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Ղեկավարվելով Երևանի պետական համալսարանի կանոնադրության 49-րդ 

կետի 4-րդ և Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետերով Երևանի պետական համալսարանի 

գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 

1. հաստատել  «Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը»՝ 

համաձայն հավելվածի, 
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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 գործընթացի կազմա-

կերպման 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 համար-

ժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարա-

նային, 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 մագիստրոսի 

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 լսա-

րանային 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 պարապմունքներ, 

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

ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ 

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:  

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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9. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտու-

թյունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի 

պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որա-

կավորում 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 իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ առդեմ ուսուցման 

դեպքում: 

14. Առցանց և առդեմ եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակու-

թյունը և կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնական և 

համապատասխանեն դասընթացի պլանին:  

15. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումն ու 

վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (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 համար ստեղծվում է անհատական էջ, որտեղ նրան հասանելի են 

տվյալ կիսամյակի ուսումնական 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 
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դասընթացների անվանումները, դրանք դասավանդող դասախոսների և 

ուսանողների տվյալները (անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, լուսանկար և այլն): 

19. ՈՒԿՀ առցանց հարթակում դասընթացը վարողը վերահսկում է ուսանողների 

մասնակցությունը, տրամադրում դասընթացի ծրագիրը և էլեկտրոնային ու-

սումնական 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 հարթակում: 

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 նախա-

տեսվում 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 ուսանողներին 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 կամ-

ընտրական դասընթացները նախատեսվում են մասնագիտացման դասըն-

թացների կրթամասում, իսկ 60  կրեդիտի դեպքում՝ ընդհանուր դասընթացների 

կրթամասում:  

28. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են կրթական 

ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումում (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն), և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են 

Ուսումնամեթոդական վարչություն: 

29. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նա-

խորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: 90 ECTS կրեդիտատարությամբ 



  11 
 

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 հետազոտություն կատարելու և ներկայացնելու համար: Այն 

նպատակ ունի խթանելու ուսանողի անհատական կամ խմբային հետազոտու-

թյուն 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 խորհրդա-

տվություն:   

33. Հետազոտական աշխատանք պարունակող մասնագիտական դասընթացների 

ցանկը սահմանում է ծրագրի ղեկավարը, և հաստատում է ստորաբաժանման 

(ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գիտական խորհուրդը: Հաստատումից 

հետո այն ներառվում է համապատասխան կրթական ծրագրի մասնագրում։ 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում այդ դասընթացները 

նվազագույնը երկուսն են, իսկ առավելագույնը` վեցը։ 

34. Հետազոտական աշխատանքը ներառվում է միայն մասնագիտական դասըն-

թացներում: Հետազոտական 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 (առավելագույնը՝ 4 ուսանող) կողմից՝ դասընթացը վարող դասախոսի 

ընդհանուր ղեկավարությամբ: 

36. Հետազոտական աշխատանքը կատարվում է գիտական և հետազոտական 

ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ: Աշխատանքի արդյունքում ստացված 
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տվյալները վերլուծվում են, և արվում է համապատասխան եզրակացություն1: 

37. Դասընթացի շրջանակում կատարված հետազոտական աշխատանքի 

արդյունքը հաշվի է առնվում տվյալ դասընթացի արդյունարար գնահա-

տականում՝ 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 մեթոդաբա-

նությամբ2: 

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 կարող 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 շա-

բաթվա ավարտը: Հետազոտական աշխատանքի թեմաները դասախոսի կողմից 

հանձնարարվում են մինչև տվյալ կիսամյակի 3-րդ շաբաթվա ավարտը: Հետա-

զոտական աշխատանքը դասախոսին ներկայացվում 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-

սախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության 

շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:  
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43. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական 

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-

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 
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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

ն 

Ընթացիկ 

ստուգում 

(ներ) 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

Մասնակ-

ցություն 

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 ստուգում-

ներ, ինքնուրույն աշխատանք, մասնակցություն) առնվազն երկուսն ընտրում է դասա-

վանդող դասախոսը: 
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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 

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 կառուցամասի 

դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև 

մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական 

դասընթացը: 
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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 

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-
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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 

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 
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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 ճշտությամբ). 

 

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։  

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 
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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 ռեկտորը: 

Ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն 

քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։ 

84. Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 

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 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 հրա-

մանը տրվում է կիսամյակի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման 

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: 
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91. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ 

պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ 

ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և 

այլն) և մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձա-

րարական, 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:  

97. Բակալավրիատում մասնագիտական պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն 

արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի ավարտին այն 

իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում 

ներկայացնում է կարծիք ու բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնա-

կան 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: 
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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 նպատակահարմարությունը: 

103. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ 

ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ 

որակավորումների ազգային և ոլորտային (առկայության դեպքում) շրջանա-

կների 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 մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

107. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, 

կենտրոն) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատ-

րաստում է հավատարմագրման: 

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 մակար-

դակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր: 

111. Կրթական ծրագրի ղեկավարն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրա-

վունքներին և պարտականություններին, 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, գրա-

դարանից 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 ստորաբաժանման (ֆակուլտետ, ինստիտուտ, կենտրոն) գի-

տական 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 ներկայացնում 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. 

1. ընդունող հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դիմում-հայտը, 3x4 չափսի մեկ 

լուսանկար, բակալավրի, մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի 
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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 ուսա-

նողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները: Ուսանողի 

քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո, իսկ  ուսումնական էլեկտրոնային 

քարտը ուստարին ավարտվելուց հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարա-

նական 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: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



  24 
 

II ԲԱԺԻՆ 
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
1401/Bհ01. Հայոց լեզու և գրականություն֊ 1 (2կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ (3ժամդասախոսություն,9ժամգործնական) 
1-ին կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հեչյուեա- կաե և բառայիե 

առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմեակաե հասկացությունները և նպաստել խոսքի 

թերությունների վերացմանը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմաեա ժամանակակից հայոց լեզվի հեչյուեակաե և բառայիե առաեձ- եահատկությ 

ուեեերը. 

2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, կկարողանա 

գրակաե հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճակաե հեարեերը. 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Պատմական համառոտ ակեարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասիե։ Հայերենի 

տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2՝ Հնչյունաբանություն. հայերենի հեչյուեակաե 

համակարգը։ Թեմա 3՝ Շեշտ, վաեկ, տողադարձ. հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության 

սկզբունքները։ Թեմա 4՝ Բառագիտություն. բառերի ձևիմաստայիե խմբերը։ Թեմա 6՝ Բառապաշար. 

Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի 

բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7 ՝ Հայերենի գործառական ոճերը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության դրական 

գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա։ 

1401/Bհ02. Հայոց լեզու և գրականություն -2(2կրեդիտ) 
Շաբաթական2ժամ, (3ժամդասախոսություն, 9 ժամգործնական) 2-րդ կիսամյակ, առանց 

ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և 

շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմեակաե 

հասկացությունները։ Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
1. կիմաեա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական 

առանձնահատկությունները. 

2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի 

ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և 

բանավեճ. 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1 ՝ Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2՝ Ժամանակակից հայերենի 

թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3՝ Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4՝ 
Շարահյուսություն. Կապակցման միջոցներ և եղանակներ։ Թեմա 5՝ Պարզ նախադասություն։ Թեմա 
6՝ Բարդ նախադասություն. վոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7՝ Ուղղակի և 

անուղղակի խոսք։ Թեմա 8՝ Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9՝ Ձևաբանական և 

շարահյուսական ոճաբանություն։ Թեմա 10՝ Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. 

երկխոսության վարում և կառավարում։ 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր 

առավելագույն արժեքով։ 

 

1703/Bհ01. Ռուսացլեզու -1 (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
1-ին կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի համակարգին, 

ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները՝ հաղորդակցվելու 

համար լեզվական տարբեր ոլորտներում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին, 

2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը, 

3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների, 

4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական 

բնույթի տեքստ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, 

արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը։ Թեմա 2. Բառագիտություն. պատկերացում 

բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը. Թեմա 3. Ձևաբանություն. 

ձևաբանության հիմնական միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց 

քերականական կարգերը։ Թեմա 4. Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները /բառա-

կապակցություն, պարզ նախադասություն/, նախադասության գլխավոր անդա^ եերը, 

նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածությ աե: 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված 

աշխատանքների արդյունքների վրա։ 

1703/Bհ02. Ռուսաց լեզու -2(4կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
2- րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման 

ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը՝ հաղորդակցվելու համար լեզվական 

տարբեր ոլորտներում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմաեա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմեակաե սկզբունքները և կանոեները, 

2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին, 

3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական կառուցվածքներին, 

4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել նրա 

բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ, 

5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը։ Թեմա 2. 
Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը։ Բառակազմություն. բառի ձևակաեակաե 

կազմը։ Թեմա 3. Շարահյուսություն. Միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության 

դասակարգումը։ Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը։ Թեմա 4. 
Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմեակաե սկզբունքները և կանոեները։ Թեմա 5. 
Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, 

մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները։ 
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Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված 

աշխատանքների արդյունքների վրա։ 

1703/Bհ03. Ռուսաց լեզու -3(4կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է՝ զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա 

տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

6. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին, 

7. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր կկարողանա 

ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով, 

8. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով 

9. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ շարահյուսական 

կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման միջոցներ՝ բառային, ձևաբանական և 

շարահյուսական։ Թեմա 2՝ Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները։ Թեմա 3՝ 
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության 

հիմնական խնդիրներ. Թեմա 4՝ Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների 

կառուցման հիմնական սկզբունքներ։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր 

առավելագույն արժեքով։ 

 

1106/Bհ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -1 (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ(9ժամդասախոսություն, 3 ժամ սեմինար) 
1-ին կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել ուսանողին հայոց 

պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի 

աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա 

հերոսական անցյալի նկատմամբ՝ շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ 

ամենայնի լուսաբանման վրա։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը, 

2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու 

միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին, 

3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը։ 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան։ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, 

տարածքը և բնական պայմանները։ Թեմա 1 ՝ Հայաստանը հեագույե շրջանում։ Թեմա 2՝ Հայաստանի 

հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու, Երվաե- դուեիեերի թագավորությունը։ Արտաշեսյաեեերի 

թագավորությունը։ Արշակու- եիեերի թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.։ Թեմա 3՝ 
Հայաստանը վաղ միջնադարում։ Թեմա 4՝ Հայաստանը զարգացած միջնադարում։ Թեմա 5՝ Հա-

յաստանը ուշ միջնադարում։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված 

աշխատանքների արդյունքների վրա։ 
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1106/Bհ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 2 (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ(9ժամդասախոսություն, 3 ժամ սհմինար) 

2-րդ կիսամյակ, առանձ ընթացիք գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց 

պատմության նոր և նորագույն շրջանը։ Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է 

ազգայիե-ազատագրակաե շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների 

պատմության վերլուծության վրա։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը, 

2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգայիե-ազատագրակաե շարժման կարևորագույն 

իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների 

պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից, 

3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես 

կրթակաե գործընթացներում։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 ՝ Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը։ Ազատագրական պայքարը 

17-18-րդ դդ.։ Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում։ Թեմա 2 ՝ Հայ 

ազգայիե-ազատագրակաե զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ^ 20-րդ սկիզբ)։ Ազատագրական 

խմբակներն ու կազմակերպությունները։ Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը։ Ազ- 

գայիե-ազատագրակաե զինված պայքարի փուլը։ Թեմա 3 ՝ Պաեթուրքիզմը պետական 

քաղաքականություն Թուրքիայում։ Արևմտահայության Մեծ եղեռնը։ Հայաստանը 1917թ. 

փետրվարյան հեղափոխության շրջանում։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը։ Թեմա 

4՝ Հայաստանի Հանրապետությունը 1918^920թթ.։ Թեմա 5՝ Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.։ 

Թեմա 6՝ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը։ Թեմա 7՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետությունը։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր 

առավելագույն արժեքով։ 

 

1302/B01. Փիիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ(18ժամդասախոսություն, 6ժամսեմինար պարապ֊ մունք) 
3-րդ կիսամյակ,առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական 

մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, 

քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ 

համակարգի մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական 

հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները, 

2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի 

սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը, 

3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական, 

քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների, տեխնածին 

քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում։ Փիլիսոփայության առարկան 

և գործառույթները։ Թեմա 2՝ Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ։ 

Թեմա 3՝ Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը։ Մարդկային կեցության 



29 

 

առանձնահատկությունները։ Թեմա 4՝ Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը։ Թեմա 5, Աշխարհի 

ճանաչողության հիմնահարցը։ Թեմա 6՝ Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը։ Փիլիսոփայական 

մարդաբանություն։ Թեմա 7՝ Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը։ Պատմության իմաստը։ 

Թեմա 8 ՝ Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները։ Թեմա 9՝Հասարակության հոգևոր կյանքը։ 

Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն։ Թեմա 10՝ Հասարակական առաջադիմությունը և 

մարդկության ապագան։ 

Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 

 

։ 
 

Կամընտրական դասընթացներ 

1001/B01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն  

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 

Նպատակը. 

Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության բնույթի և 

պատճառների, շուկայական տնտեսության զարգացման օրինաչափությունների, հիմեախեդիրեերի, 

դրանց հնարավոր լուծումների, իեչպես նաև ձեռեարկատիրակաե գործունեության մասին, ինչը 

կնպաստի նաև ռացիոնալ տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները, 

2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության, 

հիմեակաե հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռեարկարություե 

ծավալելու պայմանների մասին։ Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան։ 

Թեմա 2՝ Տնտեսության շուկայական համակարգը. եկամտի և արդյունքի շրջապտույտը։ Թեմա 3՝ 

Անհատական շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ։ Թեմա 4՝ Սպառողի վարքի 

տեսություն։ Թեմա 5՝ Արտադրության ծախքերը։ Թեմա 6՝ Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու 

արտադրության ծավալի որոշումը։ Թեմա 7՝ Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների 

տիպերը և տեսակները։ Թեմա 8՝ Ազգային հաշիվների համակարգը։ Թեմա 9՝ Մակրոտնտեսական 

կայունությունը և տատանումները։ Թեմա 10՝ Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկայիե 

քաղաքականությունը։ Թեմա 11՝ Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը։ Թեմա 12՝ 

Միջազգային տնտեսական գործակցությունը։ 

Ստուգարքի անցկացման կարգը. 

Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական աշխատանք, 

որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը 

հաեձեած։ 

Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած ուսանողների համար 

դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր հարցում 4 հարց պարուեակող 

հարցատոմսերով։ 
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1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման 

տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության 

ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական 

իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական 

նշանակության հիմնահարցերի մասին, 

2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի ու 

մեթոդաբանության մասին, 

3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար ունակություններ, 

4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման 

հարցերում։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2 Քաղաքականության ծագումը և 

էությունը։ Թեմա 3 Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4 

Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5 Պետությունը որպես քաղաքական 

համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6 Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական 

համակարգեր։ Թեմա 7 Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր։ Թեմա 8 Քաղաքական 

գաղափարախոսություններ։ Թեմա 9 Քաղաքական էլիտա և լիդերություն։ 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով։ Ուսանողին տրվում է 4 հարց 

դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը 

համարվում է հանձնված։ 

1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ դասախասաւթյաւն 
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը, 

կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման հիմունքները, 

 կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները, 

ձեռք կբերի գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և հմտություններ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Հասարակություն և պետություն։ Թեմա 2. Իրավունք։ Թեմա 3. Իրավական 

կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։ Թեմա 4. Իրավունքի ձևերը։ Թեմա 5. 
Իրավունքի համակարգը։ Թեմա 6. Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում։ 
Թեմա 7. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը։ Թեմա 8-9. Սահմանադրական 

իրավունք։ Թեմա 10. Դատական իշխանություն և դատական համակարգ։ Թեմա 11-16. 
Քաղաքացիական իրավունք։ Թեմա 17. Աշխատանքային իրավունք։ Թեմա 18. Ընտանեկան 

իրավունք։ Թեմա 19. Էկոլոգիական իրավունք։ Թեմա 20. Քրեական իրավունք։ Թեմա 21-23. 
Դատավարական իրավունք։ Թեմա 24. Միջազգային իրավունք։ 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր։ Տրվում է առավելագույնը 4 հարց (նախապես 

տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում 

է «ստուգված»։ 
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1.  2. Գրականությունը կինոյում 3.  3 կրեդիտ 
4.    2,5 ժամ շաբաթական 5. 10 ժամ 

6.  7-րդ կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել 19-ից 20-րդ դարի անգլոարմերկյան գրականության արտացոլումը կինոյում 

 որոշարկել գրական ստեղծագործության սիմվոլների առկայությունը կինոյում 

 վերլուծել ստեղծագործության գաղափարական հենքը կինոյում 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. մեկնաբանել 19, 20-րդ դարերի հայտնի և անհայտ ստեղծագործությունների ֆիլմային 

տարբերակները միջգիտակարգային տեսանկյունից (գրականգիտության, տեքստի 

մեկնաբանության, նշանագիտության, ոճագիտության հաշվառումով) 

2. վերլուծել, աշխարհաքաղաքական, պատմական և գեղագիտական գործոնների 

ազդեցությունը 19-ից 20-րդ դարերի ստեղծագործությունների վրա 

3. լուսաբանել հարալեզվական, հարաշարժական միջոցների կարևորությունը 

հեղինակի-ռեժիսորի ուղերձը ավելի ազդեցիկ դարձնելու համատեքստում 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. վերլուծել ֆիլմերի գեղագիտական արժեքը և դրանց արդիականությունը 21-րդ դարում 

5. որոշարկել ամերիկյան և բրիտանական անգլերենի արտասանական, իմաստային 

տարբերությունները 

6. ձեռք բերել լեզվամշկութային հենքային գիտելիք ֆիլմերի միջոցով 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 

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

1. Ա2 Ձևավորելու գրականագիտական, լեզվաոճական և գործաբանական վերլուծական հմտություններ  

2.Ա5 Նկարագրելու տվյալ դարաշրջանների գրական միտումները  

3.Գ1 Կիրառելու ֆիլմերը որպես դասավանդման գործիք տարբեր թիրախային լսարաններում 

4.Բ1 Գնահատելու տեսողական, հնչեչանգային, հարաշարժային միջոցների դերը գրական դիսկուրսում 

 

 

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- կինոյի և ստեղծագործության համեմատական վերլուծություն), 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 
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առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին է 2 միավոր 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Վիկտորյան դարաշրջանի հեղինակների ստեղծագործությունների արտացոլումը ֆիլմերում։ 

20-րդ դարի ամերիկյան վեպի արտացոլումը ֆիլմերում։ 

Ա․ Հիթչքոքը և գրականությունը։ 

Գրականության փոխկապակցվածությունը փոփ մշակույթի հետ։ 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Linda Costanzo Cahir “Literature into Film: Theory and Practical Approaches”, Jeffereson, North 

Carolina: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2006 

2. Deborah Cartmell “A Companion to Literature, Film and Adaptation” West Sussex: John Wiley & 

Sons Ltd, 2012  

3. Paula Marantz Cohen “ Alfred Hitchcock: The Legacy of Victorianism”, the University Press of 

Kentucky, 1995  

 
 

1.  2. Միջազգային թեստավորման սկզբունքներ 

4.    2․ 5 ժամ  շաբաթական 5.  10 ժամ 

6.  8 –րդ կիսամյակ 7.  առանց եզրափակիչ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողներին ներկայացնել միջազգային թեստավորման կառուցվածքը և այն բոլոր 

անհրաժեշտ մարտավարությունունները, որոնց պետք է տիրապետել անգլերեն միջազգային 

քննությունները հանձնելու համար։  

 սահմանել  TOEFL(Test of English as a foreign Language) և IELTS (International English Language 

Testing System) քննությունների տարբերությունները։   

 լուսաբանել ակադեմիական անգելերենով կարդալու,  լսելու, խոսելու և գրելու 

հմտությունները  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
7. ներկայացնել  միջազգային թեստավորման քննությունների յուրահատկությունները։ 

8.  Ճանաչել լեզվակիրների արտասանական առանձնահատկությունները։  

9. Բարելավել գրավոր և բանավոր խոսքը։  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
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10. Հանձնելու միջազգային քննություններ, կիրառելու ճիշտ հաղորդակցական 

մարտավարություններ,  

11. Ձեռք բերելու լեզվամշկութային հենքային գիտելիք, որը նրանց կօգնի հմուտ 

հաղորդակցվողներ դառնալ և դասավանդելիս կիրառել անգլախոս մշակույթին ներհատուկ 

մեթոդաբանություն  

12. Տիրապետելու ակադեմիական բառապաշարտին, կարճ ժամկետում ներակայացնելու 

ակադեմիական դասախոսություններ և երկխոսություններ 

 

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

1. Ա2 Ներկայացնելու միջազգային թեստավորման կառուցվածքը, ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2.Ա5 Նկարագրելու գոյություն ունեցող  միջազգային թեստավորման դժվարությունները  ոչ լեզվակիրների 

համար  

3.Բ1  Հանձնելու միջազագային քննուննություններ։ 
 

 

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

1. դասախոսություն և գործնական դասընթաց 

2. անհատական և խմբային աշխատանք , անհատական և թիմային 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 է 2 միավոր 
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Միջազգային թեստավորման կառուցվածքը:  Միջազգային թեստավորման տարատեսակները։ 

Միջազգային թեստավորման  բաժինները և այլ գիտակարգերի առնչությունը: TOEFL(Test of English as 

a foreign Language) և IELTS (International English Language Testing System) քննությունների 

տարբերությունները ըստ հմտությունների։ Ակադեմիական անգելերենի կարևորություն միջազգային 

թեստավորման  շրջանակներում 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Fiona Aish, Listening for IELTS, Collins English for Exams, 2011 

2. Official Guide to the TOEFL iBT Test, Sixth Edition (Official Guide to the TOEFL Test) 6th 

Edition, 2016 
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3. Pauline Cullen, Amanda French, Vanessa JakemanThe Official Cambridge Guide to IELTS 
Student's Book with Answers with DVD-ROM, 2014 

4. Susan Bates, Oxford Preparation Course for the TOEFL iBT Exam Canadian Edition, 2011 
 

 

1.   
2. ԼԵԶՈՒ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

3.  3-ECTS կրեդիտ 

4.   2,5 ժամ շաբ.  

 

5.  դաս. - 10 ժամ, սեմ.  

     

6.  8-րդ կիսամյակ 

 

7. առանց  եզրափակիչ  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ներկայացնել լեզվի և մտածողության փոխկապվածությունը քաղաքական երևույթների հետ՝ 

անդրադառնալով գլոբալ անգլերենի տարածման պատմական արմատներին և ձևավորման 

համառոտ պատմությանը, պարզաբանել նշված գիտակարգի՝ որպես գիտության բնագավառի 

առարկան և հիմնական խնդիրները, դրանց առանձնահատկությունները 

համահարթեցման/գլոբալիզացիայի պայմաններում․   

1․ անգլերենի տարածման յուրահատկությունները՝ պայմանավորված ԱՄՆ-ի և ՄԵծ Բրիտանիայի 

քաղաքական, տնտեսական և կրթական  բնագավառների առաջնային դերով,  

2․ հստակեցնել թե ինչպիսինն են մշակութային ազդեցությունները լեզվի, հատկապես անգլերենի 

վրա, ինչպես նաև լուսաբանել միջազգային լեզու, հատուկ նպատակներով լեզու, էլ-լեզու, lingua 

franca, և այլ հասկացությունները՝ ընդգծելով լեզվի և քաղաքականության փոխկապվածության 

հիմքերը քաղաքական անգլերենին բնորոշյուրահատկությունները, նշված գիտակարգի 

առանձնահատկությունները, մեթոդաբանական խնդիրները, 

3․ ինչով է պայմանավորված և  ինչպես է  ազդում քաղաքական դաշտը լեզվի վրա, բացատրելով 

գլոբալ անգլերենի և համաշխարհային առաջընթացի կապը, 

4․  բացատրել անգլերենի՝ իբրև գլոբալ լեզվի ազդեցության միտումները ինքնության վրա 

համահարթեցման համատեքստում՝ շեշտադրելով եվրոպական, գլոբալ ինքնությունների 

զարգացման միտումները, 

4 ընդգծել առողջապահության /քովիդ/, կրթական(TOEFL, IELTS, C1, C2  և այլն), և ընդհանրապես 

գլոբալ անգլերենի տարածման միտումներն ու առանձնահատկությունները և նրանց քաղաքական 

դերի կարևորությունը պոստմոդեռն դարաշրջանում։ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. ձևավորել  մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ԼԵԶՈՒ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  գիտակարգի սերտ առնչությունը այլ գիտակարգերի 

հետ, 

2. յուրացնելու գլոբալ անգլերեն-քաղաքականություն բառապաշարային 

առանձնահատկությունները, 

3. տիրապետելու քաղաքական բնագավառում կիրառվող գլոբալ անգլերենի 

գործառական-ոճական առանձնահատկություններին և վերլուծության հմտությունների, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. զարգացնելու ինքնուրույն մտածական հմտություններ՝ վերլուծելու, համադրելու և նոր 

լեզվաբանական գիտելիք յուրացնելու, 
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2. դիտարկելու, գնահատելու  գլոբալ լեզվի և քաղաքականության առնչություններին 

վերաբերող լեզվական և արտալեզվական գործոնները,  

պարզաբանելու բառային կաղապարների բնույթը, 

3. 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. ներկայացնելու ԼԵԶՈՒ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ գիտակարգի ժամանակակից 

տեսությունները, հիմնական հասկացությունները, 

2. իրականացնելու անգլերեն միջմշակութային հաղորդակցության արդյունավետությունը 

զարգացնող գործնական պարապմունքներ մեդիա և քաղաքական բնագավառներում 

կարևորելով լեզվի զարգացման միտումները, 

3. գործնականում արդյունավետ կիրառելու մասնագիտական լեզվի հիմնական 

գործա-ռույթային առանձնահատկությունների  մասին գիտելիքը համապատասխան 

տեքստերի գիտական վերլուծություն, մեկնաբանություն և թարգմանություն կատարելիս, 

և հաղորդակցման այլ ձևաչափերում, 

4. կիրառելու ձեռք բերած տեսական գիտելիքը գործնականում: 

 

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

 

1. դասախոսություն,  

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

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, 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 է 2 միավոր 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

       1. ԼԵԶՈՒ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ գիտակարգի առարկան, հիմնական 

հասկացություններն ու հիմնահարցերը։ 

       2. Լեզվա-քաղաքական զարգացումներն ու միտումները պոստմոդեռնիզմի համատեքստում  

       3. Լեզվա-քաղաքական զարգացումներն ու արտալեզվական գործոնները: 

       4. Լեզվա-քաղաքական զարգացումները որպես եվրոպական և գլոբալ ինքնության հիմք։      

       5. Լեզվա-քաղակական զարգացումների եզրույթաբանությունը․  նորաբանություններ, 

բառապաշարի՝ որպես համակարգի զարգացման միտումներն ու առանձնահատկությունները: 

       6.Հին բառապաշարի ձևափոխությունը և նոր իմաստների ձեռքբերումը  

 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
1. The Unknown Chomsky: When the Pentagon Used Chomsky’s Linguistics for Weapons Research   

https://www.researchgate.net/profile/Chris-Knight-14/publication/348615725_The_Unknown_Choms

ky_When_the_Pentagon_Used_Chomsky's_ 
Linguistics_for_Weapons_Research/links/606c92afa6fdccf289fd3d7d/The-Unknown-Chomsky-When

-the-Pentagon-Used-Chomskys-Linguistics-for-Weapons-Research.pdf 

2. Lawrence Grossberg History, politics and postmodernism: Stuart Hall and cultural studies // Stuart 

Hall: Critical Dialogues in Cultural  Studies  

27106-Instrumento%20de%20pesquisa-71008-1-10-20160321.pdf 
3. [BOOK] The politics of postmodernism.  L Hutcheon - 2003 - taylorfrancis.com 

https://textarchive.ru/c-1568839-pall.html 

 
 

 

1.   2. Գործարար անգլերեն 

 

3.  3 -կրեդիտ 

4.   2,5 ժամ շաբ.  

