, and Mediators 

Manchester: St. Jerome Publishing. 

 

1.  1609/Բ21 2.Կոնտենտ տեղեկատվություն և գովազդ  3.  3-ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամշաբ. 5.  դաս. – 30 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1. օժանդակել ուսանողներին գիտակցելու կոնտենտի կարևորությունը գովազդային տեղե-

կատվության մշակման գործում, 

2. զարգացնել անգլիականլեզվամշակույթինհամահունչ կոնտենտի մշակման 

գործնականհմտություններ տեղեկատվության ոլորտում,  

3. տրամադրելգիտելիք կոնտենտ ռազմավարություն մշակելուվերաբերյալևխթանել ուսանողների 

ստեղծագործ մտածողությունը գովազդային կոնտենտ մշակելիս:     

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
19.  պարզաբանելու կոնտենտ տեղեկատվության միջոցով իրականացվող խոսքային ներազդման 

առանձնահատկությունը գովազդային դիսկուրսում, 

20. ձևակերպելու  կոնտենտ ռազմավարության սկզբունքները և դասակարգելու կոնտենտի 

տեսակները,  

21. մեկնաբանելու մշակութային առումով արդյունավետորեն շարադրված  կոնտենտի 

կարևորությունը գովազդվող ապրանքի, բրենդի կամ ծառայության ճանաչելիության հարցում,   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. ուրվագծելու պոտենցիալ հաճախորդի կերպարը և սահմանելու թիրախային լսարանը , 

5. կիրառելու տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ գովազդային տեղեկա-տվություն 

մշակելիս, 

6. որոշարկելու կոնտենտի տարածման հարթակները, 

7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գովազդային տեքստեր կազմելիս, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8.տարբեր աղբյուրներից ստանալու պահանջվող տեղեկատվությունը և այն համապատասխանաբար  

վերլուծելու,  

9. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու  առկա գիտելիքները: 

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

 

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարատեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ3. - կատարելու գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անգլերենից հայերեն և հակառակը՝ 

կիրառելով լեզվի և մշակույթի փոխներգործության սկզբունքը, 

Բ4. - քննարկելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթի առանձնահատկություն-ները, և 

առցանց ու գրավոր հաղորդակցման եղանակներով իրագործելու կոնտենտ  (գովազդային և 

http://aiic.net/ViewPage.cfm/page1662.htm
http://aiic.net/ViewPage.cfm/page1662.htm
http://www.academia.edu/4683122/THE_ROLE_OF_NON-VERBAL_COMMUNICATION_SKILLS_IN_CONSECUTIVE_INTERPRETING_PROCESS
http://www.academia.edu/4683122/THE_ROLE_OF_NON-VERBAL_COMMUNICATION_SKILLS_IN_CONSECUTIVE_INTERPRETING_PROCESS
../../user/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Word/WRAP_Spencer_Oatey_0673125-cal-060510-m11hsoxing.pdf
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տեղեկատվական բնույթի)  գրավոր խոսք, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտե-լիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. - համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բանավոր և գրավոր 

խոսք: 

 

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

3. դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և 

թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, գրավորևբանավորստուգում/հարցում, 

4. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պատկերացույց: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Կոնտենտի հիմնական տեսակները. տեքստային և վիզուալ կոնտենտ: 

2. Առցանց և օֆլայն կոնտենտի ձևավորում:  

3.Արդյունավետ /ընթերցողամետ/  կոնտենտ ստեղծելու   սկզբունքները: Կոնտենտ և լեզվամշակույթ: 

4. Կոնտենտ մարտավարության մշակում:    

5. Թիրախավորված կոնտենտի ձևավորում:   

6. Պոտենցիալ /թիրախային/  հաճախորդի կերպարը: 

7. Կոնտենտ օրացույցի պլանավորում:  

8. Համացանցային գովազդ և որոնողական առաջխաղացում /SEO/ : 

9. Բլոգ հրապարակումների և հաջողության պատմությունների հիմնական բաղադրիչ-ները:   

10.Գովազդային տեղեկատվության համար նախատեսված տեքստային կոնտենտ շարադրելու հիմնական 

փուլերը և կանոնները:  

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Бернадский С., Продающие тексты. Как превратить читателя в покупателя. — М.: «Манн, Иванов и 

Фарбер», 2012.  

