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ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր` Երևանի պետական համալսարանի
գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության` միջազգային չափանիշների համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների
ուղղությամբ մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից
նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի
գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում
կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին,
որտեղ ուսման գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական
կրթական պահանջներով, նախասիրություններով և ունակություններով`
ապահովելով ուսումնառության ճկուն եղանակների և անհատական
կրթական հետագծերի իրականացման լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը,
հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը,
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
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Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ
օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի` գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած
լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի
պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային
բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։
Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված
կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ
թե առանձին մասերով։
4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային
կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող
ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։
1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը,
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին,
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն,
 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները,
դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։
2.2.2.




Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք)
արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ
ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում
կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։
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2.2.3.


Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,



ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,



ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,



դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,



ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը
համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16
շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն
չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:

– 10 –

6.

7.

8.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք
է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև
միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, կախված է
նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ
լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
5.1. Բակալավրի ծրագիր

1.

2.

3.

4.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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3.

4.

6.

Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2.

Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
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3.

մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից,
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության

– 14 –

Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

 15 
1   x 100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
 32 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

10 

1 
 x 100% = (1 – 0,17) x 100% = 83%: Համա 64  4 

ձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը
7

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:

– 15 –

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ։

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը
9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 8).

Աղյուսակ 3.

8

Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների
գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։
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Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.

3.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
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5.
6.

7.

Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը
հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ9
չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

9

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

2.

3.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր10, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի
ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`





4.

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

5.

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.
¶ Î   Îñ»¹Çï

6.

։
i

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ìØ   Îñ»¹Çï

i

¶ ³ñ¹

,
i

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ
խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

7.

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).
Øà¶ 

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
15

8.

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.
2.

Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։

3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։

12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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6.

7.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներով։

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման
շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։

3.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանով։

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ
կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:

8.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7,
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը`
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ:
Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9.

Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է
կրկնել դասընթացը։
10. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2
անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
12. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել
դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։
2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
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13. dxՀաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից։
14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի
կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են
ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական
դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների հետ
միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության
անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով
ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը։
Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը
բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել։
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7.

Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,

ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը անձամբ
հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթաց-

2.

3.
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քում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված
էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.




գ)

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,
ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։
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11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

2.

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում
են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։

3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ
դրական եզրակացություն։
բ)

Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը
պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն
ներկայացնել լրացուցիչ քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

դ)

4.

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված
20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները.
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Աղյուսակ 6.
Թիվ

7.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի
գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,


գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,



մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է
պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը,
աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։

– 28 –

4.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20

– 29 –

8.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների
պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի,
ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական ներուժի համադրումից։
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանում։
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4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`

ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,

կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,

կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`










ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու
ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ
միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի
և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Աստվածաբանության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում`հետևյալ մասնագիտություններով.
1. §Աստվածաբանություն¦,
2. «Եկեղեցաբանություն»:

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական
կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր
մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ
մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի
ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36/36

12/12

Պարտադիր

32

10

Կամընտրական

4

2

10

5

Պարտադիր

8

4

Կամընտրական

2

1

Ընդհանուր մասնագիտական

150/155

34/32

կուրսային աշխատանքներ

4

2

24/12

6/4

Կրթական այլ մոդուլներ

20

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

240

60

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում, ըստ
ուսումնական տարիների, սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի
30 ժամ*

2-րդ տարի
28 ժամ*

3-րդ տարի
26 ժամ

4-րդ տարի
24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողություն,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։
Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում`60 կրեդիտ։
Ուսումնական ծրագրի ամբողջական աշխատածավալը համապատասխանում է
240 կրեդիտի։
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2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

1401/B01
1401/B02
1703/B01
1703/B02
1602/B01
1608/B01
1604/B01
1602/B02
1608/B02
1604/B02
1703/B03
1602/B03
1608/B03
1604/B03
1106/B01
1106/B02
1301/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2

ստուգարք
ստուգարք

Օտար լեզու-114

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

Լրացուցիչ լեզվական
դասընթաց (Ռուսաց լեզու-3 կամ Օտար լեզու-3)