 

5.   10 ժամ 

     

6.  7-րդ կիսամյակ 

 

7.   առանց եզրափակիչ քննության  

8. Դասընթացի նպատակն է. 

 

1. Ուսանողներին ծանոթացնել գործարար անգլերենի ոլորտին առնչվող հիմնական 

հասկացությունների հետ։ 

2. Հարստացնել ոլորտին առնչվող հենքային բառապաշարի, բառային միավորների, 

շարահյուսական կառույցների գիտելիքը։ 

3. Ակտիվ գործածության մեջ դնել մասնագիտական բառային հիմնական 

հասկացությունները, նպաստել մասնագիտական բառապաշարի կիրառմանը 

բանավոր խոսքում։  

4. Բարձրացնել ուսանողների ներգրավվածությունը հաղորդակցական 

գործընթացների և խոսքային  գործունեության մեջ։ 

5. Զարգացնել մասնգիտական տեքստերի ընկալման կարողությունները։ 
 

 

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

 

5. Ա4 ներկայացնելու բառագիտության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

https://www.researchgate.net/profile/Chris-Knight-14/publication/348615725_The_Unknown_Chomsky_When_the_Pentagon_Used_Chomsky's_
https://www.researchgate.net/profile/Chris-Knight-14/publication/348615725_The_Unknown_Chomsky_When_the_Pentagon_Used_Chomsky's_
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203426050/politics-postmodernism-linda-hutcheon
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հիմնական հասկացությունները, 

6. Բ3 - իրականացնելու անգլերեն միջմշակութային հաղորդակցության 

արդյունավետու-թյունը զարգացնող գործնական պարապմունքներ, 

7. Բ4 - գործնականում արդյունավետ կիրառելու մասնագիտական լեզվի հիմնական 

գործա-ռույթային առանձնահատկությունների  մասին գիտելիքը համապատասխան 

տեքստերի գիտական վերլուծություն, մեկնաբանություն և թարգմանություն կատարելիս, 
և հաղորդակցման այլ ձևաչափերում, 

 

10. Գ4 - կիրառելու ձեռք բերած տեսական գիտելիքը գործնականում: 

գործնական մասնագիտական կարողություններ) 
 

1 իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, 

վերարտադրում և թարգմանություն,  

2 ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող 

մասնագիտական թեմաների վերաբերյալ, մենախոսել մասնագիտական թեմաների 

շուրջ 

3 արտահայտել և հիմնավորել կարծիք գործարար անգլերենին վերաբերող 

թեմանորով՝ երկխոսության մեջ մտնելով մյուս ուսանողների հետ  

4 Վարել գրագրություն (գրել նամակներ, պատրաստել ինքնակենսագրականներ (cv) 

 

 

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

 

4. դասախոսություն,  

5. 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 , 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 է 2 միավոր 

13.Դասընթացի հիմնական բաժինները։ 

 

 Unit one – Communications; Brand vs product 
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 Unit Two – International Markets; How to introduce yourself, networking 

 Unit Three – Building Relationships; How to introduce your company 

 Unit Four – Success; how to make a telephone call 

 Unit Six- Success; how to make a presentation 

 Unit Seven – Management Style; how to make a presentation 

 Unit Eight – Team Building; how to write a business letter  

 Unit Ten – Customer Service; how to negotiate  

 Unit Eleven – Crisis Management; how to negotiate  

 Unit Two – (Intelligent Business) No Privacy; how to write a CV 

 Unit Three – – (Intelligent Business) Bad Manners at Work; how to conduct a meeting 

 Unit Four – – (Intelligent Business) Creating a Buzz; Presentations – team work 

 Unit Five – – (Intelligent Business) Passion into Profit; presentations – team work 

 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

Market Leader Upper Intermediate by David Cotton 

Intelligent Business by Christine Johnson  
 

 

1. 1607/Բ11 2. Թարգմանություն. Լեզվական և խոսքային 

առանձնահատկությունները 

 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 

 

5. դաս. – 10 ժամ  

 

6. 8-րդ կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ քննության դասընթաց 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թարգամանաբանական 

հիմնական տեսություններիև հիմնախնդիրների հետ 

 Զարգացնել ուսանողների թարգմանչական հմտությունները հաշվի առնելով ժանրային 

առանձնահատկությունները 

 

 

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, 
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 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.  

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 հիմնական փուլերը և առանձնա-

հատկությունները, 

4. Ա7. քննարկելու թարգմանաբանության ոլորտի խնդիրներն ու հիմնահարցերը, 

5. Բ3. կատարելու միջտեքստային զուգադրական ուսումնասիրություններ և վերլուծութ-

յուններ, 

6. Բ6. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք թարգմանաբանության 

ոլորտում,  

7. Գ2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարել հետևություններ, 

8. Գ3. քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու գիտական/ մասնագիտա-

կան 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. Գործնական թարգմանություն 

4. 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 
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․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին է 2 միավոր 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. 1. Թարգմանության պատմության առարկայի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը 

Ի՞նչ է թարգմանությունը։ Լեզու և մշակույթ։   

2. Թարգմանության վաղ շրջանը:  

3. Թարգմանության պատմությունը։ Թարգմանաբանական հիմնական տեսությունները 

4. Թարգմանաբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները:  

5. Թարգմանաբանության հիմնական հասկացությունները և դրանց 

փոխկապակցվածությունը 

 Ա. Թարգմանչական «կորուստներ» և «ձեռքբերումներ»  

Բ . Համարժեքության խնդիրը թարգմանաբանական տեսություններում, անթարգմանելիության 

գաղափարը 

Գ. Թարգմանության տեսակները – բառացի, իմատային։ հավատարմություն, ոգի և 

ճշմարտություն  

5. Հայ թարգմանական ավանդույթները 

 

Գործնական հատված։ 

 

 Գրական թարգմանության մարտահրավերները, արձակ 

 Գրական թարգմանության մարտահրավերները, արձակ 

 Գրական թարգմանության մարտահրավերները, արձակ 

 Գրական թարգմանության մարտահրավերները, չափածո 

 Թարգմանչական մարտահրավերները, տեխնիկական գրականություն 

 Թարգմանչական մարտահրավերներ։ ֆիլմի սցենարներ 

 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Bassnett S., Translation Studies, London and New York, 1991 

2. Munday J., Introducing Translation Studies: Theories and Application, N.Y. 2016 

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. Սեֆերյան Ս., Խաչատրյան Ա., Գաբրիելյան Ս., Թարգմանաբանության համառոտ 

ակնարկ, Երեւան, 2006 

 
 

      1601 
ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՈՒՐԻԶՄԸ 

3.  3 -ECTS կրեդիտ 

4.   2,5 ժամ/շաբ. 

 

 

5.  դաս. - 10 ժամ 

     

6.  6-րդ կիսամյակ 

 

7.   առանց եզրափակիչ գնահատման 

 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

1. դիտարկել տուրիզմի լեզվի կիրառությունը որպես մասնագիտական դիսկուրս, 

2. ներկայացնել տուրիզմի մասնագիտական դիսկուրսի բառային, ժանրային և շարահյուսական 

առանձնահատկությունները, 

3. պարզաբանել բազմաեղանակայնությունը որպես տուրիզմի դիսկուրսի կարևոր գործառական 

հատկանիշ տուրիզմի դիսկուրսի տարբեր ժանրերի տեքստերի ստեղծման գործընթացում՝ գովազդներ, 

տեղեկատուներ, ուղեցույցներ, բլոգներ, վլոգներ և այլն, 
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4. լուսաբանել հիմնաբառերի դերն ու նշանակությունը կայքերի որոնողական առաջխաղացման 

գործընթացում (SEO content writing), ինչպես նաև սոցիալական կայքերում, 

5. ներկայացնել տուրիստական բրենդի ձևավորման գործիքակազմը։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
4. ներկայացնելու տուրիզմի դիսկուրսի մասնագիտական բառաշապաշարը,  լեզվական և 

արտալեզվական առանձնահատկությունները, 

5. նկարագրելու տուրիստական տեքստեր ստեղծելու, վերլուծելու  և խմագրելու գործիքակազմը,  

6. ներկայացնելու SEO (կայքերի որոնողական առաջխաղացում)  վերլուծության և բովանդակություն 

ստեղծելու հիմնական դրույթները, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. ստեղծելու տարբեր ժանրերի անգլերեն տուրիստական տեքստեր, 

2. ձևավորելու տուրիստական բրենդ` երկրի, տեսարժան վայրի, ինչպես նաև այլ տուրիստական 

պրոդուկտների, 

3. վերլուծելու, խմբագրելու և  բարելավելու տուրիստական տարբեր ժանրերի տեքստեր,  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

2. զարգացնելու վերլուծական մտածողությունը և ստեղծագործական հմտությունները, 

3. համակարգելու ստացած գործնական գիտելիքները՝ կիրառելով դրանք մասնագիտական 

գործունեություն ծավալելիս: 

 
 

 

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

 

8. Ա4 Քննարկելու լեզվի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հաղորդակցության զարգացման 

գործում: 

9. Գ1 Օգտվելու հաղորդակցական-տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից, 

10. Գ2 Վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

11. Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերած գիտելիքները: 

12. Գ4 Ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզուն և հաղորդակցության տարբեր ձևերը 

համադրելու գործում:  

13. Բ7 Օգտագործելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներ: 

14. Բ6 Գործնականում կիրառելու հաղորդակցական համակարգչային մեթոդներ: 

 

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

 

7. դասախոսություն,  

8. անհատական և խմբային գործնական աշխատանք՝ դասախոսի ղեկավարությամբ 

9. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, 

10.  գրավոր և բանավոր ստուգում/հարցում:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

 

           Նախատեսվում է գնահատել կիսամյակի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը 

որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով. առաջին ընթացիկ քննությունը անց է կացվում 

գրավոր (թեստային) աշխատանքի հիման վրա, որը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Երկրորդ ընթացիկ քննությունը անց է կացվում ուսանողի բանավոր հարցման հիման վրա:  

            Բանավոր քննությունը ներառում է անցած նյութի քննարկում՝ հարցման կամ բանավոր 

ներկայացման/պրեզենտացիայի ձևով, որը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Տուրիզմի և լեզվաբանության կապը 

2. Տուրիզմի մասնագիտական դիսկուրսի բառային, ժանրային և շարահյուսական     

առանձնահատկությունները 

3. Համոզիչ գովազդներ ստեղծելու  գործիքակազմը՝ լեզվի գործառույթներ, ոճական հնարներ և 

արտալեզվական գործոններ 

4. Բազմաեղայնականությունը բրենդի ձևավորման և խթանման համատեքստում  

5. Հիմնաբառերի օգտագործման կարևորությունը տուրիստական կայքի առաջխաղացման համար 

 

 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Dann G. (1996), The language of tourism: A sociolinguistic perspective, Wallingford: CAB International, 304 

p.  

5. Francesconi S. (2011), English for Tourism Promotion; Italy in British Tourism Texts, Milano: Editore Ulrico 

HOEPLI, 143 p. 

6. Gotti M. (2006), The Language of Tourism as Specialized Discourse // Translating Tourism: Linguistic/Cultural 

Representations, (eds.) Francesconi S., Palusci O Trento: Editrice Universita degli Studi di Trento, pp. 15-34. 

7.    Kress G. and van Leeuwen T. (2006), Reading Images: Multimodality, representation and new media, New 

York: Routledge, 312 p. 

8. Ledford. J. (2007), SEO: Search Engine Optimization Bible, Wiley 1st edition, 408 p. 

9. Urry J. and Larsen J. (2011), The Tourist Gaze 3.0, London: SAGE Publications Ltd, 282 p. 

10. Jafar J. (ed.), (2000), Encyclopedia of Tourism, London: Routledge, 683 p. 

 

1606/ Բ21. Անգլոամերիկյան լեզվամշակույթը գրական համատեքստում (2կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախասաւթյաւն 

6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել անգլո-ամերիկյան գրականության պատմության 

զարգացման կարևորագույն միտումներըև իրողությունները: 

 

Կրթական արդյունքները. 

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. 

2. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 
գիտելիքներ: 

 
Բովանդակությունը . 
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Միջնադարյան անգլիական էպիկական պոեմները («Բեովուլֆ»): Անգլիական  Վերածննդի 

գրականությունը: Շեքսպիր, կյանքը և գրական ժառանգությունը: «Համլետ» ողբերգությունը: 18-րդ 

դարի անգլիական գրականությունը և գրական ուղղությունները: Լուսավորական-փիլիսոփայական 

վեպը. Դ. Դեֆոյի «Ռոբինզոն Կրուզոն» և Ջ. Սվիֆտի «Գուլիվերի ճանապարհորդությունները»: 19-րդ 

դարի 1-ին կեսի անգլիական գրականությունը: Անգլիական  ռոմանտիզմի գրականությունը: 

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

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

Թվիստի արկածները»): 19-րդ դարի ԱՄՆ գրականությունը: Ռոմանտիզմն  ԱՄՆ-ում: Էդ. Պոն 

բանաստեղծ և արձակագիր: Ռոմանտիզմից անցում ռեալիզմի (Մելվիլ, Ուիթմեն, Տվեն): 19-րդ դարի 

2-րդ կեսի անգլիական գրականությունը (Շոու, Հարդի, Ուայլդ): 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: Դարակեսի անգլիական փիլիսոփայական վեպը (Գոլդինգ, Մերդոկ), դրաման 

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

մոդեռնիզմի դրսևորումները ԱՄՆ-ի գրականության մեջ: Էռ. Հեմինգուեյի ստեղծագործությունը, 

նրա արձակի առանձնահատկությունները և պոետիկան: Հեմինգուեյի պատմվածքները և վեպերը. 

«Ֆիեստա» վեպը: Կորուսյալ սերնդի թեման Սքոթ Ֆիցջերալդի ստեղծագործության մեջ: Ուիլյամ 

Գոլդինգի ստեղծագործությունը. «Շառաչ և ցասում» վեպը: Վիլ. Սարոյանի արձակը: ԱՄՆ-ի 

դրամատուրգիան (Թ. Ուիլյամս, Յուջին Օ՛Նիլ): Դարավերջի ԱՄՆ-ի պոեզիան: Բիթնիկների 

պոետական նորարարությունը: Ա. Գինզբերգի պոեզիան: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ քննություն: Դասընթացը ավարտվում է բանավոր 

եզրափակիչ քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

 

 

 
1606/ Բ20. Համաշխարհային գրականություն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3ժամ դասախասաւթյաւն 
4-րդ կիսամյակ,առանց ընթացիք գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել համաշխարհային գրականության պատմության 

զարգացումները և առանձնահատկությունները: 

Կրթական արդյունքները. 

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. 

2. գործնականում  կիրառել   տվյալ դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 

գիտելիքներ: 
 

Բովանդակությունը . 

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

Եվրիպիդես: Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային 

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

Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: Սերվանտեսի կյանքը և 

ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն Կիխոտի կերպարը: 
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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: 

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

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

կոնցեպցիան:  Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղ-

ծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» 

չափածո վեպը: Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: Դասական ռեալիզմի 

գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի 

«Խոտի տերևներ» ժողովածուի գաղափարները և պոետիկան:  Ռուսական դասական գրականութան 

տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ դարի ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, 

Չեխով): Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը» 

պիեսը: Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: Ֆր. Կաֆկայի 

ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: «Կերպարանափոխություն» նովելը: 

«Դատավարություն» վեպը: Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների 

«Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 է 2 միավոր 

 

1601/B16. Բառագիտություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ դասախասաւթյաւն 
7-րդ կիսամյակ,առանց ընթացիք գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է դիտարկել բառերի իմաստային կառուցվածքը և կապակցելիությունը, 

նրանց ձևիմաստային փոխհարաբերությունները, բառակազմական միջոցները և կաղապարները 

հայերենում և անգլերենում, ինչպես նաև դարձվածքների տեսակները և նրանց թարգմանությանն 

առնչվող խնդիրների լուծման եղանակները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի անգլերենի և հայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները, 

2. կտիրապետի անգլերեն և հայերեն բառերի ձևիմաստային, բառակազմական և այլ 

տեսակների վերլուծության հմտություններին, 

3. կկարողանա գտնել լուծումներ տվյալ լեզուների դարձվածային համակարգի և 

դարձվածքների թարգմանության հետ կապված խնդիրները։ 

Բովանդակությունը . 

Թեմա 1՝ Լեզուների զուգադրական /հանդիպադրական/ ուսումնասիրություն. նրա 

առնչությունները տիպաբանական ուսումնասիրության հետ։ Լեզուների զուգադրական քննության 

արժեքը, համեմատվող լեզուների տարբերությունների հաղթահարումը թարգմանության 

ընթացքում։  
Թեմա 2՝ Բառակազմություն. Բառակազմական կաղապարներ։ /Բարդ և ածանցավոր բառեր, 

դրանց տեսակները։ Գործուն և ոչ գործուն կաղապարներ։ Հայերենի և անգլերենի բառակազմական 
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կաղապարների գործունության և իմաստային արժեքների համեմատությունը/։ Թեմա 3՝ 
Բառաիմաստաբանություն։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսով հարցման միջոցով՝ 20 միավոր 

առավելագույն արժեքով։ 

 

 
1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ դասախասաւթյաւն 
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության 

առարկայի և մշակույթ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում 

մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին։ Հատուկ 

ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա 

գործընթացների վրա։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. համապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության 

ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին, 

2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի 

ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին, 

3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական 

զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ։ 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները։ 

«Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները։ Թեմա 2՝ Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները 

և մեխանիզմները։ Մշակութային գործընթացներ։ Թեմա 3՝ Մշակույթը «անհատ», «բնություն», 

«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում։ Թեմա 4՝ 
Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադ-

րումներ, օրինաչափություններ։ Թեմա 5 ՝ Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և 

գլոբալիզացիայի խնդիրը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր։ Տրվում է առավելագույնը 4 հարց՝ նախապես 

տրամադրված հարցաշարից։ 

2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 

3-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու 

պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց 

դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու 

պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու դեեոմիեացիաեերի 

վերաբերյալ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմաեա՝ ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, 

պաշտամունքային, տոեածիսակաե առանձնահատկություններ ունեն դրանք, իեչպես նաև 

Հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական 

առանձնահատկությունները և տոեածիսակաե համակարգը, 

2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների 

զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները, 
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3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և 

քննական արժևորում։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը։ Թեմա 2՝ Ժամանակակից 

կրոնները։ Ազգային և համաշխարհային կրոններ։ Թեմա 3 ՝ Բուդդայականություն, իսլամ, 

դավանանքը, պաշտամունքը, հիմեակաե ուղղությունները։ Թեմա 4՝ Քրիստոնեություն։ 

Դավանաբանությունը և պաշտամունքը։ Աստվածաշունչ։ Թեմա 5՝ Արդի կրոնական միավորումներն 

ու համայնքները։ Թհմա 6՝ Քրիստոնեությունը Հայաստանում 1՜^ դարերում։ Թեմա 7՝ Հայ 

Առաքելական եկեղեցին ՜^-ւճ դարերում։ Թեմա 8՝ Հայ Առաքելական եկեղեցին ճ-ճ^ դարերում։ Թեմա 
9՝ Հայ Առաքելական եկեղեցին ճ՜^-ճ՜^ա դարերում։ Թեմա 10՝ Հայ 

Առաքելական եկեղեցին ՃԹ-ՃՃ դարերում։ 

Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր։ Տրվում է առավելագույնը 3 հարց՝ նախապես 

տրամադրված հարցաշարից։ 

 

3. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ 

Պարտադիր դասընթացներ 

2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ (3 ժամդասախոսություն, 9ժամգործնական պարապմունք) 
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, 

դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին, իեչպես նաև ստեղծել 

անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մհջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար։ 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմեակաե սկզբունքները, 

2. կիմաեա, թե ինչ է օպերացիոե համակարգը, բազմախեդրայեություեը, որոնք են տեքստայիե 

և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը, ^տժօ՚տ 

օպերացիոե համակարգի և ՜^օ^, 2x061, Րօ՚6^օտէ ծրագրերի հետ աշխատելու հիմեակաե 

սկզբունքները, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարություեը (կուրսային, ավարտական 

աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդեերի պատրաստում և 

այլն)։ 
Բովանդակությունը. 

Թեմա1՝ Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմեակաե սկզբունքները։ Օպերացիոե 

համակարգի հասկացություն և բազմախեդրայեությաե գաղափար։ ՜^տժօ՚տ օպերացիոե 

համակարգի գրաֆիկական իետերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները։ Թեմա 2՝ 
աօատօքէ ՜^օ^ փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում։ Թեմա 3՝ աօատօքէ 2x061 էլեկտրոնային 

աղյուսակներ։ Թեմա 4՝ աօատօքէ Րօ՚6^օտէ ներկայացման ստեղծում։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով։ Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, 

որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
առաջին բուժօգնություն(2 կրեղիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ(9ժամդասախասաւթյաւն և 3 ժամգործնական 
պարապմունք) 
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
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Նպատակը. 

Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում (երկրաշարժ, ջրհեղեղ, 

հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային 

ախտահանում և այլն) և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, 

նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում և 

պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու 

մեթոդները։ 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները։ Թեմա 2. ԱԻ- ները, նրանց 

բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները։ Թեմա 3. Բնակչության գործողությունները 

ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ։ Թեմա 4. Հակառակորդի հարձակման 

ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները։ 

Թեմա 5. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ։ 

Թեմա 6. ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահո- գեբանական 

պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 7. Փրկարարական աշխատանքների 

կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. Ստուգումը ընթանում է 

բանավոր՝ հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց՝ երկուսը տեսական, մեկը 

գործնական։ 

0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության 
առաջին բուժօգնություն(2 կրեղիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ(3 ժամդասախասաւթյաւն և 9 ժամգործնական 
պարապմունք) 
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում 

(երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, 

արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) մինչբժշկական օգնության 

ցուցաբերում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ պայմաններում 

(երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, 

արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական 

օգնություն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1 Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում։ Թեմա 2. 
Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ- ների պայմաններում։ Թեմա 
3. Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ։ Թեմա 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն 

ԱԻ-ում։ Թեմա 5. Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգումը ընթանում է բանավոր՝ հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց՝ 

երկուսը տեսական, մեկը գործնական։ 

0708/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքնկւ (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ դասախասաւթյաւն 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց 

էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության 

հիմունքներին, բնություն - հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին 
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Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա էկոլոգիայի որպես գիտության ձևավորման մասին, կենդանիների և բույսերի 

էկոլոգիայի մասին, Էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, 

Մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքների մասին։ 

2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհանուր 

սկզբունքները և օրինաչափությունները։ 

3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և կատարել 

համապատասխան եզրակացություններ, կատարել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և 

կենսաբանական անալիզներ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Էկոլոգիա և նրա կայացմաե պատմությունը։ Թեմա 2՝ Օրգանիզմի և միջավայրի միջև 

փոխազդեցությունները։ Թեմա 3՝ Պոպուլյացիաեերի էկոլոգիա։ Թեմա 4՝ Համակեցություններ։ Թեմա 
5՝ Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը։ Թեմա 6՝ Կենսոլորտ։ Թեմա 7՝ 
Կեեոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 8՝ Կենսոլորտի վրա հիմեակաե 

աեթրոպոգեե ազդեցությունները։ Թեմա 9՝ Աեթրոպոգեե ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի 

վրա։ Թեմա 10՝ Աեթրոպոգեե ազդեցությունները ջրոլորտի վրա։ Թեմա 11՝ Աեթրոպոգեե 

ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա։ Թեմա 12՝ Աեթրոպոգեե ազդեցությունները 

համակեցությունների վրա։ Թեմա 13՝ Կենսոլորտի վրա ազդցությաե հատուկ ձևեր։ Թեմա 14՝ 
Բնության պահպանության և ռացիոնալ բեօգտագործմաե հիմեակաե սկզբունքները։ Թեմա 15՝ 
Էկոլոգիա և մարդու առողջությունը։ Թեմա 16՝ Էկոլոգիա և աեաեսագիուաթյուե: Թեմա 17՝ 
Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում։ Թեմա 18՝ Բնության 

պահպանություն և գլոբալիզացիա։ Թեմա 19՝ Բնության պահպանություն և եաեոաեխեոլոգիաեեր։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքին արվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես արված հարցա- 
Շարից: 

Ֆ դասընթացներ 

0104/B01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկայի հիմունքներին՛ 

որպես ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ մաս, ձևավորել վերացական մտածողություն։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կծանոթանա մաթեմատիկայի պատմությանը, 

2. կհասկանա մաթեմատիկական մտածողության իմաստը, 

3. կկարողանա լուծել պարզագույն կիրառական խնդիրներ։ 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Մաթեմատիկա առարկան և մաթեմատիկական լեզու։ Թեմա 2՝ Աքսիոմային 

մոտեցումը մաթեմատիկայի։ Թեմա 3՝ Բազմությունների տեսության տարրերը։ Թեմա 4՝ 
Կոորդինատների մեթոդ։ Թեմա 5՝ Մաթեմատիկական մոդելավորում։ Թեմա 6՝ 
Հավաեակաեություեեերի տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։ 

0604/B01. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ դասախասաւթյաւն 

1-ին կիսամյակ, ստուգարք 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք ծանոթացնելով նրանց 

բնագիտության զարգացման պատմությանը, բնության համակարգերի կազմավորման, 
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կառուցվածքի և զարգացման օրինաչափություններին, բնագիտության զարգացման ներկա 

միտումներին։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը, բնագիտության հիմնական 

սկզբունքները, բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի 

կոնցեպցիաները։ 

2. կհասկանա բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման ընդհանուր 

սկզբունքները և օրինաչափությունները։ 

3. կկարողանա կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության առավել 

ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բնագիտության առարկան։ Օրինաչափությունները և զարգացման հիմնական 

փուլերը։ Թեմա 2՝ Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ։ Թեմա 3՝ Աշխարհի մեխանիստական 

պատկերը։ Թեմա 4՝ Դասական թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները։ 
Թեմա 4՝ Նյութի կառուցվածքի կոնցեպցիաները։ Թեմա 5՝ Հարաբերականության հատուկ և 

ընդհանուր սկզբունքները։ Թեմա 6՝ Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդեցությունների 

կոնցեպցիաները։ Թեմա 7՝ Անորոշությունը աշխարհում։ Անորոշությունների առնչություն։ Լրացման 

սկզբունք։ Թեմա 8՝ Տարրական մասնիկները։ Հիմնարար փոխազդեցությունները։ Թեմա 9՝ Աստղերի 

կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները։ Թեմա 10՝ Մոլորակների կառուց-

վածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները։ Թեմա 11՝ Տիեզերքի կառուցվածքի, 

առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները։ Թեմա 12՝ Քվանտային կոսմոլոգիա։ Անթրոպային 

սկզբունք։ Թեմա 13՝ Կենդանի նյութի ձևերը, հատկությունները և կազմավորման մակարդակները։ 
Թեմա 14՝ Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից: 

 

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն 

1406/B05. Լատիներեն (2 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք 

2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է եվրոպական լեզուների մասնաճյուղի ուսանողներին ներկայացնել 

համաշխարհային պատմության և ներկայիս մշակույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող 

դասական լատիներենը, ցույց տալ նրա գործնական ու տեսական արժեքը նրանց հիմեակաե 

մասնագիտության յուրացման հարցում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմաեա միջազգային հաղորդակցման համար անհրաժեշտ դեր ունեցող լատինական 

այբուբենը, բոլոր գիտակարգերում կիրառվող տերմինները, քերականական տերմինների 

ակունքները. 