2. FELDER L., WRITING FOR THE WEB, PEARSON EDUCATION, 2012.  

3. FENTON N., NICELY SAID: WRITING FOR THE WEB WITH STYLE AND PURPOSE, PEARSON EDUCATION, 2014.  

4. HANDLEY A., EVERYBODY WRITES: YOUR GO-TO GUIDE TO CREATING RIDICULOUSLY GOOD CONTENT, 
JOHN WILEY AND SONS INC., NEW JERSY, USA, 2013-2014. 

 

 

1. 1609/ Բ22 2. Մշակութային մարդաբանություն 3. 3-ECTS կրեդիտ 

4. 2ժամ/շաբ. 5. դաս.–30 ժամ 

6. 6-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
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1. տեղեկացնելմշակութայինմարդաբանությանհիմնախնդիրներինևտեսականմոտեցումներին,  

2.անոթացնելմշակութաբանականառարկաներիշարքումմշակութայինմարդաբանությանդերին՝կարևորելո

վմիջմշակութայինգիտելիքիկիրառականնշանակությունըհաղորդակցականգործընթացներում:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու   մշակութային մարդաբանության ենթաբաժանումները,մարդաբանական 

ուղղությունները ևդպրոցները, 

2. մեկնաբանել մարդաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդներն ու սկզբունքները և դրանց 

կիրառությունը  մշակութային բազմազանության,  էթնիկ խմբերի,  հասարակու-թյան 

շերտավորման, նյութական/ոչնյութական մշակույթի ավանդական, ազգագրական  ու  քաղաքային 

կենցաղի  խնդիրների վերաբերյալ, 

3. քննարկելուամերիկյան, բրիտանական և հայկական մշակութաբանական ավանդույթների 

առանձնահատկությունները  ժամանակակից գիտական մոտեցումների համատեքստում, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. գործնականում կատարելու  լեզվամշակութային իրողությունների, կրոնական ընկալում-ների, 

տարբեր մշակույթներում ժողովրդական հավատալիքների ու նախապաշարում-ների 

ընդհանրականությանն ու տարբերությանը վերաբերող վերլուծություն,  

5. գործնականում շարադրելու, վերլուծելու ևգնահատելու պաշտոնական/ոչ պաշտոնական, 

ծիսական/ամենօրյա, ընդունված/ավանգարդային, կարծրատիպային/ավանդույթային, 

սեփական/օտար և այլ հասարակական, լեզվական, մշակութային իրադրություններ  ու 

իրողություններ ազգայինի ու համամարդկայինի համատեքստում, 

6. կատարելու մարդաբանական/ազգագրական ուսումնասիրություն  որպես մասնա-կից և դիտորդ՝  

հաշվի առնելով մարդաբանական/ազգագրական  դաշտային հավաքչական աշխատանքների 

մեթոդական սկզբունքներն ու միջոցները(ավանդական գրառումներ, լուսանկար, ձայնագրություն 

և այլն),  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական 

հոդվածներ, տեսանյութեր և հանրահռչակ մարդաբանների դասախոսություն-ներ և այլն), ստեղծել 

հաղորդակցական իրադրություն ինֆորմա-նտ/ազգաբան համատեք-ստում,   

8. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները: 

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

Ա1. - ներկայացնելու մշակութային մարդաբանության սկզբունքները, հայեցակարգերը և 

հիմնախնդիրները, 

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների էթնիկ-լեզվական համակարգերը, մեկնաբանե-լու 

ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյութական ազգամշակու-թային 

արժեքները, 

Բ1. - իրականացնելու տարբեր բնույթի անգլերեն տեքստերի մշակութային խնդիրների վերլուծություն,  

Գ1. – օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,մշակելու և ներկայացնելու 

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ3. – համադրելու մայրենի և օտար լեզվամշակույթների, մշակութային արժեքների մասին տեսական և 

գործնական գիտելիքները: 

 

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

1.դասախոսություններ, սեմինար պարապմունքներ, քննարկումներ, խմբային աշխատանքներ, 

2. հանձնարարված գրականության ընթերցում, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