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

2

32 (32/0/0)

1

ստուգարք

2

32 (16/16/0)

2

քննություն

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2

Հայոց պատմության
հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Փիլիսոփայության հիմունքներ

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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1107/B01

Մշակութաբանություն

2

32 (32/0/0)

3

ստուգարք

0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

–

128 (0/128/0)

1,2,3,4

ստուգարք

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
երկուսը.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

2

32 (32/0/0)

4

Գնահատման ձևը

ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը
նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և
կամընտրական։

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

Համակարգչից
2301/B01 հմտություններ
0002/B01 Քաղաքացիական
պանություն

օգտվելու
պաշտ-

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (24/8/0)
5

Արտակարգ իրավիճակնե0002/B02 րում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

2

32 (8/24/0)

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

0708/B01

ստուգարք
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ստուգարք

1

ստուգարք

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
մեկը.
Թվանիշ

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

0101/B01 Մաթեմատիկայի հիմունքներ

ստուգարք
2

Բնագիտության ժամանակա0708/B01 կից կոնցեպցիաներ

2.3.

Գնահատման ձևը

32 (32/0/0)

1
ստուգարք

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս

Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը
նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների
կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը «Աստվածաբանություն» մասնագիտության համար բերված են ստորև.
1.
Թվանիշ

«Աստվածաբանություն» մասնագիտություն
Մոդուլ-դասընթաց

1402/B01 Գրաբար-1
2101/ B01

2102/ B01
2102 /B02

Կրոնների
պատմություն-1
Հին կտակարանի
ներածություն-1
Հին կտակարանի
ներածություն-2

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

4

64 (0/64/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

1

քննություն

4

64 (32/32/0)

1

քննություն

3

48 (32/16/0)

2

քննություն

1402/B02

Գրաբար-2

6

64 (0/64/0)

2

2102/B01
2101/ B02

Հին հունարեն
Կրոնների
պատմություն-2

4

64 (0/64/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ
ստուգումներ
քննություն

5

80 (48/32/0)

2

քննություն

2

32 (16/16/0)

3

քննություն

2101/ B02
2103/B03

Հայ եկեղեցու
պատմություն-1

15

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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2101 /B03
2102/B04
2102/B01
2103/B01
2103/B02
2101 /B01
2102 /B01
2103/B01
2102/B01
2102/B01
2103/B02
2103/B03
2102/B02
2102/B01
2102/B02
2103/B01

Կրոնների
պատմություն-3
Հայրաբանություն
Նոր կտակարանի
ներածություն
Ընդհանուր եկեղեցական
պատմություն-1
Հայ եկեղեցու
պատմություն-2
Կրոնների
պատմություն-4
Ծեսի
աստվածաբանություն
Հոգեբանություն
Էկումենիզմի
պատմություն
Ընդհանուր
մանկավարժություն
Ընդհանուր եկեղեցական
պատմություն-2
Հայ եկեղեցու
պատմություն-3
Տոմարագիտություն-1
Վարդապետական
աստվածաբանություն-1
Վարդապետական
աստվածաբանություն-2
Հայ եկեղեցու
պատմություն-4

3

32 (16/16/0)

3

քննություն

9

128 (64/64/0)

3

քննություն

6

96 (48/48/0)

3

քննություն

6

96 (48/48/0)

4

քննություն

8

128 (64/64/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

5

80 (48/32/0)

4

քննություն

3

48 (32/16/0)

4

քննություն

2

32 (24/8/0)

4

2

32 (16/16/0)

4

2

32 (24/8/0)

5

6

96 (48/48/0)

5

քննություն

4

64 (32/32/0)

5

քննություն

2

32 (16/16/0)

5

քննություն

2

32 (16/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (48/48/0)

6

քննություն

4

64 (32/32/0)

6

քննություն

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

2102/B01

Տոմարագիտություն-2

8

128 (64/64/0)

6

քննություն

2102/B01

Աստվածաբանության
դասավանդման
մեթոդիկա

2

32 (16/16/0)

6

քննություն

2102/B02

Կանոնագիտություն

5

60 (36/24/0)

7

քննություն

8

84(60/24/0)

7

քննություն

8

96(48/48/0)