2. կհասկանա մշակութային կյանքի շատ նրբություններ շնորհիվ լատինական բառերի ներքին 

բովանդակության բացահայտման. 

3. կկարողանա խուսափել ժամանակակից լեզուներում, գովազդներում և այլուր շատ 

հասկացությունների գործածությունից։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա1.Լատիներեն բառը բառարանում ներկայացվելու առանձնահատկությունները։ Թեմա 2. 

Հոլովման համակարգը։ Թեմա 3. Խոնարհման համակարգը։ Թեմա 4. Ածականների 
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համեմատության աստիճանները և հոլովումը։ Թեմա 5. Շարահյուսական 

առանձնահատկություններ։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 

 

1402/B08. Գրաբար (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք 
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի գրաբարի հեչյուեակաե, 

բառայիե, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական, բա 

ռային, ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշները. 

2. կհասկանա գրաբար տեքստերը. 

3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի վերլուծություններ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1. Գրաբարը որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր 

առանձնահատկությունները։ Թեմա 2. Գրաբարի հնչյունական համակարգը. երկբարբառներ և 

եռաբարբառներ։ Թեմա 3. Բայ. դերբայներ, խոնարհում, անկանոն բայեր։ Թեմա 4. Գոյական. 

հոլովներ և հոլովումներ։ Թեմա 5. Դերանուն. դերանվանական հոլովում. մյուս խոսքի մասերը։ 
Թեմա 6. Գրաբարի շարահյուսական հիմնական առանձնահատկությունները։ Գրաբարյան 

բնագրերի թարգմանություններ և վերլուծություններ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 

 
1601/B01. Անգլերեն լեզու -1 (9կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողի արտասանական հմտությունները, նպաստել 

հնչյունների ճիշտ արտաբերմանը՝ տալով նրանց ոչ միայն գործնական, այլև համառոտ տեսական 

գիտելիքներ հնչյունաբանությունից։ Զուգահեռ կատարվում է նաև գործնական քերականական 

ամրապնդում ժամանակային ձևերի միջոցով, ինչպես նաև միջնակարգ դպրոցում յուրացված 

ընդհանուր գործածության բառապաշարի ընդլայնում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի արտասանության օրենքներին, 

2. ձեռք կբերի համառոտ և հիմնական գիտելիքներ, 

3. կկարողանա գործնականում ճիշտ արտաբերել անգլերենի հնչյունները։ 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Անգլերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները։ Հնչյունների 

դասակարգումը։ Թեմա 2՝ Բաղաձայններ / դասակարգումը ըստ արտաբերման տեղի և ձևի։ Թեմա 3՝ 
Ձայնավորներ/դասակարգումը ըստ լեզվի բարձրության և դիրքի։ Թեմա 4՝ Բնագիր 

ստեղծագործությունների ար տալսարանային ընթերցում և վերլուծում։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0, 5 է:  

Եզրափակիչ քննություն 
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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 

 
 

 

1601/8հ02. Անգլերեն լեզու -2(9կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողի լեզվական և քերականական գիտելիքները, 

հարստացնել բառապաշարը և կաաարելագործել նրանց հաղորդակցվելու հմտությունները, 

զարգացնել գրավոր խոսքը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կաիրապեաի ոչ միայն բանավոր, այլ գրավոր խոսքին, 

2. կկարողանա թարգմանել անգլերեն բնագիր տեքստեր, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր 

խոսքով, 

3. ձեռք կբերի գրավոր խոսքը զարգացնելու հմտություններ։ 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Ձևաբանություն (խոսքի մասեր՝ գոյական, ածական, մակբայ,նախդիրներ, թվական, 

շաղկապ)։ Թեմա 2՝ Տնային ընթերցանություն (գեղարվեստական ստեղծագործությունների 

արաալսարաեայիե ընթերցում և վերլուծում)։ Թեմա 3՝ Գրավոր պրակտիկա (ուղղագրական 

կանոեներ, թելադրություն, փ^ խադրություե)։Թեմա 4՝ Բառապաշար (բազմիմաստություն, 

նույնանուն և հականիշ միավորներ)։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0, 5 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 

 

 
1601/B03. Անգլերեն լեզու -3(9կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
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3- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողի ընդհանուր գործածական բառապաշարը, 

ծանոթացնել անգլիական և ամերիկյան գրականության լավագույն նմուշներին, կազմակերպել 

քննարկումներ, զարգացնել գրավոր խոսքը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի քերականության ձևաբանություն բաժնի մի մասը, 

2. կիմանա ուսումնասիրվող լեզուն կրող ժողովրդի մշակութային առանձ- նահատկությ 

ունները, 

3. կընդլայնի ընդհանուր և թեմատիկ բառապաշարը։ 
Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Ձևաբանություն (բայի անդեմ ձևերը. մոդալ բայեր)։ Թեմա 2՝ Գրավոր պրակտիկա 

(թելադրություն, թեստ, պարբերություն)։ Թեմա 3՝ Շարահյուսություն նաշադասության տիպերը ըստ 

կառուցվածքի և հաղորդակցական ուղղվածության, բարդ համադասական և բարդ ստորադասական 

նախա- դասություն։Թեմա 4՝ Բառապաշարի ոճական տարբերակում/ նշութավորված, 

չնշութավորված միավորներ։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0, 5 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 

 

 

1601/B04. Անգլերեն լեզու – 4 (10 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամգործնական պարապմունք 

4- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու 

ունակությունները։ Ուսումնասիրվող տեքստերի բառապաշարի ակտիվ յուրացում։ 

Քերականության շարահյուսության բաժնի հետ աշխատանքի շարունակություն։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի քերականության շարահյուսություն բաժինը, 

2. կաիրապեաի լեզվի հիմեակաե կառույցներին, 

3. ձեռք կբերի անգլերենով ազատ հաղորդակցվելու հմտություններ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բառապաշար (դարծվածայիե կապակցություններ, բառի ձևաբանական կառուցվածքը, 

բառակազմության հիմեակաե միջոցեերը)։Թեմա 2՝ Քերականություն/ (երկրորդական (օժանդակ) 

խոսքի մասեր,հոդեր, նախդիրներ, շաղկապներ, եղանակավորող բառեր, բառ-մասեիկեեր)։ Թեմա 3՝ 
Շարահյուսություն (երկրորդական նախադասության տիպերը)։ Թեմա 4՝ Գրավոր պրակտիկա 

(շարադրություն, պարբերություն)։ 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0, 5 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 

 
 
1601/B05. Անգլերեն լեզու -5(10կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամգործնական պարապմունք 
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գործնական հաղորդակցման 

հմտություններ տարբեր բնագավառներում, օտար երկրում կողմնորոշում, նորությունների 

հաղորդում, հայտնի մարդկանց մասին տեղեկությունների փոխանակում, իեչպես նաև գրավոր 

խոսքի զարգացում և ուղղագրական կանոեների ամրապնդում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կաիրապեաի որոշակի թեմատիկ բառապաշարի և քերականական կառույցների, որոնք 

անհրաժեշտ են այս կամ այն արտալեզվական իրավիճակում, 

2. կձերբազատվի որոշակի բարդություններից, որոնք հատուկ են օտար լեզու սովորողներին 

հաղորդակցման ոլորտում, 

3. կկարողանա վերլուծաբար վերաբերվել բոլոր լեզվական արտալեզվական իրավիճակներին։ 

Բովանդակությունը . 

Թեմա 1՝ Ճանապարհորդական իրավիճակներում հանդիպող որոշակի բառապաշար,հոդերի և 

նախդիրների օգտագործումը այդ բառապաշարի շրջանակներում։ Թեմա 2՝ Դարձվածաբանական 

միավորներ, հոմաեիշեերի ու հականիշների յուրահատկությունները։ Թեմա3՝ Նախածանցների ու 

վերջածանցների կառուցվածքային յուրահատկությունները թեմատիկ բառապաշա- րում։Թեմա4՝ 
Ակնարկի ոճի հմտությունների զարգացում։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 

 

 

Առ․  եզ․ գն․  
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1601/B06. Անգլերեն լեզոզւ – 6( 12 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել հասարակական, քաղաքական և երկրագիտական 

բնույթի տեքստերի հետ աշխատելու հմտություններ հարստացնել ուսանողների բառապաշարը 

վերոհիշյալ ոլորտներում, ուսանողներին սովորեցնել վերլուծել անգլիական և ամերիկյան 

գեղարվեստական գրականությունների լավագույն նմուշերը, նրանցում տեղ գտած լեզվաոճական 

հնարները, գլխավոր և երկրորդական կերպարները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացնի դասընթացի սահմաններում նախատեսված բառապաշարը, 

2. կկարողանա զրույց վարել հասարակական-քաղաքական թեմաներով, 

3. կտիրապետի գեղարվեստական գրականության մեջ լեզվաոճական հնարներին, ձեռք կբերի 

տարբեր ոլորտներում վերլուծական հմտություններ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Մամուլի տեսություն (լրագրային նյութերի ընկալում և վերարտադրում)։ Թեմա 2՝ 
Գրավոր պրակտիկա (կուրսային աշխատանքների լեզուն և ոճը)։ Թեմա 3՝ Վերապատումի և կարճ 

շարադրանքի ոճերի շարադրանքների առանձնահատկությունները։Թեմա 4՝ Ոչ կաղապարային 

կառուցվածքի ներմուծում և կիրառում։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0, 5 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 

 

1601/B07. Աեգլերեն լեզու – 7 (6կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

7- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ամրապեդել ուսանողների ստեղծագործական հմտություններ և 

ակտիվացնել անգլերենով ազատ հաղորդակցումը ամեեա- բազմազաե թեմաներով։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացեի գեղարվեստական տեքստերի ժանրային և սյուժեաայիե 

առաեձեահաակություեեերը, 

2. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել կենցաղային, հասարակակաե-քա- ղաքակաե, 

գիտական և մասնագիտական թեմաներով, 

3. ձեռք կբերի լրագրային նյութը վերարտադրելու հմտություններ։ 
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Բովանդակությունը. 
Թեմա 1՝ Վերլուծական ընթերցանություն (գեղարվեստական բովանդակության 

վերլուծություե)։Թեմա 2՝ Գրավոր պրակտիկա (հասարակակաե-քաղա- քակաե և մշակութային 

տեքստերի թարգմանություն)։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

:  

 
1601/B08. Անգլերեն լեզու -8( 8կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
8- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների՝ գեղարվեստական տեքստի ընկալման և 

հասկացման կարողությունները և հասարակակաե- քաղաքակաե թեմաներով հաղորդակցվելու 

հմտությունները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հղկված գրավոր և բանավոր խոսք, 

2. կկարողանա պատշաճ մակարդակով վարել բազմաբնույթ քննարկումներ, 

3. կտիրապետի գիտահետազոտական աշխատանքներ կատաելու հմտություններին։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա1՝վերլուծական ընթերցանություն (գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ կերպարի 

բնութագրում խոսքային դիմանկարի ուսումնասիրությամբ)։ Թեմա 2՝ Գրավոր պրակտիկա 

(հասարակական- քաղաքական տեքստերի վերարտադրություն օտար լեզվով)։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: 

Միավորների քայլը 0, 5 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 

 
1601/B3Անգլերեն լեզու –9 (9 կրեդիտ) 
Շաբաթական 5 ժամ գործնական պարապմունք 
9-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
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Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին յուրացնել գիտահետազոտական 

աշխատանք կատարելու սկզբունքները և զարգացնել ինչպես գիտական, այնպես էլ 

հասարակական-քաղաքական թեմաներով հաղորդակցվելու հմտությունները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կունենա հղկված գրավոր և բանավոր խոսք, 

2. կկարողանա պատշաճ մակարդակով վարել բազմաբնույթ քննարկումներ, 

3. կտիրապետի գիտահետազոտական աշխատանքներ կատաելու հմտություններին։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա1՝Գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման սկզբունքները։ Թեմա 2՝ 
Քննարկումներ գիտական թեմաներով։ Թեմա 3՝ Քննարկումներ հասարակական-քաղաքական 

թեմաներով։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է  

 

1604/B09.2-րդ մասնագիտական օտարլ եզու -1/գերմաներեն (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 

3-րդ կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները 

գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և բառագիտության բնագավառներում և 

այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք՝ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կյուրացեի գերմաներենի հեչյուեակաե կողմի հիմեակաե առանձնահատկությունները, 

2. կաիրապեաի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն 

բառապաշարին, 

3. կյուրացեի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը։ 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գերմաներենի արտասանական նորմերը։ Արտասանություն և 

գրություե։Հեչյուեաբաեակաե տառադարձություն։ Գերմաներենի ձայնավորական և 

բաղաձայնական համակարգերը։ Թեմա 2՝ Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման 

միջոցները գերմաներենում։ Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական 

նշանակությունները։ Գոյա-կաեի հոլովման տիպերը։ Հոլովների նշանակությունը և 

գործածությունը։ Համեմատության աստիճանների կարգ։ Լիիմաստ և սպասարկու բայեր։ 

Նախդիրների գործառույթը նախադասության մհջ։ Թեմա 3՝ Պարզ նախադասություն, դրա 

շարադասությունը։ Ուղիղ և շրջուն շարադասություն։ Թեմա 4՝ Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում 
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է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», 

«Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա» 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 

 

: 

 
1604/B10.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 2/գերմաներեն ( 7 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին փուլում ձեռք բերած 

գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև 

ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը՝ համապատասխան 

երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները, 

որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում, 

2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է 

մասնագիտական ոլորտին, 

3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերարտադրություն և 

կգրի փոխադրություններ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները։ Հոգնակի թվի 

կազմության հիմնված տիպերը։ Անհոգնական և անեզական գոյականներ։ Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները։ Թեմա 2՝ Բայերի 

ձևաբանական և իմաստա- քերականական դասակարգումը։ Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր։ 

Անցողական և անանցողական, երկսեռ բայեր։ Բայի քերականական կարգերը։ Թեմա 3՝ 
Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության։ Միավորյալ 

նախադասություններ։ Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ։ Թեմա 4՝ Թեմատիկ 

բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», 

«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի 

պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 7 միավոր առավելագույն արժեքով 

 

:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1604/B11.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 3/գերմաներեն (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
5- րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրաաի ընդհանուր կրթակաե մակարդակում 

ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ 

համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար։ 

Կրթական արդյունքները. Դասընթացի հաջող ավարտին 

ուսանողը. 

1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել իեչպես ընդհանուր 

հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի տեքստեր։ Այստեղ 

նկատի է առնվում նաև ուսանողի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը՝ 

երկխոսությունների, պատումների և հարցադրումների նյութի վրա։ Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների 

կազմությունն ու գործառույթը։ Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը։ Թեմա 
2՝ Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմաեիշեերը։ Երկանդամ, եռանդամ և 

միանդամ կրավորական կառույցները։ Թեմա 3՝ Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր 

տեսակները։ Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները։ 

Ընդարձակ հատկացուցիչ։ Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները։ 

Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարուեակող նախադասություններ։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 

 
 
1604/B12.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 4/գերմաներեն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
6- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է հարստացնել ուսանողների բառապաշարը, ուսուցանել նրանց 

ազատ և ճիշտ խոսել, գրել՝ պահպանելով գերմաներենի հնչերանգային, քերականական և 

ոճաբանական չափանիշները։ Ուսանողներին սո վորեցնել ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր 

խոսքը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ունկնդրելով ճիշտ հասկանալ բանավոր խոսքը, 

2. կգրի փոխադրություն կամ կներկայացնի ընթերցված տեքստի համառոտ շարադրանք, 

3. կկատարի համապատասխան թարգմանություն օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը։ 
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Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բառի կազմը։ Հասկացություն արմատական և ածանցական ձևույթների մասին։ Բառի 

բազմիմաստությունը։ Հոմանիշ և հականիշ բառեր։ Թեմա 2՝ Սուբյեկտային և օբյեկտային բայեր, 

եղանակավորող բայեր։ Բայի ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործածությունը։ 
Թեմա 3՝ Ըղձական եղանակ։ Ըղձական ներգործականի բոլոր ժամանակաձևերը և դրանց 

կիրառումը։ Թեմա 4՝ Ժխտման արտահայտման միջոցները։ Ստորադաս և գլխավոր 

նախադասությունների կապի միջոցները, նախդրային կապ, հարաբերական միջոցներ։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

:  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1604/B13.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 5/գերմաներեն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների բառապաշարային և քերականական գիտելիքները 

հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ նրանք կարողանան ազատ արտահայտել իրենց մտքերը 

առօրյա-խոսակցական թեմաներով, ինչպես նաև կատարեն ազատ թարգմանություններ՝ տարբեր 

ուղղություններով։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա անկաշկանդ արտահայտել իր մտքերը առօրյա-խոսակցական թեմաների, 

ինչպես՝ ինքնակենսագրություն, պարապմունք, թատրոն, համերգ և այլն, 

2. գրավոր աշխատանքների միջոցով կամրապնդի ինչպես քերականական, այնպես էլ 

բառապաշարային գիտելիքները, 

3. կկատարի ընթերցված տեքստի հանգամանալից վերարտադրություն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցներ։ Տշտ + ՐՅէԷւշտ II 

կառույցը, նրա նշանակությունը։ Թեմա2՝ ՏՅԵՇՈ + շս + 1ոքւաէ±^, տշտ + շս + 1ռքւաէ±^ կառույցները, 

նրանց նշանակությունները և գործառույթը։ ճէեստտէւ՚^ստ օսա տքւաէ^օ կառույցը և նրա 

գործածությունը։ Թեմա 3՝ Գերմաներենի հիմնական նախդիրների գործածությունը և 

փոխակերպական հնարավորությունները։ Թեմա 4՝ Ձայնարկություններ, նրանց տեսակները և 

գործածությունը։ Շարույթային կազմություններում ձայնարկությունների իրացման 

հնարավորությունները։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

տրվում 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 
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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 է 2 միավոր 

 

 

1604/B14.2-րդդ մասնագիտական օտար լեզու - 6/գերմաներեն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 

8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին գրական-խոսակ- ցական շփման 

բնագավառներին, ժամանակակից գերմանական մամուլի լեզվին և անհրաժեշտ բառագիտական, 

քերականական և շարահյուսական բառեզրերին ու դրանց նշանակությանը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կարդալ և հասկանալ ժամանակակից գերմանական մամուլի նյութերը՝ 

վերարտադրելով դրանք մայրենի լեզվով, 

2. կկատարի տարբեր կարգի քերականական փոխակերպումներ և վերաձևակերպողներ՝ 

համապատասխան նյութի հիման վրա, 

3. ճշգրտորեն կկիրառի բառագիտական և քերականական բառեզրերը համապատասխան 

համատեքստում։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ներգործական և կրավորական անորոշ 2-ը, նրա կազմությունն ու գործածությունը։ 
Թեմա 2՝ Ուժեղ բայերի շարքում ձայնավորական հերթագայությունների դերը, դրանց ձևաբանական 

նշանակությունը։ Քանակական և որակական հերթագայություններ։ Թեմա 3՝ Գերմաներենի 

մասնիկների հիմնական խմբերը և դրանց գործածությունը։ Մասնիկների դերը 

երկխոսություններում՝ ամփոփում, կրճատում և շրջում։ Թեմա 4՝ Նախդիր ունեցող և չունեցող 

հոլովներ, դրանց հոմանիշությունը։ Նախդիրների ոչ հոլովական գործառույթը։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1604/B15.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 7/գերմաներեն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 
9-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին գրագիտորեն թարգմանել ցանկացած 

բնույթի տեքստ, պատմել տեքստի բովանդակությունը և հայտնել սեփական կարծիք՝ տեքստի 

բովանդակության վերաբերյալ։ Ուսանողը պետք է կարողանա բացահայաել նաև տեքստերի 

բեագ-րայիե կապերը։ 
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Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա կատարել ցանկացած բնույթի տեքստի գրագետ թարգմանություն, 

2. կպատմի տեքստի բովանդակությունը և կպատասխանի դրա բովանդակության վերաբերյալ 

հարցերին, 

3. ելնելով տեքստի բովանդակությունից կհայտնի իր սեփական կարծիքը իեչպես ընդհանուր 

բովանդակության, այնպես էլ առաեձիե էպիզոդների վերաբերյալ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Արտահայտչական բառակազմություն և բառաբարդում։ Անորոշ դերբայի և այլ խոսքի 

մասերի գոյականացումը։ Բայական արտահայտչական բառակազմություն, դրանց տեսակները։ 
Թեմա 2՝ Պատմողական ներկա, դրա ոճական գործառույթները։ Պատմողական անցյալի և 

խոսակցական անցյալի ոճաբանական գործառույթները։ Թեմա 3՝ Քերականական նորմերով 

պայմանավորված ոճական շեղումներ, հոլովների ոճաբանական գործառույթները։ Թեմա 4՝ 
Դերանվանական գործառույթը նախադասության մեջ։ Կարգային հատկանիշներ և կարգային 

իմաստներ։ Հոդաաիպ դերանուններ, դրանց գործառույթը։ Ձևաբանական կառուցվածքներ, դրանց 

յուրահատկությունները։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 

 

1605/B09. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու -1/իսպաներեն (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության համար 

անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ հաղորդակցվելու կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել իսպաներենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում 

կունենա իսպաներենի ուղղախոսական նորմերի մասին, 

2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել իսպաներենով, ընթերցել ադապտացված 

տեքստեր, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի ձևաբանական վերլուծություն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իսպաներենի հնչյունական համակարգը։ Ուղղախոսական-ուղղագրական 

առանձնահատկությունները։ Թեմա 2՝  Իսպաներենի քերականական համակարգի ընդհանուր 

բնութագիրը և հիմնական առանձնահատկությունները։ Թեմա 3՝ Հոդ և հոդառություն։ Հոդերի 

տեսակները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները։ Թեմա 4՝ Գոյականի 

քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը։ Սեռ, թիվ, հոդ։ Թեմա 5՝ Ածականի տեսակները։ 

Համեմատության աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները։ Թեմա 6՝ 
Դերանունների հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը։ 
Թեմա 7՝ Թվականներ։ Թվականների քերականական կարգերը։ Թեմա 8՝ Բայ։ Ընդհանուր 

բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկզբունքները։ Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակ: 
Թեմա 9՝ Մակբայների տեսակները և քերականական կարգերը։ Թեմա 10՝ Նախադասություն։ 

Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է: 

 
1605/B0. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 2/ իսպաներեն (7 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
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Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել առաջին կիսամյակում ստացած գիտելիքները, 

հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա ուղղախոսական ունակությունները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 1.ամբողջական պատկերացում կունենա իսպաներենի հնչյունաբանության, 

ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի 

մասին, 

 2.կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել իսպաներենով, ընթերցել միջին բարդության 

տեքստեր, 

      3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը, բայերի դասակարգման սկզբունքները: Սահմանական 

եղանակի ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը: Թեմա 2՝  Անհատական խոնարհման 

ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա, անցյալ և ապառնի 

ժամանակաձևերը: Թեմա 3՝ Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերի համաձայնեցման 

խնդիրը բարդ ստորադասական նախադասություններում: Թեմա 4՝ Ուրիշի ուղղակի և 

անուղղակի խոսք: Նախադասության տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 5՝ 
Բայի անդեմ ձևերը: 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

տրվում 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 է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 

1605/B11.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 3/իսպաներեն (7 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու և գրականությունից օտվելու 

կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական պատկերացում կունենա իսպաներենի ձևաբանության և շարահյուսության 

մասին, 

2. կկարողանա կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն, 

3. կկարողանա բառարանի օգնությամբ ընթերցել գեղարվեստական գրականություն և 

մասնագիտական տեքստեր։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝  Հրամայական եղանակի կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: 

Թեմա 2՝  Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը, դրանց համաձայնեցման խնդիրը Թեմա 3՝ 
Ըղձական եղանակի ներկա ժամանակաձևի կազմության և գործածության 

առանձնահատկությունները: Ժամանակների համաձայնեցման խնդիրը: Թեմա 4՝  Բայի անդեմ 
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ձևերը: Թեմա 5՝ Իսպաներենի բառակազմություն: Առավել գործածական նախածանցներն ու 

վերջածանցները:  

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է: 

 

16605/B12. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 4/իսպաներեն/ (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 

6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել իսպաներեն լեզվով պարզ իրադրություններում 

հաղորդակցվելու և ինքնուրույն աշխատանք գրելու կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի իսպաներենի ուղղախոսության և ուղղագրության 

նորմերին, խոսքի մասերի կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկություններին, 

2. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով գրել միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք՝ 

կուրսային աշխատանք, զեկուցում, թեզիս։ 

Բովանդակությունը. 