մասնակցություն քննարկումներին: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

13.Դասընթացի բովանդակությունը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

1. Մշակութային մարդաբանություն առարկայի տեղն ու նշանակությունը այլ մշակութա-բանական 

գիտակարգերի շարքում, դպրոցներն ու ձևավորման նախադրյալները պետա-կան, քաղաքական, 

գիտական ռազմավարության լույսի ներքո և դրանց տեսական հիմնա-վորումները: 

2. Ամերիկյան մշակութային (Ֆ. Բոաս, Մ. Միդ, Ռ. Բենեդիկտ և այլն;) և բրիտանական սոցիալական 

մարդաբանության (Բ.Մալինովսկի, Ռ. Թեյլոր,Կրեբեր և այլն ) դպրոցների տեսական դրույթները, 

հիմնարար ներկայացուցիչները և տվյալ ազգամշակութային իրականության մեկնաբանման 

առանձնահատկությունները, ազգագրական նյութերի ու դրանց ազգաբանական 

վերլուծությունների մեթոդներն ու աշխատանքային սկզբունքները: 

3. Մշակութային մարդաբանության ենթաբաժանումներն ու հարակից  գիտակարգերը – 

սոցիալական, լեզվաբանական, հոգեբանական, կիրառական և այլն, դրանց ուղղություններն ու 

ներկայացուցիչները. սովետական ազգագրական, ռուսական լեզվա-մշակութային  և հայկական 

ազգագրական ավանդույթների առանձնահատկություն-ները, գլխավոր  ներկայացուցիչներն  ու 

աշխատությունները (գրքեր, պարբերականներ և այլն)  ժամանակակից մարդաբանական  

մոտեցումների ու ուսումնասիրվող խնդիրների համա-տեքստում: 

4. Մարդաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդներն ու սկզբունքները և դրանց 

կիրառությունը  մշակութային բազմազանության,  էթնիկ խմբերի,  հասարակության 

շերտավորման, նյութական/ոչ նյութական մշակույթի ավանդական, ազգագրական  ու  

քաղաքային կենցաղի  խնդիրների վերաբերյալ: 

5. Լեզվամշակութային իրողությունների, կրոնական ընկալումների, ժողովրդական հավա-

տալիքների ու նախապաշարումների ընդհանրականությունն ու առանձնահատկու-թյունը 

ազգայինի ու համամարդկայինի համատեքստում:    

 

 
 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kottak C.,Ph. Anthropology: Human Diversity, McGraw- Hill, New York, 2009. 

2. SellarCh., C.Staddon& Craig Young (2009) Twenty yearsafter the Wall: geographical imaginaries of 

‘Europe’ during European Union enlargement,Journal of Cultural Geography, 26:3, 253-258, DOI: 

10.1080/08873630903322189. 

3. Rapport N. and Overing J., Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts, This edition published in 

the Taylor & Francis e-Library, 2003. 
4. Featherstone S., Englishhness, Twentieth-Century Popular Culture andthe Forming of English Identity, 

Edinburgh University Press, 2009 
5. Rapport N. and Overing J., Social And Cultural Anthropology: Key Concepts, Routledge, London and New 

York, 2000. 
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1.1609/Բ25 2. Քննական մտածողություն և գովազդային 

տեղեկատվություն  

3.  2 -ECTS կրեդիտ 

4. 2 ժամշաբ. 5.  դաս. - 30ժամ 

6. 7-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1. տեղեկացնելքննական մտածողության՝որպեսգովազդային տեղեկատվության 

որակնապահովողհենասյունայինբաղկադրիչի, կարևորության մասին, 

2. ծանոթացնել գովազդային տեղեկատվության մեջ գործածվող  քննականմտածողության հիմնական 

կաղապարներին, 

3. զարգացնել ուսանողների քննական մտածողության կարողությունները   գովազդային 

տեղեկատվությունը վերլուծելու, գնահատելու, սինթեզելու և մեկնաբանելու գործում:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
   մատնանշելու, թե որքանով է քննական մտածողությունը նպաստում գովազդային  