1. Թեմա 1՝ Իսպաներենի բառակազմությունը։ Առավել գործածական նախածանցներն ու 

վերջածանցները։ Թեմա 2՝ Իսպաներենի նախդիրների ընդհանուր բնութագիրը։ Առավել 

գործածական նախդիրները։ Թեմա 3՝ Ըղձական եղանակի ժամանակաձևերի կազմության և 

գործածության առանձնահատկությունները: Ժամանակների համաձայնեցման խնդիրը: 

Թեմա 4՝ Ըղձական եղանակի պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը: Թեմա 5՝ Ըղձական 

եղանակի գործածության առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ստորադասական 

նախադասություններում:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

տրվում 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 է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1605/B13. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 5/իսպաներեն/(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
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Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և 

մասնագիտական գրականությունից ազատորեն օգտվելու կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

4. բավարար պատկերացում կունենա իսպաներենի բառապաշարի տարբեր շերտերի մասին, 

5. կկարողանա ազատ կերպով շարադրել իր մտքերը և զրուցել հասարակական-քաղաքական 

և մշակութային թեմաներով, 

6. կկարողանա կարդալ բնագիր տեքստեր և օտվել մասնագիտական գրականությունից։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իսպաներենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 2՝ Բառապաշարի 

հարստացման հիմնական աղբյուրները։ Թեմա 3՝ Հոմանիշություն և հականիշություն։ 

Հոմանիշության առանձնահատկությունները։ Թեմա 4՝ Պայմանական նախադասությունների 

երեք տիպերը, խառը տիպի պայմանական նախադասություններ: Թեմա 5՝ Դերբայական 

կառույցներ, դրանց գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 6՝ Ըղձական եղանակի 

գործածության առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ստորադասական 

նախադասություններում:  

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

տրվում 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 է 2 միավոր 

 

1605/B14.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 6/իսպաներեն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 

8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները՝ շեշտը դնելով մասնագիտական տեքստերի քննության վրա: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի իսպաներենի քերականական համակարգի 

առանձնահատկություններին, 

2. կկարողանա ազատ արտահայտվել քաղաքական-հասարակական արդի տարբեր 

թեմաների շուրջ: 

7. կկարողանա կարդալ բնագիր տեքստեր և օտվել մասնագիտական գրականությունից։ 

 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բացարձակ կառույցներ բայի անդեմ ձևերով: Թեմա 2՝ Պայմանական եղանակի 

կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝  Բայական 

ժամանակաձևերի կիրառման առանձնահատկությունները գործառական տարբեր ոճերում: 

Թեմա 4՝ Ըղձական եղանակի կիրառման առանձնահատկությունները պայմանական 

նախադասություններում: Թեմա 5՝ Բառապաշարի զարգացում և ընդլայնում: 

 
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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տրվում 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 է 2 միավոր 

  

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1605/B15. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 7/իսպաներեն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
9-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել նախորդ կիսամյակներում ստացած գիտելիքները,  

դրանք օգտագործել իրական հաղորդակցական գործընթացում, ավարտական աշխատանքում։ 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա մեկնաբանել և թարգմանել իսպաներեն բնագիր տեքստեր, 

2. ամբողջական պատկերացում կունենա իսպաներեն լեզվի և իսպանական 

քաղաքակրթության մասին, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով հաղորդակցվել և առանց բառարանի օգնության 

շարադրել տարբեր թեմաներով տեքստեր։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իսպաներենի տարբեր բառաշերտերը: Խոսակցական լեզվին բնորոշ 

արտահայտություններն ու դրանց գործածման առանձնահատկությունները: 

Թեմա 2՝ Դարձվածային միավորների կիրառման առանձնահատկությունները 

հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում: Թեմա 3՝ Ըղձական եղանակի կիրառման 

առանձնահատկությունները պայմանական նախադասություններում:  

Թեմա 4՝ Քաղաքական-հասարակական տեքստերի լեզվաոճական յուրահատկությունները: 

Թեմա 5՝ Բառապաշարի զարգացում և ընդլայնում: 

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է: 

 

1605/B09. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու -1/իտալերեն (5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 

         3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության համար 

անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղախոսական-ուղղագրական 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ հաղորդակցվելու կարողություններ։ 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել իտալերենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում 

կունենա իտալերենի ուղղախոսական նորմերի մասին, 

2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել իտալերենով, ընթերցել ադապտացված տեքստեր, 
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3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի ձևաբանական վերլուծություն: 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իտալերենի հնչյունական համակարգը: Ուղղախոսական–ուղղագրական 

առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Իտալերենի քերականության ընդհանուր բնութագիրը և 

հիմնական առանձնահատկությունները։ Թեմա 3՝ Հոդ և հոդառություն: Հոդերի տեսակները և դրանց 

գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝ Գոյականի քերականական կարգերի 

ընդհանուր բնութագիրը: Սեռ, թիվ, հոդ։ Թեմա 5՝ Ածականի տեսակները: Համեմատության 

աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները։ Թեմա 6՝ Դերանունների հիմնական 

տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 7՝ Թվականներ: 

Թվականների քերականական կարգերը: Թեմա 8՝ Բայ: Ընդհանուր բնութագիրը և բայերի 

դասակարգման սկզբունքները: Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը: Թեմա 9՝ Մակբայների 

տեսակները և քերականական կարգերը: Թեմա 10՝ Նախադասություն: Նախադասության 

տեսակները և դրանց ընդհանուր բնութագիրը: 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

 
1605/B0. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու –2/իտալերեն (6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել առաջին կիսամյակում ստացած գիտելիքները, 

հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա ուղղախոսական ունակությունները: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

4. ամբողջական պատկերացում կունենա իտալերենի հնչյունաբանության, 

ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի 

մասին, 

5. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել իտալերենով, ընթերցել միջին բարդության 

տեքստեր, 

6. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն։ 
Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Անհատական խոնարհման ամենագործածական բայերի սահմանական եղանակի ներկա 

ժամանակը: Թեմա 2՝ Սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակը: Թեմա 3՝ 
Սահմանական եղանակի պարզ և բարդ ապառնի ժամանակաձևերը:Թեմա 4՝ Սահմանական 

եղանակի անցյալ անկատար ժամանակ: Թեմա 5՝ Սահմանական եղանակի վաղակատար անցյալ 

ժամանակ: Թեմա 5՝ Անդրադարձ բայեր: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  
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1605/B1. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 3/իտալերեն/(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 8 ժամ գործնական պարապմունք 
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու և մասնագիտական 

գրականությունից օգտվելու կարողություններ: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

7. ամբողջական պատկերացում կունենա իտալերենի ձևաբանության և շարահյուսության 

մասին, 

8. կկարողանա կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն, 

9. կկարողանա բառարանի օգնությամբ ընթերցել գեղարվեստական գրականություն և 

մասնագիտական տեքստեր։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իտալերենի բառակազմությունը: Առավել գործածական նախածանցներն ու 

վերջածանցները: Թեմա 2՝ Իտալերենի նախդիրների ընդհանուր բնութագիրը: Առավել 

գործածական նախդիրները: Թեմա 3՝ Շաղկապների տեսակները: Թեմա 4՝ Ուղիղ խնդիր 

դերանուններ: Անուղղակի խնդիր դերանուններ: Թեմա 5՝ Հրամայական եղանակի 

կազմության և գործածության առանձնահատկությունները: Թեմա 6՝ Պայմանական 

եղանակի ներկա և անցյալ ժամանակաձևերը: Թեմա 7՝ Բառապաշարի ընդլայնում և 

զարգացում: 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

տրվում 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 է 2 միավոր 

 

 
1605/B12. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 4/իտալերեն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք  
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել իտալերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք գրելու 

կարողություններ:  

Կրթական արդյունքները.  

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի իտալերենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերին, 

խոսքի մասերի կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկություններին, 

2. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով գրել միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք՝ 

կուրսային աշխատանք, զեկուցում, թեզիս։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բայի անդեմ ձևերը։ Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները։ 
Թեմա 2՝ Սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը: Թեմա 3՝ Ըղձական եղանակի 

գործածության առանձնահատկությունները: Ժամանակների համաձայնեցման խնդիրը: Թեմա 4՝ 
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Կրկնակի դերանունների կազմության և գործածման առանձնահատկությունները: Թեմա 5՝ 
Հարաբերական դերանունների գործածման առանձնահատկությունները: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1605/B13. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 5/իտալերեն/ (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու, մասնագիտական 

գրականությունից ազատորեն օգտվելու կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար պատկերացում կունենա իտալերենի բառապաշարի տարբեր շերտերի մասին, 

2. կկարողանա ազատ կերպով շարադրել իր մտքերը և զրուցել հասարակական-քաղաքական 

և մշակութային զանազան թեմաներով, 

3. կկարողանա կարդալ բնագիր տեքստեր և օգտվել մասնագիտական գրականությունից ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իտալերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 2՝ Բառապաշարի 

հարստացման հիմնական աղբյուրները: Թեմա 3՝ Հոմանիշություն և հականիշություն: Թեմա 4՝ 
Ըղձական եղանակի պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևերը: Ըղձական եղանակի գործածության 

առանձնահատկությունները տարբեր տիպի ստորադասական նախադասություններում:  

  

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումն անցկացվում է 2 ընթացիկ ստուգումների գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 

10 միավոր առավելագույն արժեքով, միավորների քայլը 0.5 է: 

 

1605/B14. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 6/իտալերեն/(5 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 

8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները՝ շեշտը դնելով մասնագիտական տեքստերի քննության վրա: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի իտալերենի քերականական համակարգի 

առանձնահատկություններին, 
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2. կկարողանա ազատ կերպով շարադրել իր մտքերը հաղորդակցական տարբեր 

իրադրություններում: 

 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Պայմանական եղանակ: Թեմա 2՝ Պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը, 

խառը տիպի պայմանական նախադասություններ: Թեմա 3՝ Բառապաշարի ընդլայնում և 

զարգացում: Թեմա 4՝  Դերբայական կառույցներ, դրանց գործածության առանձնահատկությունները: 

Թեմա  5՝ Բացարձակ կառույցներ բայի անդեմ ձևերով:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 
1605/B15. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 7/իտալերեն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 
9-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել նախորդ կիսամյակներում ստացած գիտելիքները, 

դրանք օգտագործել հաղորդակցական ռեալ իրադրություններում: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

3. կկարողանա թարգմանել և մեկնաբանել իտալերեն  բնագիր տեքստեր, 

4. ամբողջական պատկերացում կունենա իտալերեն լեզվի և իտալական քաղաքակրթության 

մասին, 

5. կկարողանա ինքնուրույն կերպով հաղորդակցվել և առանց բառարանի օգնության 

շարադրել տարբեր թեմաներով տեքստեր։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Դարձվածային միավորների կիրառման առանձնահատկությունները 

հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում: Թեմա 2՝  Բառապաշարի ընդլայնում և զարգացում: 

Թեմա 3՝ Իտալական մամուլի վերլուծություն: Մամուլի լեզվի առանձնահատկությունները 

իտալերենում և դրա թարգմանության խնդիրները: Մամուլի լեզվի բառապաշարային 

առանձնահատկությունները: Թեմա 4՝  Քաղաքական-հրապարակախոսական տեքստերի 

լեզվաոճական առանձնահատկությունների քննություն:  

 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման 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 
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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 

 
1608/B09.2-րդ մասնագիտական օտարլեզու -1 / ֆրաեսերեե/(5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք 
1- րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորել հաղորդակցության համար 

անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր խոսքի ունակություններ, ուղղա- խոսակաե-ուղղագրակաե 

հմտություններ, տեքստի հետ ինքնուրույն աշխատելու և ազատ հաղորդակցվելու 

կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը 

1. կկարողանա ճիշտ արտաբերել ֆրանսերենի հնչյունները, ընդհանուր պատկերացում 

կունենա ֆրանսերենի ուղղախոսական նորմերի մասին, 

2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել ֆրանսերենով, ընթերցել ադապտացված տեքստեր, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի ձևաբանական վերլուծությ ուե ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ֆրանսերենի հնչյունական համակարգը։ Ուղղախոսական-ու^ ղագրական 

առանձնահատկությունները։ Թեմա 2՝ Ֆրանսերենի քերականության ընդհանուր բնութագիրը և 

հիմնական առանձնահատկությունները։ Թեմա 3՝ Հոդ և հոդառություն։ Հոդերի տեսակները և դրանց 

գործածության առանձնահատկությունները։ Թեմա 4՝ Գոյականի քերականական կարգերի 

ընդհանուր բնութագիրը։ Սեռ, թիվ, հոդ։ Թեմա 5՝ Ածականի տեսակները։ Համեմատության 

աստիճանների կազմության առանձնահատկությունները։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 

 
1608/B10.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 2/ֆրանսերեն/(6 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել նախորդ կիսամյակում ստացած գիտելիքները, 

հարստացնել ուսանողի բառապաշարը և զարգացնել նրա ուղղախոսական ունակությունները։ 

Կրթական արդյունքները 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի հնչյունաբանության, 

ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերի, հիմնական քերականական կառուցվածքի 

մասին, 

2. կկարողանա ազատորեն հաղորդակցվել ֆրանսերենով, ընթերցել միջին բարդության 

տեքստեր, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծությ ուն ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ածականի տեսակները և քերականական կարգերը։ Թեմա 2՝ Դերանունների 

հիմնական տեսակները և դրանց քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 3՝ 
Թվականներ։ Թվականների քերականական կարգերը։ Թեմա 4՝ Բայ։ Ընդհանուր բնութագիրը և 

բայերի դասակարգման սկզբունքները։ Թեմա 5՝ Մակբայների տեսակները և քերականական 

կարգերը։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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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 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 

1608/B11.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 3/ֆրանսերեն/ (7կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու և գրականությունից օտվելու 

կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերենի ձևաբանության և շարահյուսության 

մասին, 

 կկարողանա կատարել տեքստի շարահյուսական վերլուծություն, 

 կկարողանա բառարանի օգնությամբ ընթերցել գեղարվեստական գրականություն և 

մասնագիտական տեքստեր։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ֆրանսերենի բառակազմությունը։ Առավել գործածական նախածանցներն ու 

վերջածանցները։ Թեմա 2՝ Ֆրանսերենի նախդիրների ընդհանուր բնութագիրը։ Առավել 

գործածական նախդիրները։Թեմա 3՝ Շաղկապների կարգերն ու տեսակները։ Թեմա 4՝ 
Հաստատական և ժխտական մասնիկները և դրանց գործածության առանձնահատկությունները։ 
Թեմա 5՝ Շարահյուսություն։ Նախադասության դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 
 
 
1608/B12.2-րդ մասնագիտական օտարլեզու - 4/ֆրանսերեն/(4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 
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6- րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ֆրանսերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք գրելու 

կարողություններ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կաիրապեաի ֆրանսերենի ուղղախոսության և ուղղագրության նորմերին, 

խոսքի մասերի կառուցվածքային և գործառական առաեձեահաակություեեերիե, 

2. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով գրել միջին բարդության մասնագիտական աշխատանք՝ 

կուրսային աշխատանք, զեկուցում, թեզիս։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Բայի անդեմ ձևերը։ Դերբայների դասակարգման սկզբունքներն ու չափանիշները։ 
Թեմա 2՝ Հարակաաար դերբայի գործածության առաեձեահաակություեեերը։ Թեմա 3՝Դարձված և 

դարձվածաբանություն։ Թեմա 4՝ Շեշտ և հնչերանգ։ Թեմա 5՝ Հարցական նախադասությունների 

կազմության առաեձեահաակություեեերը։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման 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 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 

1608/B13.2-րդ մասնագիտական օտարլեզու -5/ֆրաեսերեե/ (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

7- րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները, ուսանողի մոտ ձևավորել ազատ հաղորդակցվելու, գեղարվեստական և 

մասնագիտական գրականությունից ազատորեն օգտվելու կարողություններ։ 
Կրթական արդյունքները. 
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար պատկերացում կունենա ֆրանսերենի բառապաշարի տարբեր շերտերի մասին, 

2. կկարողանա ազատ կերպով շարադրել իր մտքերը և զրուցել հասա- 

րակական-քաղաքական և մշակութային թեմաներով, 

3. կկարողանա կարդալ բնագիր տեքստեր և օտվել մասնագիտական գրականությունից։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ֆրանսերենի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը։ Հիմնաշերտ և 

փոխառություններ։ Թեմա 2՝ Բառապաշարի հարստացման հիմնական միջոցները։ Ներքին 

հնարավորություններ, փոխառություն և կաղապարում։ Թեմա 3՝ Հոմանիշություն և 

հականունություն։ Հոմանիշության առանձնահատկությունները։ Թեմա 4՝ Համանունության 

դրսևորման առանձնահատկությունները։ Թեմա 5՝ Ֆրանսիական բառարանագրություն։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
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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 է 2 միավոր 

 

1608/B14.2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 6/ֆրանսերեն/(4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք 

8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման 

Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել և զարգացնել նախորդ կիսամյակներում ձեռք բերված 

գիտելիքները՝ շեշտը դնելով մասնագիտական տեքստերի վրա։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով կտիրապետի ֆրանսերենի լեզվաբանական տերմիններին, 

2. կկարողանա գործածել ֆրանսերեն լեզվաբանական տերմինների հայերեն համարժեքները, 

3. պատրաստ կլինի գրելու լեզվաբանական թեմայով ավարտական աշխատանք։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ֆրանսերենի լեզվաբանական տերմինաբանության ընդհանուր բնութագիրը։ Միայն 

ֆրանսերենին բնորոշ երևույթները նշանակող տերմիններ։ Թեմա 2՝ Լեզվաբանական տերմինների 

թարգմանության առանձնահատկո^ թյուեեերը։ Ուղղակի համարժեքներ և նկարագրական 

տարբերակներ։ Թեմա 3՝ Միայն հայերենին բնորոշ երևույթները նշանակող տերմինների 

ֆրանսերեն թարգմանության առաեձեահաակություեեերը։ Թեմա 4՝ Լեզվաբանական տեքստի 

վերլուծություն և համառոտ վերաշարադրանք։ Թեմա 5՝ Լեզվաբանական տեքստի թարգմանության 

առաեձեահաակություեեերը։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 է 2 միավոր 

Եզրափակիչ քննություն 
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների 

քայլը 0,5 է:  

 

1608/B15. 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու - 7/ֆրանսերեն/(4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք 

9-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացը նպատակ ունի խորացնել նախորդ կիսամյակներում ստացված գիտելիքները, 

ուաեողիե հնարավորություն տալ դրանք օգտագործելու ավարտական աշխատանքում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա թարգմանել և մեկնաբանել ֆրանսերեն լեզվաբանական բնագիր տեքստեր, 
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2. ամբողջական պատկերացում կունենա ֆրանսերեն լեզվի և ֆրանսիական 

քաղաքակրթության մասին, 

3. կկարողանա ինքնուրույն կերպով հաղորդակցվել և առանց բառարանի օգնության 

շարադրել տարբեր թեմաներով տեքստեր։ Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ֆրանսերենի հեչյուեակաե համակարգի հիմեակաե առաեձեահաակություեեերը։ 
Թեմա 2՝ Ֆրանսերենի քերականական համակարգի ընդհանուր բնութագիր։ Թեմա 3՝ Հոդ և 

հոդառություե։ Առկայացման առաեձեահաակություեեերը։ Թեմա 4՝ Գոյականների դասակարգման 

սկզբունքներն ու չափանիշները։ Թեմա 5՝ Ածականի տեսակները։ Ածակաե-դերաեուե փոխհա-

րաբերության խնդիրը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 է 2 միավոր 

 

 

 
1606/ Բ20. Համաշխարհային գրականություն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 3․8 ժամ դասախասաւթյաւն 
4-րդ կիսամյակ,առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել համաշխարհային գրականության պատմության 

զարգացումները և առանձնահատկությունները: 

Կրթական արդյունքները. 

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 դարաշրջաններիգրականության  մասին տեսական 

գիտելիքներ: 
 

Բովանդակությունը . 

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

Եվրիպիդես: Վերածննդի առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում, նրա պատմամաշակութային 

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

Պոեմի կառուցվածքը և այլաբանական համակարգը: Սերվանտեսի կյանքը և 

ստեղծագործությունները: «Դոն Կիխոտ» վեպի հիմնահարցերը: Դոն Կիխոտի կերպարը: 

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: 

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

լուսավորչական ռեալիզմի (Դեֆո, Վոլտեր, Գյոթե): Բանական մարդու և բանական հասարակության 
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կոնցեպցիան:  Ռոմանտիզմն իբրև գրական-գեղագիտակյան համակարգ: Բայրոնի ստեղ-

ծագործությունը: Ազատության խնդիրը Բայրոնի պոեզիայում: Բայրոնի պոեմները. «Դոն Ժուան» 

չափածո վեպը: Վիկտոր Հյուգոյի «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» վեպը: Դասական ռեալիզմի 

գրականությունը (Բալզակ, Ֆլոբեր, Դիկենս): ԱՄՆ-ի պոեզիան 19-րդ դարավերջին: Ուիթմենի 

«Խոտի տերևներ» ժողովածուի գաղափարները և պոետիկան:  Ռուսական դասական գրականութան 

տեղը համաշխարհային գրականության մեջ: 19-րդ դարի ռուսական արձակը (Դոստոևսկի, Տոլստոյ, 

Չեխով): Մոդեռնիզմի առաջացումը 20-րդ դարի եվրոպական գրականության մեջ: Սարտրի 

ստեղծագործությունը: Սարտրի էկզիստենցիալիզմի առանձնահատկությունները: «Ճանճերը» 

պիեսը: Ալբեր Քամյուի էկզիստենցիալիզմը: Աբսուրդի կոնցեպցիան. «Օտարը» վեպը: Ֆր. Կաֆկայի 

ստեղծագործությունը: Պատմվածքները և պրիտչաները: «Կերպարանափոխություն» նովելը: 

«Դատավարություն» վեպը: Հ. Հեսսեիստեղծագործականուղին: Հեսսեի «Տափաստանիգայլը» 

վեպիհոգեբանականևփիլիսոփայականհիմքերը: Մոդեռնիզմի գրականությունը ԱՄՆ-ում: Ֆոլկների 

«Շառաչ և ցասում» վեպի պրոբլեմները: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 

 

 
1601/B16. “ՀԲ” Անգլերենի բառագիտություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախասաւթյաւն 
7-րդ կիսամյակ,առանց ընթացիք գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է դիտարկել բառերի իմաստային կառուցվածքը և կապակցելիությունը, 

նրանց ձևիմաստային փոխհարաբերությունները, բառակազմական միջոցները և կաղապարները 

հայերենում և անգլերենում, ինչպես նաև դարձվածքների տեսակները և նրանց թարգմանությանն 

առնչվող խնդիրների լուծման եղանակները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

4. կյուրացնի անգլերենի և հայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները, 

5. կտիրապետի անգլերեն և հայերեն բառերի ձևիմաստային, բառակազմական և այլ 

տեսակների վերլուծության հմտություններին, 

6. կկարողանա գտնել լուծումներ տվյալ լեզուների դարձվածային համակարգի և 

դարձվածքների թարգմանության հետ կապված խնդիրները։ 

Բովանդակությունը . 

Թեմա 1՝ Լեզուների զուգադրական /հանդիպադրական/ ուսումնասիրություն. նրա 

առնչությունները տիպաբանական ուսումնասիրության հետ։ Լեզուների զուգադրական քննության 

արժեքը, համեմատվող լեզուների տարբերությունների հաղթահարումը թարգմանության 

ընթացքում։  
Թեմա 2՝ Բառակազմություն. Բառակազմական կաղապարներ։ /Բարդ և ածանցավոր բառեր, 

դրանց տեսակները։ Գործուն և ոչ գործուն կաղապարներ։ Հայերենի և անգլերենի բառակազմական 

կաղապարների գործունության և իմաստային արժեքների համեմատությունը/։ Թեմա 3՝ 
Բառաիմաստաբանություն։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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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1601/B17. Անգլերենի քերականություն (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3,5 ժամ դասախոսություն 
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Նպատակը. 
Դասընթացի նպատակն է քննել անգլերենի քերականական միավորների գործառնական 

առավել կարևոր հարցեր, պաշապաեել դրանց փոխադարձ կապն ու հարաբերակթություեը լեզվի 

համակարգում, ուսանողներին ծանոթացնել անգլերենի համակարգի ուսումնասիրման 

տարաբնույթ մեթոդներին, լեզվաբանական տարբեր ուղղություններին ու աեսակեաեերիե։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կաիրապեաի անգլերենի ձևաբանության և շարահյուսության հիմեա- խեդիրեերիե, 

2. ձեռք կբերի դրանք ինքնուրույն ընկալելու կարողություն, 

3. կզարգացեի ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություն։ 

Բովանդակությունը 

Թեմա 1՝ Անգլերենի տեսական քերականության հիմեակաե հարցեր։ Քերականական 

համակարգի ստեղծման հիմեակաե պատմական փուլերը։ Լեզվի համակարգային բնույթը։ 

Համադրական և հակադրական ձևեր։ Թեմա 2՝ Ձևաբանության հիմնահարցեր։ Խոսքի մասեր և 

նրանց կարգերը։ Հիմեակաե և երկրորդական խոսքի մասեր։ Թեմա 3՝ Շարահյուսության 

հիմնահարցեր։ Բառակապակցություններ ։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 է 2 միավոր 

 

1601/B20. Երկրագիտություն /հիմնական օտար լեզու (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ  
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 
Դասընթացը նպատակ ունի ընդհանրացնելու, համակարգելու և ճշգրտելու ուսանողների ձեռք 

բերած գիտելիքները և հաղորդելու նոր երկրագիտական տեղեկություններ։ Երկրագիտության 

դասընթացը անգլերեն լեզվի՝ որպես մասնագիտության դասավանդման ընդհանուր ծրագրի 

կարևոր բաժիններից է, որը նպատակ ունի ուսանողին ներկայացնել հասկացական և 

մշակութաբանական բնույթի տեղեկություններ Միացյալ Թագավորության և Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգների մասին։ 

Կրթական արդյունքներ. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի երկու հիմնական լեզվակիր երկրների նյութական և հոգևոր մշակույթի 

պետաիրավական կրոնածիսական բազմազանության վերաբերյալ գիտելիք, 

 կկարողանա ոչ միայն ընդհանրացնել և համակարգել ձեռք բերած երկրագիտական 

գիտելիքները, այլև համադրել և մեկնաբանել դրանք անգլերեն լեզվի մշակույթի համատեքստում, 

 կիմաեա եվրոպական գլոբալիզացիայի գործընթացներում անգլերենի դերը և 

նշանակությունը, հատկապես լեզվական գործունեության տարբեր ոլորտներում։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա1.Դասըեթացի երկու հիմեակաե մասերի (ՄԹ/ԱՄՆ) հետ առնչվող առարկաների 

լուսաբանման ներածություն. Երկրագիտությունը և հարակից / գիտությունները։ Թեմա2. ՄԹ / ԱՄՆ 

պատմության, աշխարհագրության պետական կարգի և խորհրդանիշերի վարչաաարածքայիե 

բաժանումների, ներգաղթի և ժողովրդագրական նկարագրի ուրվագիծ։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 
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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 է 2 միավոր 

 
1604/B21. Երկրագիտություն (Գերմանիա) 2-րդ մասնագիտական լեզու 
(2 կրեդիտ ) 
Շաբաթական 2․5 ժամ դասախոսություն 
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 
 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գերմաեախոս երկրեերի վերաբերյալ 

երկրագիտական իմացություններ, այդ թվում՝ տեղեկություններ տվյալ երկրի, նրա պատմության, 

աշխարհագրության, տնտեսության, հասարակության, մշակույթի ու քաղաքականության մասին։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կկարողանա պատկերացում կազմել գերմաեախոս երկրեերի աշխարհագրական դիրքի, 

դրանց քաղաքական կառուցվածքի ու տնտեսության մասին, 

2. ձեռք կբերի անհրաժեշտ գիտելիքներ Գերմանիայի պատմական անցյալի, իեչպես նաև 

ներկա հարաբերությունների մասին, 

3. կիմաեա գերմաեախոս երկրեերի մշակութային և ազգային առանձնահատկությունների 

մասին՝ համապատասխան լեզվական և փաստական նյութերի ուսումնասիրությամբ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գերմանացիների ծագումը։ Գերմանական կայսրության ձևավորումը։ Հաբսբուրգները 

և Հանզան։ Կրոնը։ Պրուսիան և Բիսմարկը։ Հայ-գերմա- նական հարաբերությունները 19-րդ դարի 

վերջին։ Թեմա 2՝ Գերմանիան և գերմանացիներն այսօր։ Եվրոպական համադաշնության մեջ։ 

Միջազգային հարաբերությունները։ Գերմանիան և երրորդ աշխարհը։ Թեմա 3՝ Մյուս գերմա- 

նախոս երկրները (Ավստրիա, Շվեյցարիա, Լիխտենշտայն), նրանց քաղաքական կառուցվածքը, 

աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները։ Սահմանադրական մարմիններ։ Թեմա 4՝ 
Մշակույթ և մշակույթներ։ Ժողովրդական մշակույթը գերմանախոս երկրներում, դրանց 

տարբերությունները։ Ժողովրդական տոներ և ավանդություններ։ Գերմաներենի տարբերակային 

ձևերը այդ երկրներում։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 է 2 միավոր 

 
1605/B21. Երկրագիտություն (Իսպանիա) 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախռսռւթյռւն 
8-րդ կիսամյակ,  առանց եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 
 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ 
իսպանական քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքական 
պայմաններում Իսպանիայի դերի և նշանակության մասին։ 
Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Իսպանիայի պատմության, մշակույթի, 

հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին, 

2. կկարողանա հասկանալ Իսպանիայի պատմական զարգացման առանձ-

նահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները, 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել իսպանական 

քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք՝ զեկուցում, թեզիս։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իսպանիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը։ Թեմա 2՝ Երկրի 

վարչատարածքային և տնտեսա-աշխարհագրական բաժանումը։ Թեմա 3՝ Համառոտ 

պատմամշակութային ակնարկ։ Թեմա 4՝ Իսպանական դասական գրականությունը։ Թեմա 5՝ 
Իսպանական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 է 2 միավոր 

 

1605/B21. Երկրագիտություն (Իտալիա) 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախոսություն 
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 
 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ իտալական 

քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքակաե պայմաններում Իտալիայի դերի 

և նշանակության մասին։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Իտալիայի պատմության, մշակույթի, 

հասարակակաե-քաղաքակաե կյանքի մասին, 

2. կկարողանա հասկանալ Իտալիայի պատմական զարգացման առաեձեահաակություեեերը 

և արդի հիմեախեդիրեերը, 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել իտալական 

քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք՝ զեկուցում, թեզիս։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Իտալիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը։ Թեմա 2՝ Երկրի 

(տարածաշրջանի) վարչաաարածքայիե և աեաեսաաշ- խարհագրակաե բաժանումը։ Թեմա 3՝ 
Համառոտ պաամամշակութայիե ակնարկ։ Թեմա 4՝ իտալական դասական գրականությունը։ Թեմա 
5՝ իտալական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 է 2 միավոր 
 
1608/B21. Երկրագիտություն (Ֆրանսիա) 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախոսություն 
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ  գնահատման դասընթաց 
 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ ֆրանսիական 

քաղաքակրթության նվաճումների և արդի աշխարհաքաղաքակաե պայմաններում Ֆրանսիայի 

դերի և նշանակության մասին։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. բավարար չափով տեղեկություններ կունենա Ֆրանսիայի պատմության, մշակույթի, 

հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին, 

2. կկարողանա հասկանալ Ֆրանսիայի պատմական զարգացման առանձ-

նահատկությունները և արդի հիմնախնդիրները, 

3. կկարողանա օգտվել մասնագիտական գրականությունից և գրել ֆրանսիական 

քաղաքակրթության այլևայլ հարցերին վերաբերող ոչ մեծ աշխատանք՝ զեկուցում, թեզիս։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ֆրանսիայի բնական և ժողովրդագրական պայմանների բնութագիրը։ Թեմա 2՝ Երկրի 

(տարածաշրջանի) վարչատարածքային և տնտեսա- աշխարհագրական բաժանումը։ Թեմա 3՝ 
Համառոտ պատմամշակութային ակնարկ։ Թեմա 4՝ Ֆրանսիական դասական գրականությունը։ 
Թեմա 5՝ Ֆրանսիական երաժշտությունը, թատրոնը և կինոն։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 է 2 միավոր 

1601/B18. Անգլերենի ոճագիտություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախռսռւթյռւն 
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Ոճագիտության դասընթացը բակալավրիատի մակարդակում նպատակ ունի ուսանողներին 

ծանոթացնել անգլերենի ոճի հանգուցային հարցերին։ Այնպիսի կարևորագույն խնդիրների 

լուսաբանումը, ինչպիսիք են՝ լեզվաոճական կարգեր, խոսքի գործառույթ և գործառական ոճ, 

գեղարվեստական գրականության ընկալման ընդհանուր հարցեր և այլն, անխուսափելի 

անհրաժեշտություն է բանասիրական կրթության շրջանակներում։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի անգլերենի ոճագիտության հիմունքներին, 

2. ձեռք կբերի հետևյալ հմտությունները՝ կարդալ, վերլուծել և մեկնաբանել տեքստը, 

3. կկարողանա կատարել անգլերեն տեքստի լեզվաոճական վերլուծություն։ 
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Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Անգլերենի ոճագիտության հիմնահարցեր։ Թեմա 2 Ոճագիտության հիմնական 

կատեգորիաները՝ բանադարձում, այլաբերություն, որոնք ներառում են մի շարք ոճական հնարներ։ 
Թեմա 3՝ Անգլերենի ոճագիտության հնչյունաբանական, բառագիտական, ձևաբանական և 

շարահյուսական հիմնահարցեր։ Թեմա4՝ Անգլերենի ֆունկցիոնալ ոճագիտության հիմնահարցեր։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 է 2 միավոր 
 
1601/B24. Անգլերենի պատմության հիմնահարցեր (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 3,8 ժամ դասախոսություն 
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անգլերենի լեզվական համակարգի 

ակունքներին, լուսաբանել անգլերենի համակարգին բնորոշ հեչյուեակաե, բառակազմական, 

քերականական օրինաչափությունների պատմական զարգացումը։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կիմաեա հին, միջին, ժամանակակից անգլերենի հեչյուեակաե, քերականական 

համակարգին բնորոշ գծերը, 

 ձեռք կբերի անգլերենի զարգացման առաեձեահաակություեեերի վերաբերյալ 

աեսակաեգիաելիքեեր, 

 կկարողանա կատարել թարգմանություն՝ հին և միջին անգլերենից ժամանակակից 

անգլերեն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Անգլերենի զարգացման 3 փուլերը. Դրանց լեզվական առաեձեահաակություեեերի և 

պատմական ժամանակաշրջանի բնութագիրը։ Թեմա 2՝ Հին, միջին, ժամանակակից անգլերենի 

հեչյուեակաե համակարգի առաեձեահաակություեեերը։ Թեմա 3՝ Հին, միջին, ժամանակակից 

անգլերենի քերականական համակարգի բնորոշ գծերը։ Թեմա 4՝ Միջլեզվական 

հարաբերությունների ուսումնասիրությունը լեզվի պատմության շրջանակներում։ Թեմա 5՝ 
Թարգմանություններ հին և միջին անգլերենից ժամանակակից անգլերեն։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 

 
 
1601/B23. Անգլերենի հնչյունաբանության հիմնահարցեր (3կրեդիտ) 
Շաբաթական 3․5  ժամ դասախասաւթյաւն 
5-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Ուսանողներին ծանոթացնել անգլերենի տեսական հնչյունաբանության հիմնական 

ուղղություններին։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կյուրացնի տեսական հնչունաբանության հիմնական բաժինները, նրանց ուսումնասիրման 

առարկան և դրանց առնչվող տեսական խնդիրներ, 

2. կտիրապետի առարկայի հիմնական տեսական առանձնահատկություն- ներին,որոշակի 

լսողական հմտությունների, 

3. կծանոթանա տեսական հնչունաբանության բնագավառի վերջին նորություններին և 

կկարողանա ինքնուրույն կատարել գիտահետազոտական աշխատանք։ 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները 

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 
 
1407/B01. Գրականագիտության հիմունքներ (2 կրեդիտ ) 
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն 
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատշաճ գիտելիքներ ձևավորել 

գրականագիտական հիմնական հասկացությունների, տերմինների, գրական երկի 

կառուցվածքային առանձնահատկությունների, նրա տարրերի վերաբերյալ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. յուրացրած կլինի արդի գրականագիտության կարևորագույն հասկացությունները, 

2. որոշակի պատկերացում կունենա գրական գործընթացի, դրա բաղադ րատարրերի մասին, 

3. կկարողանա կատարել ցանկացած գրական տեքստի գրականագիտական վերլուծություն։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Գրականագիտության հիմնական բաժինները, նրանց կապը։ Արվեստի տեսակները , 

նրանց դասակարգումը։ Գրականության տեղը արվեստի տեսակների շարքում։  
Թեմա 2՝ Գրական պատկերման գլխավոր առարկան։ Գրական-գեղարվեստական պատկերի 

տեսակները։ .  
Թեմա 3՝ Գրական երկի թեման և թեմատիկան։ Գրական երկի կոմպոզիցիան նրա ձևերն ու 

միջոցները։ Գրական երկի սյուժեն, նրա տարրերը։  
Թեմա 4 ՝ Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները։ Լեզվի պատկերավորման 

շարահյուսական և բառային միջոցները։  
Թեմա 5՝ Տաղաչափական համակարգեր։ Բանաստեղծության կայուն ձևեր։  
Թեմա 6՝ Գրական սեռեր և ժանրեր։ Էպիկական, քնարական և դրամատիկական սեռերի 

առաեաձեահաակություեեերը։ Կերպարի կառուցման եղանակները տարբեր սեռերում։ Գրական 

ժանրերի տարբերակման հիմեակաե սկզբունքները։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 

 
 
1403/B01. Հայ գրականության զարգացման պատմություն (2կրեդիա) 
Շաբաթական 2,5 ժամ դասախոսություն 
5-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ հիե և միջնադարյան 

գրականության ժանրային ու բովանդակային առաեձեահաակություեեերը, ուսուցանել 19-րդ դարի 

հայ գրականության զարգացման ուղղությունները։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 
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1. կիմաեա հայ գրականության զարգացման միտումները, գրական ժանրերը և ուղղություեերը, 

կերպավորման ու պատկերային առաեձեահաակություեեերը, 

2. կհասկանա գրական երկերի գաղափարական և պաամահասարակակաե 
դեր^ 

3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Հայ ժողովրդական բանահյուսություն. առասպելները, վիպերգերը, էպոսը, 

գեղարվեստական մշակումները։  
Թեմա 2՝ Հայ գրականությունը 5-րդ դարում՝ Բուզաեդ, Խորեեացի, Եղիշե։  
Թեմա 3՝ Հայ գրականությունը 6-12-րդ դարերում՝ Նարեկացի, Շնորհալի։ Թեմա 4՝ Հայ 

գրականությունը 13-18-րդ դարերում՝ Ֆրիկ, Քուչակ, Սայաթ-Նովա։  
Թեմա 5՝ Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը՝ Աբովյաե։  
Թեմա 6՝ Հայ գրականությունը 19-րդ դարի 50-60-ակաե թվականներին, քաղաքացիական 

բովանդակությունը՝ Նալբաեդյաե, Դուրյաե։  

Թեմա 7՝ Հայ գրականությունը 70-80-ակաե թվականներին, գրական ուղղություններ. Րաֆֆի, 

Պարոեյաե։  
Թեմա 8՝ Հայ արձակը՝ Շիրվաեզադե, Մուրացան, Զոհրապ, և քնարերգության վերելքը 19-րդ 

դարի վերջերին, 20-ի սկզբեերիե՝ Թումաեյաե, Իսահակյաե, Մեծարենց, Վարուժան, Տերյան։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

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 

 
 
1701/ B01. Ռուս գրականության պատմություն (2 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2 ժամ դասախասաւթյաւն 
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել ռուս գրականության 

պատմական զարգացման, հիմնական գրական ուղղությունների, ինչպես նաև առանձին ռուս 

դասական գրողների ստեղծագործության մասին։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. կունենա պատկերացում. 

1. կունենա պատկերացում ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերի մասին, 

2. կիմանա 18-20-րդ դարերի ռուս գրականության հիմնական ուղղությո^ ների մասին, 

3. ծանոթ կլինի ռուս դասականների կարևորագույն ստեղծագործությո^ ներին։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Ռուս գրականության դերը համաշխարհային մշակույթում։ Հին ռուս գրականության 

հիմնական ժանրերն ու նշանավոր հուշարձանները։ Թեմա 2՝ 18-րդ դարի գրականության 

հիմնական ուղղությունները։ Ռուսական կլասիցիզմ։ Ռուսական սենտիմենտալիզմ։ Դ.Ֆոնվիզինի, 

Ն.Կարամզինի ստեղծագործությունը։ Թեմա 3՝ Ռուսական ռոմանտիզմ։ Ա.Պուշկինը և պուշկինյան 

դարաշրջանի ռուս գրականությունը։ Մ.Լերմոնտովի և Ն.Գոգոլի ստեղծագործությունը։ Թեմա 4՝ 
Ռեալիզմի հետագա զարգացումը ռուս գրականության մեջ։ Ի.Գոնչարովի, Ա.Օստրովսկու, 

Ի.Տուրգենևի ստեղծագործությունը։ Թեմա 5՝ Ֆ.Դոստոևսկու, Լ.Տոլստոյի և Ա.Չեխովի 

ստեղծագործությունը։ Թեմա 6՝ Մոդեռնիստական ուղղությունները ռուս գրականության մեջ 

/սիմվոլիզմ, ակմեիզմ, ֆուտուրիզմ/։ Ա.Բլոկի, Օ.Մանդելշտամի, վ.Մայակովսկու 

ստեղծագործությունը։ Թեմա 7՝ 20-րդ դարի ռուսական ռեալիզմը։ Մ.Գորկու, Ի.Բունինի, 

Մ.Շոլոխովի, Մ.Բուլգակովի ստեղծագործությունը։ Թեմա 7՝ 20-րդ դարի 2-րդ կեսի պատմության 

ուրվագիծ։ 



 

83 
 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Գնահատումնանցկացվումէ 2 ընթացիկստուգումներիգնահատմանհիմանվրա, յուրաքանչյուրը՝ 10 

միավորառավելագույնարժեքով, միավորներիքայլը 0.5 է: 

 
1601/B01. Թարգմանություն․ լեզվական և խոսքային առանձնահատկություններ (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն 
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 
Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ թարգմանության 

պատմության, նրա տիպերի ու սկզբունքների մասին և ներկայացնել թարգմանության դերը 

ժամանակակից իրականության մեջ։ 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

1. ձեռք կբերի գեղարվեստական թարգմանության հմտություններ, 

 կյուրացնի թարգմանաբանության կառուցվածքային փոխակերպումները, 

 կիմանա թարգմանության սկզբունքները։ 

Բովանդակությունը. 

Թեմա 1՝ Թարգմանաբանական տեսության համառոտ պատմական ակնարկ։ Թեմա 2 

Թարգմանությունը որպես բանասիրական ուսումնասիրության առարկա։ Համարժեքության 

խնդիրը, հավելում և կորուստ, անթարգմանելիու– թյուն։ Թեմա 3՝ Թարգմանչի անհատականության 

խնդիրը։ Թեմա 4՝ Բացականչությունների, գռեհկաբանությունների թարգմանության խնդիրը։ 

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

տրվում 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 է 2 միավոր 

 

 

 

 

 

 

1. 1601/Բ11 2. Անգլերենի քերականություն 3.  կրեդիտ 

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

6. 8-րդ կիսամյակ՝գարնանային 7. առանց եզրափակիչ 

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 
13. ներկայացնելու անգլերենի քերականության հիմնական հարցերի վերաբերյալ դասական և 

ժամանակակից ամենակարևոր տեսությունները, 

14. քննարկելու անգլերենի քերականական համակարգի երկու ոլորտների` ձևաբանության և 
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շարահյուսության, հիմնական երևույթների  մեխանիզմները,  

15. նկարագրելու լեզվի տարբեր հատույթային մակարդակների դինամիկ հարաբերությունները, ինչպես 

նաև բառակապակցության և նախադաասության  փոխհարաբերությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
16. գնահատելու քերականական տեսություններին նվիրված գիտական գրականությունը, 

17. լուսաբանելու տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական առանձնահատկությունները, 

18. վերլուծելու բառակապակցությունների տիպերը, նրանց կառուցվածքային յուրահատկությունները;  

վերլուծելու նախադասությունը և նախադասության անդամները ըստ հիմնական շարահյուսական 

առանձնահատկությունների: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
19. օգտվելու անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր և ինտերնետային 

ռեսուրսներից, 

20. վերլուծելու տարատեսակ քերականական դրսևորումները ներկայացնող փաստական նյութեր և 

կատարելու հետևություններ: 

21. 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 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՝ 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. 
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5. Կրթական այլ մոդուլներ 
«Անգլերեն լեզու և գրականություն » մասնագիտություն 
 

1601/6հ83Արտադրական պրակտիկա (մանկավարժական) (8 կրեդիտ) 
10-րդ կիսամյակ, ստուգարք(4 շաբաթ տևողությամբ)  

Նպատակը. 
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հանրակրթական դպրոցներում 

դասավանդման գործընթացին և դասավանդման առանձնհատ- կություններին։ 

Պրակտիկայի արդյունքները. Պրակտիկայի հաջող 

ավարտին ուսանողը. 

1. կտիրապետի դասավանդման պրակտիկ հմտություններին, 

2. կկարողանա ճիշտ կազմակերպել դասավանդման գործընթացը, 

3. ձեռք կբերի գործնական, մանկավարժական հմտություններ։ 
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ) 
10-րդ կիսամյակ, քննություն 
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ) 
10-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ 
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Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետը մագիստրոսի  կրթա-

կան մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով. 

 

Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ 
 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Անգլերեն լեզու և գրականություն023102.02.7 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Բանասիրության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2017/18 

6. Ուսումնառության լեզուն Անգլերեն 

7. Ուսուցման ձևը Հեռակա 
 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Տվյալ մասնագիտության շրջանակներում բակալավրի աստիճանի առկայության 

դեպքում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների /բարձր ՄՈԳ-ի 

դեպքում/, ցածր ՄՈԳ և հարակից մասնագիտություն ունեցող դիմորդները հանձնում 

են տվյալ մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը4: 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է` 

 

 զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները, տրամադրելով 

խորացված ուսուցում  անգլիական բանասիրության   ոլորտում,    

 տրամադրելու     խորը տեսական գիտելիք` լեզվաբանության   ժամանակակից 

մեթոդները, հիմնախնդիրները և եղանակները հասկանալու, մեկնաբանելու և 

վերլուծելու համար: 

 խթանելու   ուսանողների    մոտ  քննադատական մտածողություն, տեսությունը և 

պրակտիկան  համադրելու և  գնահատելու ունակություն: 

 փոխանցելու     ուսանողներին   այնպիսի    գիտելիքներ ու  կարողություններ, 

որոնք անհրաժեշտ են հասարակական գործունեության բազմազան ոլորտներում 

մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար:  
 

                                            
4ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր 

(վերահաստատվում է ամեն տարի) 
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2. քննարկելու լեզվաբանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ասպարեզում ներկայումս իրականացվող հետազոտական աշխատանքները, 

3. թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից 

լեզվաբանական համակարգերը, 

4. լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

5. ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվաբանության ոլորտի նոր 

մեթոդների ինքնուրույն ուսուցման և մշակման գործընթացում: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

2. վերլուծելու կրթական գործընթացի տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

3. կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (հաղորդումներ, զեկուցումներ, 

գիտական բանավեճ) լեզվի տեսության տարբեր ոլորտներում, 

4. իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

համապատասխան կրթական հաստատություններում (սեմինարների և գործնական 

պարապմունքների անցկացում բակալավրիատում, կուրսային աշխատանքների 

գրախոսում), 

5. մշակելու և գործնականում կիրառելու ուսուցման համակարգչային մեթոդներ, 

6. իրականացնելու լեզվական նյութի  սիստեմավորում, 

7. օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ 

տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների 

բազա) ստացված տվյալները լեզվաբանական քննության նպատակով: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, 

գիտական հոդվածներ), 

2. վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

3. կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ 

ձևեր ու միջոցներ (գիտական հոդվածներ, գրախոսություն, գիտաժողովի 

կազմակերպում), 

4. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները։ 

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 
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Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը գնահատվում են հետևյալ 

մեթոդներով. 

1.  Գրավոր կամ բանավոր ընթացիկ և եզրափակիչ քննություն, 

2. Բազմակի ընտրության թեստեր, 

3.  Բանավոր ներկայացման կամ զեկույցի գնահատում 

4. Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում: 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել մասնագետներ, որոնք իրենց լեզվական և լեզվի 

ուսուցման ժամանակակից հմտությունների և համապատասխան ռազմավարության 

կիրառման շնորհիվ կկարողանան դիմակայել շուկայական մրցակցությանը և իրենց 

տեղն ապահովել ժամանակակից աշխատաշուկայում: Կարևորվում և խրախուսվում են 

նաև քննադատական, վերլուծական, ուսումնական ծրագրերի մշակման 

հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ նախապայմաններ են հետագա աշխատանքային 

գործունեության համար: Շրջանավարտները կարող են աշխատել 

 բուհում,  

 ակադեմիական շրջանակներում,  

 տեղական և միջազգային տարբեր կազմակերպություններում, 

 լեզվի կենտրոններում,  

 գովազդային գործակալություններում և այլն: 

 

 

 

 

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, 

 էլեկտրոնային գրատախտակ,  
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 հեռուստացույց, 

 DVD նվագարկիչ 

 ընդհանուր առմամբ բավարար է ծրագրի իրականացման համար: 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. Համապատասխան կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային/առարկայական 

կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս 

Ծրագիրը իրականացվել է տվյալ մասնագիտության ոլորտում առկա միջազգային 

ծրագրային կողմնորոշիչների և չափորոշիչների հաշվառումով` հիմնված Լիդսի և 

Լանկաստերի (Մեծ Բրիտանիա), Կագլիարիի և Կա-Ֆոսկարիի (Եվրոպա), Բերկլիի և 

Կոլումբիայի (ԱՄՆ) 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, 

 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  
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 Անգլերենի գերազանց իմացություն, անգլալեզու միջավայրում համապատասխան խոսքային 

ռազմավարություն  իրականացնելու  կարողություն`  խուսափելով միջմշակութային լեզվական 

կոնֆլիկտներից, 

 Անգլերենին առնչվող բանասիրական տարբեր գիտակարգերի և հարակից միջգիտակարգերի 

շուրջ տարբեր բանավեճեր և քննարկումներ կատարելու կարողություններ, 

Կիրառական լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունների, ճյուղերի, հիմնական 

հասկացությունների, ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները կիրառման 

կարողություններ,  

 Կիրառական լեզվաբանության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում 

գիտահետազոտական աշխատանք ղեկավարելու հմտություններ, 

 Ուսուցման համակարգչային մեթոդներ մշակելու և գործնականում կիրառելու կարողություններ, 

Կիրառական լեզվաբանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում ներկայումս 

իրականացվող հետազոտական աշխատանքները վերլուծելու կարողություններ, 

 

 

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 և գրականություն» մագիստրոսական ծրագրի 

ղեկավար, բ. գ. դ., պրոֆեսոր Սեդա Գասպարյան, 

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝ բ.գ.թ., դոցենտ, Ռուզան Առաքելյան (ֆակուլտետի ՈԱ 

հանձնաժողով),   

 

 

 

 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք 

և իմացություն 

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու 

լեզվաբանության 

ժամանակակից 

տեսությունները, 

ճյուղերը, 

հիմնական 

հասկացություններ

ը 

Բ1 գնահատելու խոսքային գործընթացում 

հասարակական գործոնների դերը 

 

Ա2 քննարկելու Բ2 վերլուծելու կրթական գործընթացի տեսական և 
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լեզվաբանության 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

ասպարեզում 

ներկայումս 

իրականացվող 

հետազոտական 

աշխատանքները 

գործնական հիմնահարցերը 

 

Ա3 թվարկելու և 

նկարագրելու 

գոյություն ունեցող 

ժամանակակից 

լեզվաբանական 

համակարգերը 

Բ3 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական 

աշխատանք /հաղորդումներ, զեկուցումներ, 

գիտական բանավեճ/ լեզվի տեսության տարբեր 

ոլորտներում 

Ա4 լուսաբանելու 

ժամանակակից 

լեզվաբանության 

հիմնահարցերը 

Բ4 իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին 

առնչվող գործնական պարապմունքներ 

համապատասխան կրթական 

հաստատություններում /սեմինարների և 

գործնական պարապմունքների անցկացում 

բակալավրիատում, կուրսային աշխատանքների 

գրախոսում/ 

Ա5 ցուցաբերելու 

ստեղծագործական 

մոտեցում 

լեզվաբանության 

ոլորտի նոր մեթոդների 

ինքնուրույն ուսուցման 

և մշակման 

գործընթացում 

Բ5 մշակելու և գործնականում կիրառելու ուսուցման 

համակարգչային մեթոդներ 

Ա6  Բ6 իրականացնելու լեզվական նյութի  

սիստեմավորում 

  Բ7 օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր 

ռեսուրսներից (բազմաբնույթ տեքստերի, 

բառարանների հնչյունական, բառային, 

տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված 

տվյալները լեզվաբանական քննության նպատակով 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Գ1 օգտվելու 

տեղեկատվության 

տարատեսակ 

աղբյուրներից 

(ինտերնետ 

ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային 

գրադարաններ, 

լեզվաբանական 

կորպուսներ, 

Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը 

գործնականում, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման 

օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ /գիտական 

հոդվածներ, գրախոսություն, գիտաժողովի 

կազմակերպում/ 
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գիտական 

հոդվածներ) 

Գ2 վերլուծելու 

մասնագիտական 

փաստեր և 

կատարելու 

հետևություններ 

Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու 

առկա գիտելիքները 

Ուսումնական մոդուլի 

անվանումը 

Մոդուլ

ի 

թվանիշ

ը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

  Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

Բ

5 

Բ

6 

Բ

7 

Բ

8 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 
 

Օտար լեզու – 1             +   +   +     

Օտար լեզու – 2               +    +     

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները 

մասնագիտական ոլորտում 

            +      +     

Հետազոտության պլանավորում և 

մեթոդներ 

            +      +     

Մասնագիտության արդի 

հիմնախնդիրները 

1601/Մ00 +   +          +      +   

Լեզու, գրականություն, նշան 1606/Մ01 +        +           + +  

Զուգադրական 

լեզվա-բանագիտություն 

1601/Մ01   +  +      +    +        

Գործառական ոճագիտություն 1601/Մ02    + +      +        +    

Գործաբանական 

լեզվաբանություն 

1601/Մ03   +      +  +          +  

Իմաստաբանություն 1601/Մ04    + +       +       +    

Անգլերենի քերականության 

արդի հիմնահարցերը 

1601/Մ05 +         +    +       +  

Տեքստի մեկնաբանություն 1601/Մ06     +          +   +  +   

Անգլերենի կիրառական 

հնարավորությունները 

1601/Մ07    +          + +     +   

Հոգելեզվաբանություն 1601/Մ08    +          +      + +  

Կորպուսային լեզվաբանություն 1601/Մ09   + +         +       +   

Մշակութային մարդաբանություն 1601/Մ10    +     +      +      +  

Լեզու, գենդեր, 

հաղորդակցություն  

1601/Մ11  +       +          + +   

Լեզվամշակութաբանություն 1609/Մ12   +      + +          +   

Հանրալեզվաբանություն 1601/Մ12  +       + +         +    

Հնդեվրոպական լեզուների 

համեմատական 

քերականություն և լեզուների 

տիպաբանություն 

1601/Մ13 +   +          +       +  

Տեքստի լեզվաբանություն 1601/Մ14   +          +      + +   

Մասնագիտական անգլերեն 1601/Մ15   +           + +   + +    

Գիտական սեմինար 1601/Մ16          + +         +   

Մասնագիտական պրակտիկա 1601/Մ17          + + +        +   
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Մագիստրոսական ծրագիր` 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

1601/Մ03 Հոգելեզվաբանություն 

 

3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

2 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն 

3-րդ կիսամյակ առանց ընթացիք գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 պարզաբանել լեզու- հոգեբանություն հարաբերակցությունը, 

 հստակեցնել հոգելեզվաբանության տեսական և գործնական կարևորությունը, 

 լուսաբանել հոգելեզվաբանական գործոնների դերն ու նշանակությունը 

արդյունավետ հաղորդակցման գործընթացում: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
22. բացահայտելու միջգիտակարգային կապեր,  

23. հաղորդակցվելու արդյունավետորեն՝ հաշվի առնելով խոսքաստեղծման բնականոն 

ընթացքը, ինչպես նաև որոշարկելու խոսքի թերընկալման հետ կապված խնդիրները 

24. կիրառելու հոգելեզվաբանական մեթոդները՝ լեզվաբանական ուսումնասիրություններ 

կատարելիս, 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
25. բացահայտելու միջգիտակարգային կապեր,  

26. հաղորդակցվելու արդյունավետորեն՝ հաշվի առնելով խոսքաստեղծման բնականոն 

ընթացքը, ինչպես նաև որոշարկելու խոսքի թերընկալման հետ կապված խնդիրները, 

27. կիրառելու հոգելեզվաբանական մեթոդները՝ լեզվաբանական ուսումնասիրություններ 

կատարելիս, խոսքային գործունեությունը վերլուծելիս` վերհանելով հոգելեզվաբանական 

առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
28. օգտվելու լեզվի հոգելեզվաբանության ոլորտի ընդգրկումը ներկայացնող 

ինտերնետային ռեսուրսներից, 

29. վերլուծելու խոսքաստեղծում-խոսքի ընկալում-արդյունավետ հաղորդակցում 

կապը ներկայացնող փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1․Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

2․Բ6 իրականացնելու լեզվական նյութի  սիստեմավորում, 

3․Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելով 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելով դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու 

միջոցներ /գիտական հոդվածներ, գրախոսություն, գիտաժողովի կազմակերպում/, 

4․Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

Նախատեսվում է անցկացնել 2  ընթացիկ ստուգում  և ինքնուրույն աշխատանք 

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

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին տրվում է 2 միավոր 

 

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով 
 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հոգելեզվաբանությունը գիտական համակարգում: Հոգելեզվաբանության 
ուսումնասիրության առարկան և մեթոդները: Լեզու և գիտակցություն, խոսքաստեղծման և 
խոսքի ընկալման առանձնահատկություններ: Լեզվի յուրացում, լեզու–մշակույթ 
փոխկապակցվածություն: Հոգելեզվաբանության կիրառական ոլորտներ /ՆԼԾ, դատական 
հգբ, կրթական հգբ և այլն/:  

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ëåîíòüåâ, À. Îñíîâû ïñèõîëèíãâèñòèêè. Ì.: МГУ, 1997. 