տեղեկատվության արժևորմանն ու վերլուծությանը,  

 ներկայացնելու գովազդային հաղորդակցության մեջ կիրառվող քննական մտածողության 

հիմնական  կաղապարները, 

 նկարագրելու գովազդային  հաղորդակցության փոխազդեցության հիմնական միջոցները և 

հիմնավորելու գովազդային տեղեկատվության արդյունավետությունը,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կիրառելու քննական մտածողության հմտություններ գովազդային տեղեկատվություն 

վերլուծելիս,  

 օգտագործելու գովազդային հաղորդակցման փոխազդեցության միջոցները գովազդային 

ուղերձներ շարադրելիս,  

 ձևակերպելու  գովազդային խնդիրներ և գտնելու լուծման եղանակներ, 

 կիրառելու ճիշտ ռազմավարություն գովազդային տեղեկատվություն ներկայացնելիս և 

մշակելու ոչ բարդ փորձնական գովազդային արշավներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
8. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները՝ առաջադրելով նոր գաղափարներ և 

մտքեր: 

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

 

Ա2. - քննարկելու տարբեր գործառական ոճերին պատկանող անգլերեն տեքստերում առ-կա 

լեզվամշակութային երևույթների լեզվաոճական, քերականական, բառագիտական, հաղորդակցական-

գործաբանական յուրահատկությունները 

Ա4. - մատնանշելու միջմշակութային հաղորդակցման հիմնարար սկզբունքները, ձևերն ու 

առանձնահատկությունները և ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթահարելու 

օպտիմալ ուղիները, 

Ա5. - բացատրելու հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում անգլերենի կիրառական տարա-տեսակների 

առանձնահատկությունները, 

Բ4. - քննարկելու անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթի առանձնահատկություն-ները, և 

առցանց ու գրավոր հաղորդակցման եղանակներով իրագործելու կոնտենտ  (գովազդային և 

տեղեկատվական բնույթի)  գրավոր խոսք, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և անգլերեն 

գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման տարբեր 

իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ եղանակ այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու նպատակով,  

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

Գ4. - կառուցելու տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ արտահայտված բա-նավոր և 

գրավոր խոսք: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և 

թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, գրավորևբանավորստուգում/հարցում, 

 ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պատկերացույց: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա, որը 

գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 առավելագույն 

միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 առավելագույն 

միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր։ 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գովազդային հաղորդակցության հիմնական գործառույթները: Գովազդի  նպատակը:  

2. Գովազդային խնդիրների ձևակերպում:  Գովազդային խնդիրների լուծման եղանակներ`  քննա-կան 

մտածողության հմտությունների կիրառմամբ: 

3. Քողարկված գովազդային տեղեկատվություն. դրա տեսակները:  

4. Քննական մտածողության հմտությունների դերը գովազդային տեղեկատվությունը գնահատելու 

գործում:  

5.Գովազդային տեղեկատվության մեջ գործածվող փոխազդեցության հիմնական միջոցների 

վերլուծություն:  

6.Գովազդային արդյունավետության չափորոշիչները:  

7.Գովազդային ռազմավարության տեսակները: Գովազդային արշավների արդյունավետ  պը-լանավորում: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆՀ. Հ.,  PRՏԵՔՍՏԵՐևՄԵԴԻԱՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ,    ԵՊՀ, 2008: 

2. Назайкин А.,  Медиапланирование на 100%. Альпина Бизнес Букс; Москва; 2007. 

3. Федоров А. В.,  Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов 
педагогического вуза. М., 2007. 

4. Burnett J., Introduction to Marketing Communication. 2010.  

5. SISSORS H., ADVERTISING MEDIA PLANNING., MCGRAW-HILL COMPANIES INC., 2010. 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել հանրալեզվաբանության ուսումնասիրության 

բնագավառներին և հիմնախնդիրներին տեղեկատվություն տրամադրել սույն 

գիտակարգի զարգացման միտումների մասին,   

 ապահովել լեզվաբանական գիտելիքներ խոսքային գործունեության մեջ 

հասարակական գործոնների դերի ու նշանակության, հանրալեզվաբանության և 

լեզվամշակույթի փոխկապակցվածության մասին,  

 զարգացնել լեզվական կարողություններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում հաշվի 