2. Ellis, R. Second Language Acquisition. Oxford: OUP, 1997. 

3.  Scovel, T. Psycholinguistics. Oxford: OUP, 2005. 

4. Wilson, R. and Keil F. The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. London: 

Longman, 1999. 

 

1601/Մ09   Կորպուսային լեզվաբանություն 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

 2 ժամ /շաբ. 10 ժամ դասախոսություն   

3-րդ կիսամյակ 

 

առանց ընթացիք գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ 
 ներկայացնելկորպուսայինլեզվաբանության առաջացման պատմությունը, 

 լուսաբանել կորպուսային լեզվաբանության հիմնական դրույթները, 

 պարզաբանել կորպուսային լեզվաբանության տեղն ու դերը ժամանակակից 

լեզվաբանական գիտահետազոտական ուսումնասիրություններում։ 

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

1. ներկայացնելու կորպուսների առաջացման շարժառիթներն ու պատմությունը,  

2. լուսաբանելու կորպուսային հետազոտությունների կարևորությունը 

ժամանակակից լեզվաբանության ոլորտում: 

 

բ․գործնական մասնագիտական կարողություններ 
30. գնահատելուկորպուսային տեխնոլոգիաներով աշխատանքի կարևորությունը, 

31. կատարելուտվյալների բազայի ընդհանուր զննություն, 

32. դիտարկելու կորպուսային ծրագրավորման առանձնահատկությունները, 

33. օգտագործելու կորպուսային տեղեկատվական տարբեր ռեսուրսներին վերաբերող 
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հասկացություններ: 

 

գ․ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան 
34. վերլուծելու կորպուսային բազաներին առնչվող տեղեկատվություն, 

35. ցուցաբերելու կորպուս լեզվաբանական գիտակարգի իմացություն: 

 

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

 

1․Ա2 քննարկելու լեզվաբանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում 

ներկայումս իրականացվող հետազոտական աշխատանքները, 

2․Ա3 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

համակարգերը, 

3․Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

4․Բ5 մշակելու և գործնականում կիրառելու ուսուցման համակարգչային մեթոդներ, 

5․Բ7 օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ 

տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) 

ստացված տվյալները լեզվաբանական քննության նպատակով, 

6․Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու 

միջոցներ /գիտական հոդվածներ, գրախոսություն, գիտաժողովի կազմակերպում/: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

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 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կորպուսային լեզվաբանության առարկան և խնդիրները: Անգլերենի միջազգային 

կորպուսի կառուցվածքն ու բաղկացուցիչ մասերը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ընձեռած հնարավորությունները բանասիրական վերլուծությունների գործընթացում։ 

Բանասիրական տեղեկատվության պահպանումն ու փոխանցումը։ Կորպուսային 

հետազոտությունների տեղն ու դերը լեզվաբանական տարբեր գիտակարգերում:  

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Gvishiani, N.B. English on Computer: A Tutorial in Corpus Linguistic. M.: Vishaya shkola, 

2008.  
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2. Baker P., Hardie A., McEnery T. A Glossary of Corpus Linguistics.  Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2006.  

3. Biber D., Conrad S., Reppen R. Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and 

Use. Cambridge: CUP, 1998. URL: http://books.google.com/books?id=2h5F7TXa6psC 

4. Corpus Linguistics Beyond the Word: Corpus Research from Phrase to Discourse . Ed. 

by E. Fitzpartick.  Amsterdam, New York: Rodopi, 2007.  

 
 

1601/Մ05 Անգլերենի քերականության արդի հիմնահարցեր 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

3,4 ժամ /շաբ. 

 

10 ժամ դասախոսություն 

 

2-րդ կիսամյակ 

 

առանց եզրափակիչ գնահատում 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնելանգլերենի քերականության արդի խնդիրներն ու մոտեցումները, 

 պարզաբանել քերականության տեղն ու դերը ժամանակակից լեզվաբանական 

մոտեցումների դիրքերից, 

 լուսաբանել գործաբանական և ճանաչողական քերականության, ինչպես նաև 

տեքստաբանության հիմնահարցերը: 

 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
     1․  ներկայացնելու անգլերենի քերականության արդի մոտեցումները, 

     2․  լուսաբանելու քերականական վերլուծության ժամանակակից ստանդարտները: 

 

 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3․գնահատելու քերականական տարբեր մոտեցումների կարևորության աստիճանը, 

4․դիտարկելու սեփական հետազոտությունների արդյունքները քերականության  

    ժամանակակից միտումների լույսի ներքո, 

 5․ օգտագործելու ստացված գիտելիքները գործնական նպատակներով:  

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
6․վերլուծելու առաջադրվող նոր խնդիրներ գործաբանական, ճանաչողական,    

     գործառական լեզվաբանության դիրքերից, 

        7․ցուցաբերելու ինքնուրույն գիտական աշխատանք կատարելու հմտություններ: 

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

1․  Ա1 ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2․Ա3 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

համակարգերը, 

3․Բ2 վերլուծելու կրթական գործընթացի տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

4․Բ6 իրականացնելու լեզվական նյութի  սիստեմավորում, 



 

98 
 

5․Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ), 

6․Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները:  

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

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 է 2 միավոր։ 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության արդի խնդիրները և լեզվաբանության զարգացման նոր միտումները։ 

Նախադասության շարահյուսական մոդելավորման սկզբունքները: Նախադասության 

առկայական տրոհում: Փոխակերպական-սերող քերականություն: Տեքստի 

քերականություն: Քերականությունը լեզվաբանական գիտակարգերի շարքում: 

Գործառական-գործաբանական քերականություն։ Տեքստի քերականություն։ 

Ճանաչողական քերականություն: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Mkhitaryan Ye., Chubaryan A. Theoretical English Grammar Yerevan: YSU press, 2013.  

2. HuddlestonR., Pullum K. The Cambridge Grammar of the English Language Cambridge: CUP, 

2002. 

3. Langacker R.W. An Introduction to Cognitive Grammar  

http://cse.iitk.ac.in/users/se367/10/langacker_intro-cog-grammar-cogSci86.pdf 

4. The Routledge Handbook of Syntax. Ed. by A.Carnie, Y.Sato, D.Siddiqi. London, NY: 

Routledge, 2014. 

 

1601/Մ06 

 

“ՀԲ” Տեքստի մեկնաբանություն 

 

6 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

6,7 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար 

3-րդ կիսամյակ  եզրափակիչ քնահատումով դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ 
 ներկայացնել  տեքստի մեկնաբանության զրարգացման պատմությունը և հիմնական 

դրույթները,  
 ներկայացնել տեքստի մեկնաբանության ոլորտում ամենաշրջանառվող 

մոտեցումները դրանց արդյունավետության տեսանկյունից, 
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  պարզաբանել գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանությանը առնչվող 
խնդիրները, օբյեկտիվի և սուբյեկտիվի հարաբերակցության հարցը գեղարվեստական 
մեկնաբանության մեջ, 

 լուսաբանել գեղարվեստական ստեղծագործության  մեկնաբանության փուլային 
գործընթացը և դրա հաղթահարման արդյունավետ մեթոդաբանական մեխանիզմը: 

 քննարկել ուղղաձիգ համատեքստի հաշվառման խնդիրը գեղարվեստական 
մեկնաբանության մեջ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
3. ներկայացնելու տեքստի մեկնաբանության ոլորտում առկա մոտեցումներն ու մեթոդները 

և դրանց կիրառության արդյունավետ ուղիները,  

4. բացատրելու տեղեկատվական և գեղարվեստական տեքստերի մեկնաբանության 

մեթոդաբանական մեխանիզմների տարբերությունները, 

5. վեր հանելու գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ առկա հուզական, 

արտահայտչական, գեղագիտական և գաղափարական ներգործությունների լեզվական 

միջոցները,  

4.հասկանալու գեղարվեստական ստեղծագործության հնարավոր օբյեկտիվ  

մեկնաբանության հասնելու մեխանիզմը: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
      1. գնահատելու գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանության 

հերմենևտիկական մոտեցման արդյունավետությունը, 

 2.  կիրառելու հերմենևտիկական մոտեցման մեթոդաբանական մեխանիզմը, 

3. բացատրելու մաս - ամբողջ  հարաբերակցության հաշվառման կարևորությունը 

ընկալման, հասկացման և մեկնաբանման գործընթացում, 

4. բացատրելու ձևի և բովանդակության հարաբերակցության խնդիրը գեղարվեստական 

ստեղծագործության մեջ,  

5. ներկայացնելու ուղղաձիգ համատեքստի հաշվառման դերը հորիզոնական 

համատեքստի գեղարվեստական մեկնաբանության մեջ: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
        1.վերլուծելու տեղեկատվական տեքստ լեզվաոճական վերլուծության մեթոդի  

կիրառմամբ, 
2.   վերլուծելու գեղարվեստական տեքստ լեզվաբանաստեղծական վերլուծության 

մեթոդիկիրառմամբ, 
3. բացատրելու գրականագիտական վերլուծության սկզբունքների  կիրառության  

արդյունավետությունը գեղարվեստական ստեղծագործության՝ որպես արվեստի  
ամբողջական գործի, մեկնաբանության մեջ: 

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

1․Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

2․Ա5 ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվաբանության ոլորտի նոր 

մեթոդների ինքնուրույն ուսուցման և մշակման գործընթացում, 

3․Բ1գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

4․Բ7 օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ 

տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների 

բազա) ստացված տվյալները լեզվաբանական քննության նպատակով, 
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5․Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

6․Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և 

թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն: 

2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, 

մյուսը` բանավոր ներկայացման (պրեզենտացիա) գնահատման հիման վրա, 

յուրաքանչյուրը` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Դասընթացը ավարտվում է բանավոր եզրափակիչ քննությամբ` 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը 

համապատասխանաբար` 3, 3, 4 միավոր, 

3.տեսական հարց 1, 

3. տեսական հարց 2, 

4. գործնական առաջադրանք 1: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեքստի մեկնողական արվեստի ակունքները: Բանասիրական հերմենևտիկան որպես 
տեքստի մեկնաբանման մեթոդաբանություն: Բառի բազմաձայնության խնդիրը 
գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանության մեջ: Լեզվաբանության և 
գրականագիտության փոխկապակցվածության հարցի շուրջ: Ստեղծագործության 
ուղղաձիգ և հորիզոնական համատեքստեր: Զուգադրության դերը գեղարվեստական 
տեքստի մեկնաբանության մեջ: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Schleiermacher, F.D.E. Hermeneutics and Criticism and other writings. CUP, 1998. 

       2.  Богин, Г.И. Филологическая герменевтика. Калинин: КГУ, 1982. 

       3. Գասպարյան, Ս. Ք. Հերմենևտիկան որպես գեղարվեստական  

            ստեղծագործության մեկնաբանության մեթոդաբանություն: // Բանբեր Երևանի  

            համալսարանի. Բանասիրություն, No 3(18), էջ 29-36: 

4. Գասպարյան,Ս. Ք. 

Ձևիևբովանդակությանմիասնականությունըբանասիրականմոտեցմամբ:// 

ԲանբերԵրևանիհամալսարանի. Հասարակական 

գիտություններ, No 3(120), էջ 79-92: 

        5. Гаспарян,С.К. Лингвопоэтикаобразногосравнения. Ереван, 2008. 

6. Gasparyan, S.K. On Objectivity in Understanding Verbal Art.// The Knowledge of  

Literature. Ed. A.Locatelli. Vol. V, Bergamo University Press, 2006, pp. 67-72. 

 

 

1601/Մ0 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 3 կրեդիտ 
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 ECTS կրեդիտ 

2 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել բանասիրության պատմական արմատները և ձևավորման համառոտ 

պատմությունը 

 պարզաբանել բանասիրության՝ որպես գիտության բնագավառի առարկան և 

հիմնական խնդիրները, 

 լուսաբանել լեզվաբանության և գրականագիտության հարաբերակցությունը, 

բանասիրական ուսումնասիրության մեթոդաբանական խնդիրները, 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
6. բացատրելու լեզվի և լեզվաբանությանտեղըտեքստիբանասիրականարժևորմանհարցում, 

7. քննարկելու բանասիրական ուսումնասիրության մեթոդաբանությանն առնչվող 

հարցեր: 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. ներկայացնելու բանասիրության ձևավորման ընթացքը, 

2. լուսաբանելու բանասիրական մոտեցման կարևորությունը հատկապես գեղարվեստական 

ստեղծագործության հասկացման ու մեկնաբանման գործընթացում, 

3. կիրառելու ձեռք բերած գիտելիքները հետազոտական աշխատանքներում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
1. ցուցաբերելու ինքնուրույն գիտական աշխատանք կատարելու հմտություններ: 

2. օգտվելու բանասիրական մոտեցման ընձեռած հնարավորություններից: 

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

1. Ա1 ներկայացնելու բանասիրության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2.Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

3 Բ6 իրականացնելու լեզվական նյութի  սիստեմավորում, 

4. Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու 

միջոցներ /գիտական հոդվածներ, գրախոսություն, գիտաժողովի կազմակերպում/: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  
2. սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք ,  
3.ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա, հարցում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը նախատեսում է եզրափակիչ ստուգարք: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բանասիրության  ձևավորման ակունքները: Բանասիրության առարկան և 
ուսումնասիրության օբյեկտը: Լեզուն որպես բանասիրական ուսումնասիրության 
օբյեկտ: Բանասիրական ուսումնասիրության մեթոդաբանության հարցեր: Լայն 
բանասիրական մոտեցման կիրառությունը որպես գեղարվեստական թարգմանության 
արդյունավետությունն ապահովող միջոց: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 
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5. Винокур Г.О. Введение в изучение в филологических наук. М., Лабиринт, 2000. 

6. Хроленко А.Т. Введение в филологию. М.: Флинт, 2014. 

7. О теории художественной речи. М.: МГУ , 1971. 

 

 

1601/14 Տեքստի լեզվաբանություն 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար 

4-րդ կիսամյակ եզրափակիչ քնահատումով դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ 
 ներկայացնել տեքստ երևույթի լեզվաբանական (իմաստաբանական, գործաբանական), 

նշանագիտական, հաղորդակցական և ճանաչողական ընդգրկումը, 

  պարզաբանել տեքստ-դիսկուրս-գիտելիք առանցքի կարևորությունը տեքստային 

երևույթների քննության տեսանկյունից, ինչպես նաև միջտեքստայնության և 

միջդիսկուրսայնության լույսի ներքո, 

 լուսաբանել տեքստ երևույթի միջգիտակարգային բնույթը՝ուղենշելով ոլորտի 

զարգացման միտումները: 

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

8. ներկայացնելու տեքստ-դիսկուրսդիալեկտիկական հարաբերությունը 

ինչպեսխոսքաստեղծման, այնպեսէլխոսքիընկալման (մեկնաբանման) դիտակետից, 

9. քննարկելու տեքստային կարգերը, տեքստայնության հիմնական բնութագրիչները, 

տեքստի/դիսկուրսի վերլուծության արդի տեսական մոտեցումները, 

10. նկարագրելու տեքստային դրսևորումները ժանրային և տիպաբանական առումներով՝ 

ներառյալ բազմամոդալականության և նոր տեքստային ձևերի (օր.՝ հիպերտեքստ) 

առանձնահատկությունները:  

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
11. Ճանաչելու և գնահատելու տեքստային դրսևորումների լեզվական 

առանձնահատկությունները՝ ներառյալ սեփական խոսքի/տեքստի ռեֆլեքսիվ 

վերլուծությունը,  

12. լուսաբանելու գիտակարգի զարգացման, ինչպես նաև տեքստային ձևերի փոփոխության 

փուլերը, 

6․կատարելու փաստական նյութի վերլուծություն՝ վերհանելով իմաստաբանական, 

գործաբանական և ճանաչողական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
       7․ օգտվելու ոլորտը ներկայացնող ինտերնետային ռեսուրսներից (գիտական  

       պարբերականներ, համալսարանական կայքեր և այլն), 

       8․վերլուծելու տեքստ-գիտելիք կապը արտացոլող փաստեր, կատարելու   

       եզրահանգումներ: 

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

1․Ա2 քննարկելու լեզվաբանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում 

ներկայումս իրականացվող հետազոտական աշխատանքները, 

2․Ա3 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

համակարգերը, 

3․Բ2 վերլուծելու կրթական գործընթացի տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 
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4․Բ5 մշակելու և գործնականում կիրառելու ուսուցման համակարգչային մեթոդներ, 

5․Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

6․Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու 

միջոցներ:  

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:  

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 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տեքստ-դիսկուրս տարբերակում; տեքստի և դիսկուրսի վերլուծության տեսական 

հիմնահարցեր; տեքստայնություն; տեքստային ձևեր, ժանրեր; գիտելիք և տեքստի 

ճանաչողական ընդգրկում; գրավոր և բանավոր տեքստ; համատեքստ և նախագիտելիք; 

տեղեկատվության կառուցվածք և տեքստի կապակցում; հաղորդակցական 

իրազեկություն: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Girunyan, G., Text. Discourse. Knowledge: An Introductory Course in Text Linguistics.  Yerevan: YSU, 

2017. 

2. Widdowson, H. G. Discourse Analysis. Oxford:  OUP, 2011. 

3. Chernyavskaya, V.,  Lingvistika Teksta (Polokodovost’, Intertekstualnost’, Interdiskursivnost’), [Text 
Linguistics (Multicodedness, Intertեxtuality, Interdiscursivity)], URSS, M., 2009. 

4. Widdowson, H. G., Text, Context, Pretext (Critical Issues in Discourse Analysis), Blackwell 

Publishing, USA, 2004. 

 

 

 

 

1601/Մ12 Հանրալեզվաբանություն 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 
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2 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն 

3-րդ կիսամյակ առանց ընթացիք գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել հանրալեզվաբանության ուսումնասիրության բնագավառները, 

հիմնախնդիրները և գիտակարգի զարգացման միտումները, 

  լուսաբանել հասարակական գործոնների դերն ու նշանակությունը խոսքային 

գործընթացներում, 

 ակտիվացնել ուսանողների լեզվաբանական ոլորտի գիտելիքների ու հմտությունների 

կիրառումը տարբեր գործնական նպատակներով ՝ առանձնահատուկ կարևորելով 

օտար լեզվի յուրացման և դասավանդման գործընթացը: 

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

1. ճանաչելու հանրալեզվաբանությունը որպես ուսումնասիրության ինքնուրույն 

ոլորտ, 

2. քննարկելու և գնահատելու հանրալեզվաբանության ազդեցությունը 

ժամանակակից մոտեցումների և համապատասխան մեթոդների ձևավորման 

գործում, 

3.  լուսաբանելու լեզվի և հասարակական,  հոգեբանական գործոնների 

փոխկապակցվածությունը խոսքաստեղծման գործընթացում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. համադրելու և վերլուծելու տեսական մոտեցումները,  

2.  լուսաբանելու խոսող-նշան-լսող-հասարակություն հարաբերակցությունը, 

կատարելու լեզվական կոդի ճիշտ ընտրություն  տարբեր  խոսքային 

իրադրություններում,  

3. հաղթահարելու միջմշակութային հաղորդակցման դժվարությունները, 

4. օգտագործելու ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները դասավանդման 

գործընթացում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
36. օգտվելու անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր 

և ինտերնետային ռեսուրսներից, 

37. վերլուծելու տարատեսակ գործառական դրսևորումները ներկայացնող 

փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1․Ա2 քննարկելու լեզվաբանության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ասպարեզում 

ներկայումս իրականացվող հետազոտական աշխատանքները, 

2․Բ1գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

3․Բ2 վերլուծելու կրթական գործընթացի տեսական և գործնական հիմնահարցերը, 

4․Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

5․Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

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:  
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

տրվում 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 է 2 միավոր 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հանրալեզվաբանության առարկան և խնդիրները,  տեղը մյուս գիտակարգերի   շարքում: 

Լեզու և հաղորդակցում, լեզվական կոդը որպես հաղորդակցման միջոց: Ենթակոդ: 

Երկլեզվության և բազմալեզվության հետ առնչվող խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: 

Ազգային լեզու և պաշտոնական լեզու: Լեզու և մշակույթ, լեզու և էթնոս:   Դիգլոսիայի 

առանձնահատկությունները: Հետազոտական արդյունքների կիրառումը լեզվի յուրացման 

և դասավանդման գործընթացում: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Holmes, J., An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman , 1992 

5. Wardhaugh, R., An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell Publishing, 2006 

6. Fasold, R., The Sociolinguistics of Language. Blackwell, Oxford UK &Cambridge USA, 1990 

7. Lakoff, R., Language and Woman’s Place. New York: Harper &Row, 1975 

8. Stockwell, P., Sociolinguistics. London & New York: Routledge, 2002 

9. Downes, W., Language and Society, London: Fontana, 1984 
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Հնդեվրոպական լեզուների համեմատական 

քերականություն և լեզուների 

տիպաբանություն 

6 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար 

4-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել անհրաժեշտ գիտելիքներ ՝  

 պարզել համեմատական լեզվաբանության հիմնախնդիրների և հիմնադրույթների, 

լեզվական ցեղակցությունը և ծագումնային ընդհանրությունները, դրանք տիպաբանա-

կան և այլ կարգի լեզվական ընդհանրություններից սահմանազատելու մեթոդաբա-

նական սկզբունքները, 

 ներկայացնել հնդեվրոպական նախալեզվի ընդհանուր բնութագիրը հ.-ե. ցեղակից 

լեզուների փոխհարաբերության և մերձավորության աստիճանի վերաբերյալ, 

տիպաբանության զարգացման պատմությունը, լեզուների տիպաբանական 

դասակարգումը, 

 պարզաբանել լեզվական ընդհանրույթների և տիպաբանական 

առանձնահատկությունների հարաբերակցությունը, 

 լուսաբանել ձևաբանական տիպաբանության և ժամանակակից տիպաբանության 



 

106 
 

մոտեցումները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.թվարկելու համեմատական լեզվաբանության հիմնախնդիրներն ու դրույթները,  

2.սահմանելու համեմատական լեզվաբանության տեղն ու դերը լեզվաբանական այլ ուղղու-

թյունների շարքում,   

3. ձևակերպելու այն օրենքներն ու սկզբունքները, որոնց վրա հենվում է համեմատական 

լեզվաբանությունը լեզուների ցեղակցությունը որոշելիս, 

ներկայացնելու տիպանության զարգացման տարբեր փուլերը, լեզուների տիպաբանական 

դասակարգումները, 
քննարկելու ձևաբանական տիպաբանության և ժամանակակից տիպաբանության սկզբունքներն ու 

մոտեցումները,  

նկարագրելու լեզվական ընդհանրույթները և տապաբանական առանձնահատկությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 4. մեկնաբանելու հ.-ե. ցեղակից լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական ընդհանրութ-

յուններն ու առանձնահատկությունները,  

 5. գնահատելու համաժամանակյա լեզվական երևույթները նաև պատմահամեմատական տեսանկ-

յունից քննելու առավելությունները, 

6. գնահատելու լեզուներին բնորոշ առանձնահատկությունները,  

7. կատարելու ավելի լիարժեք թարգմանություններ` հաշվի առնելով դրանց տիպաբանական 

հատկանիշները, 

8. մշակելու և կիիռարելու տիպաբանական մեթոդներ,  

9. վերլուծելու լեզվական նյութը` վերհանելով տիպաբանական առանձնահատկությունները: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
10. կիրառելու համեմատական  լեզվաբանության մեթոդաբանական սկզբունքները,  

11. լուսաբանելու տեսական դրույթները համոզիչ փաստարկումներով և ճշգրիտ օրի-

նակներով,  

12. վերլուծելու լեզու-մշակույթ կապը ներկայացնող փաստեր և կատարելու 

հետևություններ: 

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

1.Ա1 ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2.Ա3 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

համակարգերը, 

3.Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

4.Բ6 իրականացնելու լեզվական նյութի  սիստեմավորում, 

5.Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 

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 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հ.-ե. պատմահամեմատական լեզվաբանության զարգացման փուլերը: 

Պատմահամեմատական մեթոդը. ներքին և արտաքին վերականգնումներ: Հնդեվրոպական 

նախալեզվի գոյության ժամանակը: Հ.-ե. նախահայրենիքի տեղադրության խնդիրը: Հ.-ե. 

նախալեզվի բնույթը: Հ.-ե. Լեզվաընտանիքը: Հայերենի դիրքը հ.-ե. լեզվաընտանիքում: Հ.-ե. 

նախալեզվի հնչույթային համակարգը: Սատմ և կենտում լեզուների տեսությունը: Վանկի 

կառուցվածքային յուրահատկությունները. «Կոկորդային» բաղաձայնների տեսությունը, 

«Կատկայինների» տեսությունը: Ձևահնչույթաբանություն: Ձայնավորների 

հերթագայությունը. Անվանական կարգեր: Բնավոր (թեմատիկ) և անբուն (աթեմատիկ) 

հոլովում: Հ.-ե. նախալեզվի դերանվանական համակարգը: Բայական կարգեր: 

Բնավոր(թեմատիկ)  և անբուն (աթեմատիկ) խոնարհում: Լեզուների դասակարգում, 

Տիպաբանության մեթոդները, Տիպաբանության զարգացման պատմություն, Ձևաբանական 

տիպաբանություն, Տիպաբանությունը 21- րդ դարում, Լեզվական ընդհանրույթները, 

Հնչյունաբանական ընդհանրույթներ, Քերականական ընդհանրույթներ, Իմաստաբանական 

ընդհանրույթներ, Սեպիր – Ուորֆի վարկածը, Լեզվական ընդհանրույթները և մշակույթը: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Герценберг  Л. Г.,  Краткое введение в индоевропеистику. СПб., 2010. 

2. Красухин  К. Г.,  Введение в индоевропейское языкознание. М., 2004. 

3. Новое в зарубежной лингвистике, вып. XXI, M., 1988.  

4. Семереньи, О., Введение в сравнительное языкознание. М., 1980. 

5. Clackson, J. Indo-European Linguistics: An Introduction, Cambridge: CUP, 2007.  

6. Croft, W. Typology and Universals. Cambridge: CUP, 1990. 

7. Greenberg,  J. Language Universals. The Hague: P, 1974.  

8. Hovhannesyan, A. Harutyunyan, K. Linguistic Typology. Yerevan: Velas, 2011. 

 

1601/Մ03 Գործաբանական լեզվաբանություն 3 կրեդիտECTS 

կրեդիտ 
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http://www.twirpx.com/file/280641/


 

108 
 

2 ժամ /շաբ. 10 ժամ դասախոսություն 

2-րդ կիսամյակ առանց եզրափակիչ գնահատման 
դասընթաց  

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել գործաբանական լեզվաբանության հիմնադրույթները, հիմնական 

տեսություններըևհասկացությունները, 

 պարզաբանել սույնգիտակարգի տեղը մյուս լեզվաբանական գիտակարգերի 

(քերականություն, իմաստաբանություն) և այլ հումանիտար գիտությունների 

(հոգելեզվաբանություն, հանրալեզվաբանություն) շարքում՝ 

այններկայացնելովորպեսխոսքի ուսումնասիրության ինքնուրույն ոլորտ, 

 լուսաբանել խոսքային գործունեության առանձնահատկությունները՝ դիտելով այն 

որպես խոսող անհատի կողմից գիտակցաբար կառավարվող և խոսքային հատուկ 

օրենքներով կանոնակարգվող գործընթաց: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
38. ներկայացնելու լեզվի և խոսքի փոխհարաբերությանն առնչվող գործաբանական 

հայեցակերպը,  

39. պարզաբանելու գործաբանական լեզվաբանության սկզբունքներն ու մոտեցումները, 

40. քննարկելու խոսքային ակտերի տեսությունը և նշված ակտերի դասակարգման տարբեր 

մոդելները,  

41. նկարագրելու գործաբանական այլ տեսությունների հիմնադրույթները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
42. գնահատելու լեզվագործաբանական տեսություններին առնչվող տարբեր 

մոտեցումները,  
43. վերլուծելու  ասույթի միջոցով կատարվող խոսքային գործողությունները և դրանց հաջող 

և անհաջող իրականացման պայմանները,  

44. կատարելու խոսքի լեզվագործաբանական վերլուծություն: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

45. օգտվելումասնագիտականգրականությունից,  

46. պատրաստելուգիտականզեկուցումներ, 

ներկայացնելուհետազոտականաշխատանքներիարդյունքները, 

վարելուգիտականբանավեճեր,  

47. արդյունավետ կողմնորոշվելու օտար լեզվի խոսքային միջոցների ընտրության 

հարցում՝ ըստ հաղորդակցական մտադրության և խոսքային իրավիճակի: 

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

1.Ա1ներկայացնելուլեզվաբանությանժամանակակիցտեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնականհասկացությունները, 

2․Ա3թվարկելուևնկարագրելուգոյությունունեցողժամանակակիցլեզվաբանականհամակ

արգերը, 

3․Բ1գնահատելուխոսքայինգործընթացումհասարակականգործոններիդերը, 

4․Բ3կատարելուինքնուրույնհետազոտականաշխատանք /հաղորդումներ, զեկուցումներ, 

գիտականբանավեճ/ լեզվիտեսությանտարբերոլորտներում, 
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 5․Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

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 է 2 միավոր 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գործաբանական լեզվաբանության առարկան և խնդիրները, սույն գիտակարգի 

լեզվափիլիսոփայական ակունքները, գործաբանական տարբեր տեսություններ, այդ 

թվում՝ խոսքային ակտերի տեսությունը, դիսկուրսի վերլուծությունը, հիմնական 

քաղաքավարական տեսությունները, խոսքային ակտերի կառուցվածքը և 

դասակարգումը, դրանց հաջող իրականացման դրույթները, հաղորդակցման տեսության 

հարցեր, այդ թվում՝ Գրայսի համագործակցային սկզբունքը և կարգախոսները և 

Գոֆմանի լեզվական հարկադրանքի տեսությունը, ներակա իմաստային տիպերի 

սահմանազատումը և դրանց գործաբանական նկարագիրը, ցուցայնական միջոցների 

կարևորությունը համատեքստում: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 
1.  Austin J. How to Do Things with Words?, Cambridge, (Mass), 1962. 

2. Levinson S. Pragmatics. Cambridge: CUP, 1983. 

3. Yule G. Pragmatics. Oxford: OUP, 1996. 

4. Hatch E. Discourse and Language Education.  Cambridge University Press, 1992. 

5. Grice H.  Logic and Conversation.//Syntax and Semantics. N.Y.1975, vol. 3, p. 41-58. 

6. Паронян, Ш. Единицы речевого общения в свете теории взаимодействия. Ереван, 2003. 

 

 

1601/Մ01 Զուգադրական լեզվա-բանագիտություն 6 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

4 ժամ /շաբ. 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար 

2-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց    
Դասընթացի նպատակն է՝ 
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 ներկայացնել զուգադրական լեզվա-բանագիտութունը որպես բանագիտության 

զարգացման արդի փուլ 

  ներկայացնել բանահյուսությունը որպես տարբերակիչ հատկանիշներով և 

ոճապատկերային յուրօրինակ համակարգով օժտված տեքստերի ամբողջություն:  
 առանձնացնելտարբերմշակույթներիբանահյուսականտեքստերը  գրական-հեղինակային 

տեքստերից` միաժամանակ լուսաբանելով վերջիններիս միջտեքստային 

փոխկապակցվածությունն ու փոխպայմանավորվածությունը: 

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

1. ներկայացնելու բանագիտական հիմնական դպրոցները և բանագիտության զարգացման 

հիմնական ուղղություններըը   

2. քննարկելու բանահյուսական խոսքի լեզվական ասպեկտների ուսումնասիրության 

սկզբունքներն ու մեթոդները,  

3. նկարագրելու տարբեր մշակույթների բանահյուսությունների լեզվաոճական 

ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. կատարել բանահյուսական տեքստի վերլուծություն, 

2. բացահայտել հեղինակային տեքստերի բանահյուսական հիմքը`  կիրառելով 

միջտեքստային-զուգադրական մեկնության մեթոդը,  

3. կատարելու բանհյուսական տեքստերի թարգմանություն` հաշվի առնելով 
աղբյուր և թիրախ մշակույթների ընդհանրություններն ու 
առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1․Ա3 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

համակարգերը, 

2․Ա5 ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվաբանության ոլորտի նոր 

մեթոդների ինքնուրույն ուսուցման և մշակման գործընթացում, 

3․Բ3 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք /հաղորդումներ, 

զեկուցումներ, գիտական բանավեճ/ լեզվի տեսության տարբեր ոլորտներում, 

4․Բ7 օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ 

տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների 

բազա) ստացված տվյալները լեզվաբանական քննության նպատակով: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

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 
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առավելագույն միավոր 

․ Մասնակցությանը տրվում է 2 միավոր 

․Ինքնուրույն աշխատանքին է 2 միավոր 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բանագիտության համառոտ պատմություն: Լեզու և բանահյուսություն, 

լեզվա-բանագիտության ձևավորումը: Զուգադրական լեզվա-բանագիտությունը որպես 

միջմշակութային գիտակարգ: Բանահյուսական ժանրերի միջմշակութային 

ուսումնասիրության մեթոդներ: Բանահյուսական տեքստերի զուգադրական 

մեկնություն, բանահյուսական տեքստերի զուգադրական լեզվաոճական քննություն: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Dundes, Alan Interpreting Folklore. Bloomington and Indianapolis: Indiana, 1980. University 

Press. 

2. Jivanyan, A. The Fairy Tale as an Archetext. Yerevan: Zangak, 2011. 

3. Metamorphosis as a Major Fairy Tale Trope in Irish and Armenian Fairy Tales Studies in 
Language, History and Narrative. Journal of Indo-European Studies, Monograph Series 61, 

Washington D.C. 

4. Хроленко, А. Введение в лингвофольклористику. Москва: Флинта, 2010. 

 

 

 
 

1601/Մ02 Գործառական ոճագիտություն 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

2 ժամ /շաբ. 10 ժամ դասախոսություն    

2-րդ կիսամյակ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումները, դրանց 

ոճակազմիչ յուրահատկությունները, 

 պարզաբանել իրական խոսքաստեղծման պրոցեսում գործառական ոճերի 

տարաբնույթ փոխներթափանցումներն ու դիալեկտիկական հարաբերակցությունը, 

 լուսաբանել գեղարվեստական, գիտական, հրապարախոսական, պաշտոնական, 

լրագրային, զանգվածային հաղորդակցության գործառական դրսևորումներին 

բնորոշ լեզվաոճական առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
48. ներկայացնելու անգլերենի տարաբնույթ գործառութներն ու գործառական ոճերը, 
49. քննարկելու լեզվի գործառական համակարգի դասակարգման տարբեր մոդելները,  

50. նկարագրելուգիտական, գեղարվեստական, հրապարախոսական, պաշտոնական, 

լրագրային և զանգվածային հաղորդակցության ոլորտնեում անգլերենի կիրառության 

յուրահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
51. գնահատելու գործառական ոճերի տեսությանն առնչվող տարբեր մոտեցումները,  

52. լուսաբանելու տվյալ ոճի առաջացման ու դասակարգման հիմնախնդիրները, 

53. վերլուծելու գիտական իմացության տվյալ ոլորտին առնչվող լեզվական նյութը 

/լեզվաոճական վերլուծության մեթոդի միջոցով/: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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54. օգտվելու անգլերենի տարբեր գործառական դրսևորումներ ներկայացնող տպագիր 

և ինտերնետային ռեսուրսներից, 

55. վերլուծելու տարատեսակ գործառական դրսևորումները ներկայացնող 

փաստական նյութեր և կատարելու հետևություններ: 

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

1․Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

2․Ա5 ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվաբանության ոլորտի նոր 

մեթոդների ինքնուրույն ուսուցման և մշակման գործընթացում, 

3․Բ1 գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

4․Բ3 կատարելու ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք /հաղորդումներ, 

զեկուցումներ, գիտական բանավեճ/ լեզվի տեսության տարբեր ոլորտներում, 

5․Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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:  

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 է 2 միավոր 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Խոսքի գործառույթներ, գործառական ոճեր և դրանց հարաբերակցությունը: Տարբեր 

մոտեցումներ գործառական ոճերի տեսության ձևավորման և համակարգման հարցում. 

գործառական ոճերի տեսությունը: Հաղորդակցական գործառույթը որպես խոսքի բոլոր 

տարատեսակների հիմնարար գործառույթ, հաղորդման և ներգործման գործառույթները 

որպես խոսքի հիմնական գործառույթներ: Գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական 

ոճերի տարբերակման անհրաժեշտությունը: Գործառական տարբեր ռեգիստրների 

լեզվաոճական բնութագիրը: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Գասպարյան , Ս ., Մուրադյան , Գ ., Գասպարյան , Ն . Գործառական  

ոճագիտ ություն . Անգ լերենի  գործառությա ն  արդիական  հարցեր : 

Երևան : ԵՊՀ, 2011: 

1. Huckin, T., Olsen, L. English for Science and Technology. NY: McGraw-Hill, 1983. 

4.Smith, B. Art in the Service of Science and Fiction. New Haven: Yale UP, 1987. 

2. Crystal, D. Language and the Internet. Cambridge: CUP, 2001. 
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1606/Մ03 

 

Լեզու. Գրականություն. Նշան 6  ECTS կրեդիտ 

4  ժամ/շաբ. 10 ժամդասախոսություն, 10 ժամսեմինար 

1-ինկիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց   

Դասընթացինպատակնէ՝ 

 ներկայացնելլեզվանշանագիտության, մշակույթի նշանագիտության հիմնական 

դրույթները, 

 լուսաբանելլեզվանշանագիտության, մշակույթի 

նշանագիտությանծագմանպատմությանը, մետալեզուն և 

հետազոտականմեթոդները:  

 պարզաբանել արտալեզվական իրողություններն ու երևույթները և ոչ 

խոսքայիննշանագիտության բաժինները։  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
56. ներկայացնելուլեզվանշանագիտության հիմնական խնդիրները, 

57. քննարկելու գրականության և մշակույթի նշանագիտության մետալեզուն և 

ուսումնասիրման մարտավարությունները, 

58. նկարագրելու խոսքային նշանագիտության հիմնախնդիրը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
59. գնահատելունշագիտականհասկացություններըգիտականուսումնասիրություններո

ւմ, 

60. լուսաբանելու տեքստերի նշանագիտական քննության արդյունքները, 

61. վերլուծելու մեծ ծավալի տարբեր տիպի տեքստեր։ 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
62. վերլուծելու լեզվական, մշակութային և ոչ խոսքայինիրողություններ, 

63. օգտագործելու ձեռք բերված մետալեզուն որպես նոր իմաստներսերող գործիք։ 

Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. 1.Ա1 ներկայացնելու նշանագիտության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2. 2. Բ1 գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

3. 3.Գ3 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքը գործնականում, առաջադրելու 

հետազոտական նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու 

միջոցներ /գիտական հոդվածներ, գրախոսություն, գիտաժողովի կազմակերպում/, 

4. 4. Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային գիտահետազոտական 

աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում: 
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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 է 2 միավոր 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Նշանագիտությունը որպես գիտություն և մեթոդ, դրա պատմական զարգացումը և 
զարգացման հեռանկարները։Լեզվանշանագիտության հիմնախնդիրը, նշանի 
լեզվաբանական ըմբռնումը։Դենոտատիվ և կոնոտատիվնշանագիտություններ 
4.Կոդավորման ևապակոդավորման խնդիրը (թարգմանություն, բեմադրություն, կինո և 
այլն): Տեքստի և մշակույթի նշանագիտություն։Արտալեզվաբանություն. ոչ լեզվական հա-

ղորդակցության նշանագիտություն։Պրոքսեմիկա (ժամանակի և տարածության 

նշանագիտություն, պատկերացում ինտիմ, անհատական, սոցիալական, հասարակական 
տարածքների մասին) և դրա լեզվական արտացոլումը:Բուրմունքի, հոտի 

համակարգը (մարմնիևհարդարանքիհոտ) 

ևդրաարտացոլումըլեզվիմեջ:Տակեսիկա (ձեռքիսեղմում, համբույր, 

շոյումևայլն)։Կինեսիկա (ժեստ, դիմախաղ, քայլվածք, դիրքևայլն)։ 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Барт, Р. Основы семиологии // Структурализм: “за” и “против”. М., 1975. 

2. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. СПб.: Питер, 1997. 

3. Иванов Вяч.Вс. Очерки по предыстории и истории семиотики // Избранные труды по 

семиотике и истории культуры. М., 1999, сс.740-747. 

4. Крейдлин,Г. Е․Кронгауз, М. А. Семиотика или Азбука общения. Изд. “Наука”, М., 

2004. 

5. Лотман Ю. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров, Семиосфера // Лотман Ю. 

Семиосфера СПб, 2004. 
 

1601/Մ10    Մշակութային մարդաբանություն 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

2 ժամ/շաբ. 10 ժամ դասախոսություն 

3-րդ կիսամյակ առանց ընթացիք գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ 
 ներկայացնել մշակութային/սոցիալական մարդաբանություն առարկան, ձևավորման 

նախադրյալներն ու կարևորությունը մշակութաբանական հարակից գիտակարգերի 

շարքում, 

 պարզաբանել մարդաբանական դպրոցների  տեսական հիմնադրույթները,  
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ներկայացուցիչների  աշխատություններն ու  դերը  արդի մարդաբանական 

ուսումնասիրություններում և այլ գիտակարգերի զարգացումներում, 

 լուսաբանել լեզվաբանական ու կիրառական մարդաբանություն ենթագիտակարգերի 

տեսա-գիտական ու գործնական նշանակությունը մասնավորապես՝ աշխատանքային 

հեռանկարների տեսանկյունից:   

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

   ա. (մասնագիտական գիտելիք և իմացություն) 
13. ներկայացնելու  մշակութային մարդաբանության առանձնահատկությունները  ամերիկյան, 

բրիտանական և հայկական գիտական ավանդույթի ժամանակակից  մոտեցումների լույսի 

ներքո:  

14. լուսաբանելու ու քննարկելու  մարդաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդներն ու 

սկզբունքները և դրանց կիրառությունը   լեզվամշակութային իրողություններին բնորոշ   

բազմազանության, ընդհանրականության ու եզակիության համատեքստում:    

    բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ) 
15. գնահատելու  ազգաբանական/մարդաբանական ուսումնասիրություններում առկա  բինար  

հակադրությունների՝ (պաշտոնական/ժողովրդական, ծիսական/առօրեական/ավանգարդ)  
տաքսոնոմիկ ընկալումները  ազգայինի ու համամարդկայինի համատեքստում,      

16. դիտարկելու  և կատարելու  մարդաբանական ուսումնասիրություն՝  ազգագրական 

դաշտային աշխատանքի կամ սոցիալական որակական հարցումների միջոցով,   

17.  մշակելու և կիրառելու  մարդաբանական հետազոտությունների մեթոդներ, տեսակետներ 

ու եզրաբանական բառապաշար լեզվամշակույթի  ընկալման ու մեկնաբանության 

գործընթացում: 

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան) 
18. վերլուծելու և մեկնաբանելու  լեզվամշակութային   իրողությունների 

դրսևորումները  գրականության, ֆիլմերի, ԶԼՄ-ների հիման վրա 
մարդաբանության արդի խնդիրների տեսանկյունից, 

19. սահմանելու և ստեղծագործաբար կիրառելու մշակութային մարդաբանության  
հիմնադրույթներն ու եզրերը տեսագիտական վերլուծություններում:  

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

1. Ա1 ներկայացնելու լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը, 

հիմնական հասկացությունները, 

2. Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

3. Բ1 գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

4. Բ7 օգտագործելու և համադրելու լեզվական տարբեր ռեսուրսներից (բազմաբնույթ 

տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների բազա) 

ստացված տվյալները լեզվաբանական քննության նպատակով, 

5. Գ4 ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնուրույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  

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

վրա,որը գնահատվում է 4 առավելագույն միավոր 
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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 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Մշակութային մարդաբանության գիտակարգը, առարկայական ոլորտը և 

ուսումնասիրության մեթոդները: ՄՄ-ն բաղկացուցիչ մասերը և հարակից գիտակարգերը: 

Ամերիկյան մշակութային մարդաբանության ձևավորումը որպես գիտություն 

–նախադրյալներ, ներկայացուցիչներ:  Բրիտանական սոցիալական մարդաբանության 

ձևավորումը որպես գիտություն – պատմալեզվամշակութային իրողություն, 

ներկայացուցիչներ: Հայկական ազգագրական ավանդույթը, անցյալ/ներկա 

ուսումնասիրությունների բնույթն ու ներկայացուցիչները: Լեզվաբանական 

մարդաբանության առանձնահատկությունները, ուղղությունները: Կիրառական 

մարդաբանության խնդիրները և կարգավիճակը արդի ժամանակաշրջանում: 

Ժամանակակից մարդաբանական/ազգագրական հետազոտությունների առարկան, 

խնդիրները – քաղաքային կենցաղ, սպորտ, նորաձևություն և այլն: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

 1.Kottak, C. Ph. Anthropology: Human Diversity. New York : McGraw- Hill, 2011. 

2. Rapport, Nigel and Joanna Overing. Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. 

     London; New York:Routledge, 2000. 

3. Fredrik, Barth et al. One discipline, four ways : British, German, French, and American  
anthropology. Chicago : University of Chicago Press, 2005.  

4.British Subjects: An Anthropology of Britain. Edited by Nigel Rapport. Oxford: Berg, 2002. 
 

 

1601/Մ04      Իմաստաբանություն 3 կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

2 ժամ /շաբ. 10 ժամ դասախոսություն 

2-րդ կիսամյակ առանց ընթացիք գնահատման 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել իմաստաբանության հիմնական դրույթները, 

  պարզաբանել իմաստաբանության՝ որպես նշանագիտության կարևոր բաժնի դերը  

 լուսաբանել լեզվի իմաստային կարգերը 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
64. ներկայացնելու իմաստաբանության հանգուցային հարցերի վերաբերյալ գիտելիքներ, 

65. սահմանելու իմաստաբանության հիմնական հասկացություները, 

66. քննարկելու իմաստային կարգերը և կառույցների դերը ճանաչողության և 

խոսքաստեղծման գործընթացում,  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
67.  մշակելու և կիրառելու իմաստային վերլուծության մեթոդներ,  

68. վերլուծելու լեզվական նյութը` վերհանելով իմաստային առանձնահատկությունները, 
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գործնականում իրականացնելու բառիմաստի իմակային (ըստ իմաստային բաղադրիչների) 

վերլուծություն, 

69. ընկալելու և մեկնաբանելու անգլերենի լեզվական երևույթները ճանաչողական 

իմաստաբանության և իմաստագործաբանության դիտանկյունից, արժևորելու 

իմաստաբանության դերն ու նշանակությունը միջգիտակարգային 

ոսումնասիրություններում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
70. բացահայտելու միջգիտակարգային կապերը 

 

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

1․Ա4 լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության հիմնահարցերը, 

2․Ա5 ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում լեզվաբանության ոլորտի նոր 

մեթոդների ինքնուրույն ուսուցման և մշակման գործընթացում, 

3․Բ1 գնահատելու խոսքային գործընթացում հասարակական գործոնների դերը, 

4․Բ4 իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

համապատասխան կրթական հաստատություններում /սեմինարների և գործնական 

պարապմունքների անցկացում բակալավրիատում, կուրսային աշխատանքների 

գրախոսում/, 

5․Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.դասախոսություն,  

2. սեմինար պարապմունք, անհատականևխմբայինաշխատանք , անհատական և թիմային 

գիտահետազոտական աշխատանք,  

3. ինքնութույն աշխատանք, բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական 

ինքնուրույն նախագծի իրականացում), գրավորևբանավորստուգում/հարցում:  

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 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հաղորդակցություն. խոսքային և ոչ խոսքային միջոցներ: Իմաստ և նշանակություն: Բառի 

իմաստի կառուցվածք. ուղղակի և անուղղակի/փոխաբերական իմաստ: Բառիմաստ և 

իմաստային բաղադրիչների վերլուծություն: Լեզվի բառապաշարը. Իմաստային 

հարաբերություններ (իմաստային դաշտեր, նույնանունություն, բազմիմաստություն, 

հոմանիշություն, հականիշություն, վերանունություն): Վերաբերում/ռեֆերենցիա և դրա 

տիպերը: Անվանում և դեիքսիս (ցուցայնություն): Բառիմաստ և համատեքստ: 

Ներակայում և հետևություն: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 
8. Nida E.A. Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. Paris, De 
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Gruyter Mouton, 2015. 

9. Lyons J. Semantics. Vol. I-II. Cambridge: CUP, 1994. 

10. Cruse D.A. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge: CUP, 1996. 

11. Saeed J.I. Semantics. Oxford: Blackwell, 2003. 

12. Clark H.H. Using Language. Cambridge: CUP, 1995. 

13. Ерзинкян Е.Л. Дейксис слова: семантика и прагматика. Ереван, Изд. Ереванского 

госуниверситета, 2013.   

 

 

 

1601/M26 

 

Անգլերենի կիրառական 

հնարավորությունները 

6 ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ․ 10 ժամ դասախոսություն, 10 ժամ սեմինար 

3-րդկիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց   

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել անգլերենի մասնագիտական կիրառության բնագավառները, 

հիմնախնդիրները և գիտակարգի զարգացման միտումները  

 ուսանողին իրազեկ դարձնել մասնագիտական հաղորդակցման 

օրինաչափությունների մասին,   

 ուսանողին օժտել գիտական անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար 

ծառայեցնելու  հմտություններով և ունակություններով: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն) 
1. նկարագրելու մասնագիտական նպատակներով անգլերենի և ընդհանուր 

նպատակներով անգլերենի տարբերությունները, 

2. ներկայացնելու և ճանաչելու տվյալ ոլորտում կարիքների վերլուծության,   

ուսումնական ծրագրի ստեղծման, նյութի ընտրության և գնահատման ձևերն ու 

մեթոդները, 

3. քննարկելու և գնահատելու առաջադրվող ուսումնական նյութի և մեթոդների  

արդյունավետությունը: 

(գործնական մասնագիտական կարողություններ) 
4.  համադրելու և վերլուծելու տեսական մոտեցումները և գործնականում կիրառել ձեռք 

բերված գիտելիքը ուսուցողական նմուշ նյութերի ստեղծման համար,            

5. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները մասնագիտական անգլերենով 

հաղորդակցման նպատակով, 

6. ստեղծելու թիրախային խմբի համար նախատեսված կարիքների նախնական 

գնահատման մոդել: 

 

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան) 
7. ցուցաբերելու մասնագիտական անգլերենի դասընթացներ ստեղծելու նշանակալի 

հմտություններ և գիտելիքներ և ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 

կարողություններ, 

8. վերլուծելու և գնահատելու թիրախային խմբերի կարիքները համապատասխան 

ուսումնական ծրագրեր ստեղծելու նպատակով: 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
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1․Ա4 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

կորպուս համակարգերը, 

2․Ա5 լուսաբանելու կրթության կառավարման հիմնահարցերը, 

3․Բ6 գործնականում իրականացնելու լեզվական նյութի համակարգչային 

սիստեմավորում, 

4․Բ7 օգտագործելու և համադրելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներից, (բազմաբնույթ 

տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, տերմինաբանական տվյալների 

բազա), 

5․Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

6․Գ3 քննադատաբար վերլուծելու, համադրելու և համակարգելու, 

գիտական/մասնագիտական տեղեկատվությունը, առաջադրելու հետազոտական 

նպատակներ և ընտրելու դրանց իրականացման օպտիմալ ձևեր ու միջոցներ: 

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:  

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 

 

  

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Անգլերենի մասնագիտական կիրառություն առարկայի տեղն ու դերը լեզվաբանական 

գիտելիքի հարացույցում, ESP-ի կազմավորումը որպես գիտակարգ և մոտեցում, 

մասնագիտական տեքստի մոդելավորում,  ուսուցչի դերը ESP-ի լսարանում, 

դասավանդման մեթոդներ, գնահատման գործընթաց, նյութի ընտրություն և մշակում, 

ուսանողակենտրոն դասավանդում: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Crystal D. Language and the Internet. CUP, 2001. 

2. Hutchinson T., Waters A. (1996) English for Specific Purposes Cambridge: CUP. 

3. Day J., Krzanowski M. (2011) Teaching English for Specific Purposes: An Introduction. 
Cambridge: CUP.  

4. Basturkmen H. (2010) Developing Courses in English for Specific PurposesUK: Palgrave 

Macmillan. 
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1601/Մ15 Մասնագիտական անգլերեն 

 

6 ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 10ժամ դասախոսություն,10ժամ գործնական 

4-րդ կիսամյակ եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց   

Դասընթացինպատակն է՝ 

 ներկայացնել մասնագիտական/ ակադեմիական կիրառության լեզվի (անգլերեն) 

առանձնահատկությունները՝ ներառյալ բառային, ձևաբանական, շարահյուսական և 

ոճական դրսևորումները, 

 պարզաբանել գիտական թեմատիկայի և արդի մետալեզվական մշակումների կապը՝ 

դիտարկելով կոնկրետ տեքստային օրինակներ, 

 զարգացնել ինչպես գիտական տեքստերի ընկալման, այնպես էլ գիտական խոսք 

կառուցելու հմտություններ և գիտելիք: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
71. ճանաչելու և նկարագրելու մասնագիտական լեզվի կիրառության 

օրինաչափությունները, 

72. բացատրելու բառապաշարի դերը գիտական հաղորդակցության մեջ/ գիտական 

տեքստում 

73. քննարկելու տեքստի տեղեկատվական բովանդակության առանձնահատկությունները 

(օրինակ՝ այն ամփոփելու տեսանկյունից) 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
74. ցուցաբերելու գիտական տեքստի յուրացման հմտություններ՝ թարգմանություն, 

բառափոխարինում կատարելիս, 

75. կառուցելու գիտական խոսքի հակիրճ օրինակներ՝ առավել ծավալուն տեքստերի 

հիման վրա,կիրառելու փոխադրելու և ամփոփելու հմտություններ, 

76. ազատ կիրառելու ծրագրի այս փուլի պահանջներին համապատասխանող 

մետալեզվական բառապաշարը (բառագիտական, իմաստաբանական, 

քերականական): 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
77. օգտվելու տեղեկատվական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

գիտական հոդվածներ, ևն) 

78. վերլուծելու փաստեր, կատարելու հետևություններ: 

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

1. Ա3 քննարկելու կիրառական լեզվաբանության և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ասպարեզում ներկայումս իրականացվող հետազոտական 

աշխատանքները, 

2. Ա4 նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական կորպուս 

համակարգերը, 

3. Բ6 իրականացնելու լեզվական նյութի համակարգչային սիստեմավորում, 

4. Բ7 օգտագործելու և համադրելու էլեկտրոնային լեզվական ռեսուրսներից 

(բազմաբնույթ տեքստերի, բառարանների հնչյունական, բառային, 

տերմինաբանական տվյալների բազա) ստացված տվյալները լեզվաբանական 

քննության նպատակով, 
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5. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, 

գիտական հոդվածներ), 

6. Գ2 վերլուծելու մասնագիտական փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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: 

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 

 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական անգլերենի թեմատիկ և մետալեզվական ընդգրկումը, 

ձևաբանական-շարահյուսական, ոճական առանձնահատկությունները; գրավոր և 

բանավոր գործնական առաջադրանքներ՝ թարգմանություն, հոդվածի ամփոփում, 

բառափոխարինում, բառապաշարի աճին ուղղված առաջադրանքներ; բանավոր 

ներկայացում/ պրեզենտացիա: 

Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Johnson K. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching, Longman 

2001 

2. Gasparyan S., Knyazyan A. 2002, Academic English for Linguists (Մասնագիտական 

անգլերեն լեզվաբանների համար), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 

Երևան. 