առնել մշակութային գործոնի ազդեցությունը տարբեր խոսքային  իրադրոիթյուններում 

և լեզվական  կոդի ճիշտ ընտրություն: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու  հանրալեզվաբանությունը  որպես ուսումնասիրության ինքնուրույն 

ոլորտ 

 լուսաբանելու հանրալեզվաբանության դերը լեզվաբանական վերլուծության 

ժամանակակից մեթոդների ձևավորման գործում, 

 բացատրելու լեզվի, մշակույթի  և հասարակական գործոնների 

փոխկապակցվածությունը խոսքաստեղծման գործընթացում: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 մեկնաբանելու խոսող-նշան-լսող-հասարակություն-մշակույթ հանրալեզվաբանական 

կատեգորիաների հարաբերակցությունը,  

 կիրառելու ընթացող խոսքային իրադրությունը համապատասխան լեզվական կոդ,  

 վերլուծելու միջմշակութային հաղորդակցման դժվարությունները հաղթահարելու 

ուղիները: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան 

 մշակելու փաստագրական նյութի հավաքման և բովանդակային մեկնաբանման 

մեթոդներ և անելու  եզրահանգումներ 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքը գործնականում: 

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

Ա1. - ներկայացնելու հանրալեզվաբանության, խոսքային ներազդման տեսության 

սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները, 

Ա3. - լուսաբանելու անգլիախոս երկրների էթնիկ-լեզվական համակարգերը, մեկնաբանելու  

ազգաբանական, լեզվամշակութային խնդիրները, հոգևոր ու նյութական ազգամշակութային  

արժեքները, 

Ա4. - ձևակերպելու հաղորդակցական խոչընդոտները հաղթահարելու օպտիմալ ուղիները, 

Բ5. - գործնականում արդյունավետորեն կիրառելու ձեռք բերված լեզվական գիտելիքները և 

անգլերեն գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները միջմշակութային հաղորդակցման 

տարբեր իրադրություններում, օգտագործելու միջմշակութային հաղորդակցման օպտիմալ 

եղանակ այլ մշակույթների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու 

նպատակով,  

Գ1. - օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից, մշակելու և ներկայացնելու  

տեղեկատվությունը, 

Գ2. - կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում: 

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

 դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, քննարկումներ, խմբային աշխատանք,  

 հանձնարարված գրականության վերլուծություն, ինքնուրույն հետազոտության 

իրականացում, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

              

Նախատեսվում է անցկացնել 2 ընթացիկ քննություն, ընթացիկ ստուգում և ինքնուրույն 

աշխատանք. 

 1-ին ընթացիկ քննությունն անց է կացվում ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման 

վրա, որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունն անց է կացվում բանավոր, որը գնահատվում է 4 

առավելագույն միավոր:  

 Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր և բանավոր, որը գնահատվում է 8 

առավելագույն միավոր: 

 Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր: 

 Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հանրալեզվաբանության առարկան և խնդիրները: Հանրալեզվաբանության տեղը 

լեզվաբանությանը հարակից գիտակարգերի շարքում: Հանրալեզվաբանություն և 

մշակույթ: 

2. Լեզվական կոդը որպես հաղորդակցման միջոց, գաղափար ենթակոդի մասին: 

3. Երկլեզվության և բազմալեզվության հետ առնչվող խնդիրները և դրանց լուծման 

ուղիները: 

4. Ազգային լեզու և պաշտոնական լեզու, լեզու և մշակույթ, լեզու և էթնոս, դիգլոսիայի  

առանձնահատկությունները: 

5. Հետազոտական արդյունքների կիրառումը միջմշակութային հաղորդակցման 

գործընթացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Holmes, J., An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman, 1992. 

2. Wardhaugh, R., An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell Publishing, 2006. 

3. Fasold, R., The Sociolinguistics of Language. Blackwell, Oxford UK &Cambridge USA, 1990. 

4. Lakoff, R., Language and Woman’s Place. New York: Harper &Row, 1975. 

5. Stockwell, P., Sociolinguistics. London & New York: Routledge, 2002. 
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