3. Crystal D. 2004, The Stories of English, Penguin Books, London. 

4. Widdowson H. G. 2009, Glossary in Linguistics: Oxford Introductions to Language 
Study, Oxford University Press, Oxford. 

5. Cowie A. P. 2013, Glossary in Semantics: Oxford Introductions to Language Study, 

Oxford: OUP. 
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1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնելակադեմիակն միջավայրում անգլերենի կիրառության 

յուրահատկությունները, 

 պարզաբանել հնչյունական - հնչերանգային, բառային, 

ձևաբանական-շարահյուսական, ոճական բնութագրական գծերը, 

 լուսաբանել գիտական հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու գիտական տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, 

 մեկնաբանելու լեզվաբանական տերմինաբանությանն առնչվող տարբեր խնդիրներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գիտական տեքստերի հաղորդակցական ներուժի վերլուծություն, 

 գործնականում կատարելու տարբեր գիտական տեքստերի անգլերենից հայերեն և 

հայերենից անգլերեն թարգմանություններ՝ այդ տեքստերի թարգմանության 

համարժեքության սկզբունքներին համապատասխան: 

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

ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

 կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները նաև այլ՝ հարակից գիտակարգերի 

շրջանակներում կատարվելիք ուսումնասիրություններում: 

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

 

1. Ա3. քննարկելու միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, ինչպես նաև 

արդի լեզվաբանության, թարգմանաբանության, հոգելեզվաբանության և այլ 

հարակից գիտակարգերի հասկացական ապարատը մասնագիտական խնդիրներ 

լուծելու համար, 

2. Բ2.վերլուծելու մշակված խոսքի կառուցման օրինաչափությունները և 

օգտագործելու լեզվի պոտենցիալը` հաղորդակցական դիտավորությունն 

իրագործելու և ակնկալվող ներգործության հասնելու համար, 

3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

2. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական ոճ (բնորոշ գծերը, ժանրային առանձնահատկությունները, ենթաոճերը): 

Գիտական անգլերենի ձևաբանական-շարահյուսական առանձնահատկությունները: 

Գիտական լեզվի նորմայի օրինաչափությունները:Բառապաշարի դասակարգման 

հիմնական սկզբունքները անգլերեն գիտական խոսքում: Գիտական բառապաշարի 

հարստացման հիմնական ուղիները: Հայտնի լեզվաբանների տարաբնույթ տեքստերի 



 

123 
 

գիտական շարադրանքի լեզվաոճական առանձնահատկություններիքննություն: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Gasparyan, S., Knyazian A.  (2002) Academic English for Linguists. Yerevan: Lusakn. 

2. Hambartsumyan N., Yepremyan M. Mastering Academic English. Yerevan: Lusakn.  

3.Gasparyan S., Matevosyan A. (2008) English Style In Action. Manual, Lusakn: Yerevan. 

4.Alexandrova 0.V. et al. (1998) Introduction to Functional Anglistics. M.: MSU.    

 

 

 

1601/Մ38 Օտարլեզու(անգլերեն 2) 3 կրեդիտECTS կրեդիտ 

2ժամ/շաբ. 30 ժամգործնական 

2-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացինպատակն է` 

 հաղորդելգիտելիքներլեզվիլեզվաոճական և 

բառապաշարայինառանձնահատկություններիվերաբերյալ,  

 քննելգիտականտեքստերիվերլուծությանթարգմանությանմեթոդաբանությանխնդի

րները, 

 ձևավորելուզարգացնելհասարակական-քաղաքականբնույթիտեքստերիթարգման

ությանորոշհմտություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. քննարկելու հասարակական-քաղաքական տեքստերի բառապաշարի շերտերի, 

ինչպես նաև լեզվական տարբեր կաղապարների առանձնահատկությունները, 

2. ներկայացնելու ակադեմիականանգլերենիկիրառության 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. գործնականում կատարելուհասարակական-քաղաքական տեքստերի 

անգլերենից հայերեն թարգմանություններ՝ նման տեքստերի թարգմանության 

համարժեքության սկզբունքներին համապատասխան,  

4. քննավերլուծական դիտանկյունից արժևորելու հասարակական- 

քաղաքական բնույթի տեքստերը, կյանքի նոր իրողությունները` 

հենվելովլեզվականկիրառություններիվրա, 

5. իրականացնելու գիտականտեքստիամփոփներկայացում, 

6. ներկայացնելուհայերենգիտականտեքստիհիմնահարցերըանգլերեն:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ,էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

8. վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա6. ճանաչելու հաղորդակցության տարբեր ոճերը, սոցիալական 

հարաբերությունների լեզվական ցուցիչները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային 

միջոցները, այլ լեզվամշակութային համայնքներում ընդունված վարքի կաղապարները, 

2. Բ5. գործնականում կատարելու տարբեր տեքստերի 

թարգմանությունանգլերենում` վեր հանելով տարաբնույթ տեքստերի լեզվամշակութային 
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առանձնահատկությունները, 

3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

2. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Անգլերեն տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների 

քննավերլուծական դիտարկում:Ըստհասկացականխմբերի գիտական բառապաշարի 

վերլուծություն: Գիտական ոճի լեզվաոճական, կառուցվածքային և բառապաշարային 

առանձնահատկությունները:  

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.Gasparyan, S., Knyazian A.  (2002) Academic English for Linguists. Yerevan: Lusakn. 

2. Hambartsumyan N., Yepremyan M. Mastering Academic English. Yerevan: Lusakn.  

3.Gasparyan S., Matevosyan A. (2008) English Style In Action. Manual, Lusakn: Yerevan. 

4.Alexandrova 0.V. et al. (1998) Introduction to Functional Anglistics. M.: MSU.     

 

 

1605/Մ17 

 

Օտար լեզու (իսպաներեն 1) 

 

6կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 20 ժամ գործնական 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել գիտական տեքստերի ընկալման և մեկնաբանման ունակությունները, 

 ծանոթացնել գիտական իսպաներենի տարբեր մակարդակներում (հնչյունական - 

հնչերանգային, բառային, ձևաբանական-շարահյուսական, ոճական) դրսևորվող  

առանձնահատկություններին,  

 զարգացնել գիտական հաղորդակցման կարողություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
79. քննարկելու գիտական տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, 

80. մեկնաբանելու լեզվաբանական տերմինաբանությանն առնչվող տարբեր խնդիրներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
81. կատարելու գիտական տեքստերի հաղորդակցական ներուժի վերլուծություն, 

82. կատարելու տարբեր գիտական տեքստերի իսպաներենից հայերեն և հայերենից 

իսպաներեն թարգմանություններ՝ այդ տեքստերի թարգմանության համարժեքության 

սկզբունքներին համապատասխան: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
83. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 
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ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

84. կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները նաև այլ՝ հարակից գիտակարգերի 

շրջանակներում կատարվելիք ուսումնասիրություններում: 

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

 

1․Ա1 ներկայացնելու  կիրառական լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, 

ճյուղերը, հիմնական հասկացությունները, 

2․Ա2 նկարագրելու ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները օտար լեզվով, 

3․Բ4 իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

4․Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ): 

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

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

2. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական ոճ (բնորոշ գծերը, ժանրային առանձնահատկությունները, ենթաոճերը): 

Գիտական իսպաներենի ձևաբանական-շարահյուսական առանձնահատկությունները: 

Գիտական լեզվի նորմայի օրինաչափությունները:Բառապաշարի դասակարգման 

հիմնական սկզբունքները իսպաներենում: Բառապաշարի հարստացման հիմնական 

ուղիները:Իսպանացի հայտնի լեզվաբանների (Ռ.Լապեսա, Վ. Գարսիա դե Դիեգո, Խ. 

Կասարես, Մ. Սեկո, Ի.Բոսկե և այլք) տարաբնույթ տեքստերի գիտական շարադրանքի 

լեզվաոճական առանձնահատկություններիքննություն:Բառարանագիտության և 

բառարանագրության արդի խնդիրները իսպաներենում: Բացատրական, 

դարձվածաբանական, առածաբանական, համակցական, գաղափարագրական և այլ 

առավել հեղինակավոր բառարաններն իսպաներենում: Դարձվածքի տարբեր 

մեկնաբանությունները իսպանագիտական աղբյուրներում: Դարձվածքը որպես ժողովրդի 

լեզվամտածողության առանձնահատուկ տարր: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Baghdasarián, H., Méndez Santos, M., Español académico para lingüistas, Ereván: 

Editorial Limush, 2009. 

2. Martín Camacho, J.C.; Rodríguez Ponce, M. J. (Eds.). Morfología: Investigación, 

docencia, aplicaciones Cáceres, 2007. 

3. Sánchez Lobato, Jesús (coord.). Saber escribir, Buenos Aires: Aguilar, 2007. 

4. Baghdasarián, H., Méndez Santos, M., Manual básico de Lexicología española, 

Ereván: Editorial Limush, 2011. 

 

 

 

1605/Մ18 

 

Օտար լեզու (իսպաներեն 2) 

 

3 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 
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2 ժամ/շաբ. 10 ժամ գործնական 

2-րդ կիսամյակ 

 

ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 հաղորդել գիտելիքներ մամուլի լեզվի լեզվաոճական և բառապաշարային 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ,  

 քննել այդ տեքստերի թարգմանության մեթոդաբանության խնդիրները, 

 ձևավորել ու զարգացնել հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստերի 

թարգմանության որոշ հմտություններ:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու հասարակական-քաղաքական տեքստերի բառապաշարի շերտերի, 

ինչպես նաև լեզվական տարբեր կաղապարների առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնելու գործարար իսպաներենի լեզվական և լեզվամշակութային 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելուհասարակական-քաղաքական տեքստերի իսպաներենից հայերեն 

թարգմանություններ՝ նման տեքստերի թարգմանության համարժեքության 

սկզբունքներին համապատասխան,  

 քննավերլուծական դիտանկյունից արժևորելու հասարակական- քաղաքական 

բնույթի տեքստերը, կյանքի նոր իրողությունները,  

 իրականացնելու պաշտոնական գրագրություն՝ տարբեր փաստաթղթերին և 

պաշտոնական նամակներին ներկայացվող ձևական-կառուցվածքային և ձևաբանական- 

շարահյուսական պահանջներին համապատասխան:  

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

ռեսուրսներ,էլեկտրոնային գրադարաններ և այլն), 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ: 

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

 

1․Ա4 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

կորպուս համակարգերը օտար լեզվով, 

2․Բ6գործնականում իրականացնելու լեզվական նյութի համակարգչային սիստեմավորում, 

3․Գ1 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

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

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

2. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Իսպանիայի արտաքին և ներքին քաղաքականության տարբեր խնդիրներ(իսպանական 

մամուլից քաղված տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների 
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քննավերլուծական դիտարկում): Հայոց ցեղասպանության խնդրի արծարծումները 

իսպանական և լատինամերիկյան լրատվամիջոցներում: Երիտասարդության արդի 

խնդիրների արծարծումը հայալեզու և իսպանալեզու մամուլում (համեմատական 

քննություն): Լրատվական ոճի լեզվաոճական, կառուցվածքային և բառապաշարային 

առանձնահատկությունները իսպաներենում: Պաշտոնական հաղորդակցության 

առանձնահատկությունները իսպաներենում:  

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Иовенко В.А. Практический курс перевода.Москва, Международные 

отношения, Испанский язык. 2006. 

2. Sánchez Lobato, Jesús (coord.). Saber escribir. Buenos Aires: Aguilar, 2007. 

3. Perederi, E. B. Introducción a la prensa española. M., 2005. 

4. Baghdasarián, H., Kirakosián, M. Correspondencia moderna en español. Ereván: 

Antares, 2011. 

 

 

1605/Մ17 Օտար լեզու (իտալերեն 1)  6 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 20 ժամ գործնական 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել գիտական տեքստերի ընկալման և մեկնաբանման ունակությունները,  

 ձևավորել և գրավոր և բանավոր խոսքի հմտությունները ակադեմիական 

իտալերենի շրջանակներում, 

 կատարելագործել գիտական տեքստի՝ իտալերենից հայերեն և հայերենից 

իտալերեն թարգմանության մեթոդաբանության ունակությունները:  

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ներկայացնելու լեզվաբանական տարբեր տեքստերի կառուցվածքային և 

լեզվաոճական կաղապարման առանձնահատկությունները, 

 մեկնաբանելու գիտական ոճի ժանրային առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծելու մասնագիտական տեքստեր՝գիտական լեզվի չափանիշներին 

համապատասխան, 

 կատարելու լեզվաբանական տեքստերի իտալերենից հայերեն և հայերենից 

իտալերենթարգմանություններ՝ գիտական տեքստի համարժեքության սկզբունքներին 

համապատասխան: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 կիրառելու ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

 կատարելու հետազոտական աշխատանք լեզվական տարբեր խնդիրների շուրջ: 
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Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1․Ա1 ներկայացնելու  կիրառական լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, 

ճյուղերը, հիմնական հասկացությունները, 

2․Ա2 նկարագրելու ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները օտար լեզվով, 

3․Բ4 իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին առնչվող գործնական պարապմունքներ 

համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

4․Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

2. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական ոճի ընդհանուր բնութագիրը, ենթաոճերը և ժանրային 

առանձնահատկությունները: Լեզվաբանական տեքստի ձևաբանական-շարահյուսական և 

բառապաշարային առանձնահատկությունները իտալերենում:Բառապաշարի 

դասակարգման հիմնական սկզբունքները իտալերենում: Բառապաշարի հարստացման 

հիմնական ուղիները:Իտալացի տարբեր լեզվաբանների գիտական աշխատանքներից 

քաղված տեքստերի գիտական շարադրանքի լեզվաոճական առանձնահատկությունների 

քննություն:Բառարանագիտության և բառարանագրության արդի խնդիրները 

իտալերենում: Բացատրական, դարձվածաբանական, առածաբանական և այլ առավել 

հեղինակավոր բառարաններն իտալերենում: Դարձվածքի տարբեր մեկնաբանությունները 

իտալագիտական աղբյուրներում: Դարձվածքը որպես ժողովրդի լեզվամտածողության 

առանձնահատուկ տարր:  

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. R. B Costa. Viaggio nell’ italiano. Torino: ed. Loescher, 2008.  

2. M. De Biasio, P.Garofalo. Mosaico Italia.Percorsi nella cultura e nella civilita 

italiana. Roma: ed Edilingua, 2008. 

3. U. Eco,Come si fa una tesi di laurea, Milano: ed. Tascabili Bompiani, 2001  

 

 
1605/Մ18 Օտար լեզու (իտալերեն 2) 3կրեդիտ  / ECTS կրեդիտ 

2 ժամ/շաբ. 10 ժամ գործնական 

2-րդ կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել իտալերենում մամուլի լեզվի կառուցվածքային, 

ձևաբանական-շարահյուսական, բառապաշարային առանձնահատկություններին,  

 ձևավորել հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստերի մեկնաբանման 

քննավերլուծական մոտեցում՝ քննելով նաև նման տեքստերի համարժեք թարգմանության տարբեր 

խնդիրներ, 

զարգացնել իտալերենում պաշտոնական գրագրության հմտությունները: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելուլրագրային ոճի տեքստերի լեզվամշակութային և ձևական-կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, հասարակական- քաղաքական ոլորտի բառապաշարը,  

2. քննարկելու իտալերենում պաշտոնական գրագրության առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. վերլուծելու մամուլի լեզվի արտահայտչամիջոցները, հաղորդակցական կաղապարները, 

4. իրականացնելու պաշտոնական գրագրություն իտալերեն լեզվով՝ տարբեր փաստաթղթերին և 

պաշտոնական նամակներին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. կիրառելու և զարգացնելու ձեռք բերված գիտելիքները: 

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

1 ․ Ա4 

թվարկելուևնկարագրելուգոյությունունեցողժամանակակիցլեզվաբանականկորպուսհամակարգեր

ըօտարլեզվով, 

2․Բ6 գործնականումիրականացնելուլեզվականնյութիհամակարգչայինսիստեմավորում, 

 3․Գ1օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային 

գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, 

ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք 

2.դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով; 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քաղաքականություն և միջազգային հարաբերություններ (արդի մամուլից քաղված տեքստերի 

լեզվաոճական և բառապաշարային առանձնահատկությունների քննություն): Լեռնային Ղարաբաղի 

խնդրի տարբեր արծարծումները իտալական մամուլում:Հայոց ցեղասպանության խնդրի տարբեր 

մեկնաբանությունները իտալական արդի մամուլում: Երիտասարդների դերը արդի 

հասարակության մեջ (հայ և իտալական մամուլից քաղված տեքստերի քննավերլուծական 

դիտարկում): Լրագրային լեզվի առանձնահատկությունները իտալերենում: Պաշտոնական 

հաղորդակցության ոլորտում ընդունված փաստաթղթերի կազմության սկզբունքները իտալերենում: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ghazaryan G., Shoukourian L., Panorama. Percorso attraverso il linguaggio giornalistico. Yerevan, 2015. 

2. Bonomi, A. Masini, S. Morgana (a cura di) La lingua italiana e i mass media, Roma, Carroci Editore 2007 

3. R. B Costa. Viaggio nell’ italiano.  Torino: ed. Loescher, 2008.  

4. Л.И.Демьянова, Бизнес-курс итальянского языка, Киев, «Логос», 2000. 

 

 

 

1605/Մ17 

 

Օտար լեզու (ֆրանսերեն 1) 

 

6կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/շաբ. 20 ժամ գործնական 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել գիտական տեքստերի ընկալման և մեկնաբանման ունակությունները, 

 ծանոթացնել գիտական ֆրանսերենի տարբեր մակարդակներում (հնչյունական - 

հնչերանգային, բառային, ձևաբանական-շարահյուսական, ոճական) դրսևորվող  

առանձնահատկություններին, 

  զարգացնել գիտական հաղորդակցման կարողություններ: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 քննարկելու գիտական տարաբնույթ տեքստերի լեզվաոճական և կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները, 

 մեկնաբանելու լեզվաբանական տերմինաբանությանն առնչվող տարբեր 

խնդիրներ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարելու գիտական տեքստերի հաղորդակցական ներուժի վերլուծություն, 

 գործնականում կատարելու տարբեր գիտական տեքստերի ֆրանսերենից հայերեն 

և հայերենից ֆրանսերենթարգմանություններ՝ այդ տեքստերի թարգմանության 

համարժեքության սկզբունքներին համապատասխան: 

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

ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և այլն), 

 ձեռքբերված գիտելիքները կիրառելու նաև այլ՝ հարակից գիտակարգերի 

շրջանակներում կատարվելիք ուսումնասիրություններում: 

Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1․Ա1 ներկայացնելու  կիրառական լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, 

ճյուղերը, հիմնական հասկացությունները, 

2․Ա2 նկարագրելու ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները օտար լեզվով, 

3 ․ Բ4 իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին առնչվող գործնական 

պարապմունքներ համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

4․Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.գործնական պարապմունք, հանձնարարված գրականության ընթերցում, 

քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային աշխատանք, 

2. դասավանդման նորարարական մեթոդներ՝ հաղորդակցական, ինտերակտիվ և այլն: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Գիտական ոճ (բնորոշ գծերը, ժանրային առանձնահատկությունները, ենթաոճերը: 

Գիտական ֆրանսերենի ձևաբանական-շարահյուսական առանձնահատկությունները: 

Գիտական լեզվի նորմայի օրինաչափությունները:Բառապաշարի դասակարգման 

հիմնական սկզբունքները ֆրանսերենում: Բառապաշարի հարստացման հիմնական 

ուղիները:Տարաբնույթ տեքստերի գիտական շարադրանքի լեզվաոճական 

առանձնահատկություններիքննություն: Դարձվածքի մեկնաբանությունները 

ֆրանսիական աղբյուրներում: Դարձվածքը որպես ժողովրդի լեզվամտածողության 

առանձնահատուկ տարր: 

Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Parizet, M.L., E. Grandef, M. Corsain Collection activites pour la cadre commun. 
Activite pour le cadre europeen commun de reference. B. 1. Cle International, 2006. 

2. Boulares, M., J.L. Frerot Grammaire progressive du francais Niveau avance. Cle 

International, 2004. 
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1604 /M01 Օտարլեզու (ֆրանսերեն2) 3կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

2 ժամ/շաբ. 10 ժամգործնական 

2-րդ կիսամյակ ստուգարք 

 Դասընթացինպատակն է՝ 

 Ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,  

 Ծանոթացնել օտարլեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

 Ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և 

ծանոթացնել թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, 

 ներկայացնելլեզվիթեստավորմանհիմնականռազմավարությունը և 

մարտավարությունը, 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխան, 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և 

պահանջները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների մակարդակին համապատասխան, 

 արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և 

բանավոր խոսքով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները, 

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

1․Ա4 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից լեզվաբանական 

կորպուս համակարգերը օտար լեզվով, 

2.Բ6գործնականում իրականացնելու լեզվական նյութի համակարգչային 

սիստեմավորում, 

3․Գ1 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբայինաշխատանք, 

 ինքնուրույնաշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է թեստավորման 

միջոցով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Ֆրանսերենի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: 

Ֆրանսերենի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և թեստավորման 

հիմանական սկզբունքները: Ֆրանսերենի թեստավորման հիմնական 

ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

Միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:  
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Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Parizet, M.L., E. Grandef, M. CorsainCollection activites pour la cadre commun. Activite pour 
le cadre europeencommun de reference. B. 2. Cle International, 2006. 

2. Boulares, M., J.L. FrerotGrammaire progressive du francaisNiveauavance. Cle International, 

2004. 
 

 
 

1604 /Մ00 Օտարլեզու (գերմաներեն-1) 6 կրեդիտ ECTS կրեդիտ 

4 ժամ/ շաբ. 20 ժամգործնական 

1-ին կիսամյակ ստուգարք 

Դասընթացինպատակն է՝ 

 կատարելագործելուսանողներիօտարլեզվովհաղորդակցականկարողություններ

ը՝ ինչպեսմասնագիտության, այնպեսէլհաղորդակցմանայլոլորտներում, 

 խորացնելմասնագիտականլեզվիբառապաշարի, քերականական և 

ոճաբանականյուրահատկություններիվերաբերյալգիտելիքները,  

 ձևավորելգիտականբանավոր և գրավորհաղորդակցմանհմտություններ, 

 զարգացնելմասնագիտականհարցերիշուրջքննարկելու և 

բանավիճելուկարողությունը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները 

(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց 

բովանդակությունն ու կառուցվածքը, 
 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 
 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային, կառուցվածքային և 

ոճական վերլուծություն և թարգմանություն, 

 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել 

մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով 

շարադրանքը, 

 լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

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

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները 

պետք է համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության 

համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
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1․Ա1 ներկայացնելու  կիրառական լեզվաբանության ժամանակակից տեսությունները, 

ճյուղերը, հիմնական հասկացությունները, 

2․Ա2 նկարագրելու ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները օտար լեզվով, 

3․Բ4 իրականացնելու լեզվաբանական գիտելիքին առնչվող գործնական 

պարապմունքներ համապատասխան կրթական հաստատություններում, 

4․Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, լեզվաբանական կորպուսներ, գիտական հոդվածներ): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբայինաշխատանք, 

 անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

 ինքնուրույնաշխատանք, 

 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

 իրավիճակայինխնդիրներիքննարկում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է եզրափակիչ ստուգարքով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Գերմաներենի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունները:Մասնագիտական տեքստերի գործառական 

նշանակությունը և դրանց իրացումը գերմաներեն գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման 

գործընթացը:Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու 

աշխատությունների, գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև 

ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու 

սկզբունքները:Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, 

ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, 

վերարտադրության առանձնահատկությունները: 

Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999. 

2.   Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004. 

3.   Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011. 

4.   Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013. 
 

1.1604 /Մ01 

 

2. Օտարլեզու (գերմաներեն-2) 

 

3. 3  կրեդիտ 

ECTS կրեդիտ 

2 ժամ/ շաբ. 10 ժամգործնական 

 

2-րդ կիսամյակ 

 

ստուգարք 

Դասընթացինպատակն է՝ 

 ամբողջացնելնախորդմոդուլիօգնությամբձեռքբերածգիտելիքները,  

 ծանոթացնելօտարլեզվիիմացությանստուգման և գնահատմանպահանջներին, 

 ներկայացնելլեզվիիմացությանհամաեվրոպականչափանիշները և 

ծանոթացնելթեստավորմանհիմանականսկզբունքներին, 
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 ներկայացնելլեզվիթեստավորմանհիմնականռազմավարությունը և 

մարտավարությունը: 

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխան (B2-C1), 

 նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և 

պահանջները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 գործնականումկատարելթեստայինաշխատանքներ` 

կազմվածհամաեվրոպականչափանիշների B2-C1 մակարակինհամապատասխան 

 արտահայտելմասնագիտական (ակադեմիական) 

գիտելիքներըգրավորևբանավորխոսքով 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 արդյունավետկիրառելհամակարգչայինհմտությունները, 

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

1․Ա4 թվարկելու և նկարագրելու գոյություն ունեցող ժամանակակից 

լեզվաբանական կորպուս համակարգերը օտար լեզվով, 

2 ․ Բ6 գործնականում իրականացնելու լեզվական նյութի համակարգչային 

սիստեմավորում, 

3․Գ1 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն): 

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնականպարապմունքդասախոսիղեկավարությամբ, 

 անհատական և խմբայինաշխատանք, 

 ինքնուրույնաշխատանք, 

 գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF 

թեստավորման միջոցով: 

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

Գերմաներենի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները: 

Գերմաներենի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման 

հիմանական սկզբունքները: Գերմաներենի թեստավորման հիմնական 

ռազմավարությունը և մարտավարությունը: Միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) 

առանձնահատկությունները: 

Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.   

2.    Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005. 

3.    Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004. 

4.    Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002. 

5.    Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999. 
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1. 1601/Բ09 2. Մասնագիտական անգլերեն - 9 3. 6 կրեդիտ  

4. 6 ժամ/շաբ. 5. գործ.՝ 6 

6. 9-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 և երկրագիտական բնույթի տեքստերի հետ 

աշխատելու հմտություններ: 
 

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: 

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/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվելու տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային): 
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 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 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 է 2 միավոր 

 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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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. Cotton, D., et al. Language Leader (advanced). Slovakia: Pearson Education Limited, 
2010. 

2. S. Gasparyan, O Poghosyan, M. Babakhanyan (selected texts for rendering), Yerevan 
University Press,2005 

3. M. Araratyan et al “Developing Translator’s Skills ” 
4. Texts from mass media sources 

 
 

 

 

  