7

քննություն

4

64(40/24/0)

8

քննություն

2102/B03
2102/B02

2102/B02

Վարդապետական
աստվածաբանություն-3
Հին և նոր
կտակարանների
մեկնություն-1
Հին և նոր
կտակարանների
մեկնություն-2
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2102/B01
2103/B01
2101/B01
2102/B02
2103/B03
2101/B01
2102/B02
2103/B03

Հայ աստվածաբանական
մատենագրություն
Բարոյական
աստվածաբանություն

4

4 8(32/16/0)

8

քննություն

4

32 (16/16/0)

8

քննություն

Կուրսային աշխատանք

2

4

քննություն

Կուրսային աշխատանք

2

5

քննություն

2. «Եկեղեցաբանություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրե- Լսարանային Կիսամդիտ ժամ (դ/գ/լ)16
յակ

Գնահատման ձևը

1402/B01 Գրաբար-1

4

64 (0/64/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

2101/ B01 Կրոնների
պատմություն-1

4

64 (48/16/0)

1

քննություն

2102/ B01 Աստվածաշնչի ներածություն

6

96 (64/32/0)

1

քննություն

1406/01

Հին հունարեն

4

64 (64/0/0)

2

քննություն

Հայ ազգագրություն

2

32 (24/8/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

2103/ B02 Հայ բանահյուսություն

3

48 (32/16/0)

2

քննություն

1402/B01 Գրաբար-2

4

64 (0/64/0)

2

քննություն

2101/ B02 Կրոնների
պատմություն-2

5

80 (56/24/0)

2

քննություն

2103/B01 Հայ եկեղեցու պատմություն-1

7

96 (64/32/0)

3

քննություն

7

96 (64/32/0)

3

Արվեստի պատմություն (Հայ
2103/B03 եկեղեցական
ճարտարապետություն)-1

4

64 (40/24/0)

3

քննություն

Հայ եկեղեցու պատմություն-2

6

96 (56/40/0)

4

քննություն

5

80 (56/24/0)

4

քննություն

2103/ B01

2103/B02

2103/ B04

Ընդհանուր եկեղեցական
պատմություն-1

Ընդհանուր եկեղեցական
2103/B05 պատմություն-2

16

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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քննություն

Հին և նոր կտակարանների
մեկնություն

4

64 (48/16/0)

4

քննություն

Արվեստի պատմություն
2102/B02 (մանրանկարչ. պատմ., hայ
հոգևոր երաժշտ. պատմ.)-2

5

80 (56/24/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

2102/B01 Հնագիտություն

4

64 (48/16/0)

4

1306/B01 Հոգեբանություն

2

32 (24/8/0)

4

2103/B02 Ընդհանուր մանկավարժություն

2

32 (24/8/0)

5

2103/B01 Հայ եկեղեցու պատմություն-3

8

112(80/32/0)

5

քննություն

2103/B02 Հայ եկեղեցու տոները

7

96 (64/32/0)

4

քննություն

2103/B03 Վիմագրություն

4

64 (48/16/0)

5

6

96 (56/40/0)

6

8

96 (64/32/0)

6

քննություն

5

80 (56/24/0)

6

քննություն

6

96 (50/46/0)

6

քննություն

6

72 (48/24/0)

7

քննություն

5

60 (40/20/0)

7

քննություն

6

48 (48/24/0)

7

4

32 (24/8/0)

7

5

64 (40/24/0)

8

5

64 (40/24/0)

8

3

32 (24/8/0)

8

2102 /B01

2102/B01

Վարդապետական
աստվածաբանություն-1

2103/B01 Հայ եկեղեցու պատմություն-4
2102/B02

Հայ եկեղեցու պատմության
դասավանդման մեթոդիկա

2102/B01 Հայ եկեղեցական տոմար
2102/B02

Վարդապետական
աստվածաբանություն-2

1405/ B01 Հայ եկեղեցու ծեսը
Հայ եկեղեցական իրավունքի
պատմություն
Վանականության
2103/B01
պատմություն
2102/B01

2102/B01 Հայ եկեղեցու հայրաբանություն
Հայ եկեղեցական
մատենագրություն
Կրոնական ներփակ
2102/B03 հոսանքներ/Աղանդավորության
պատմություն
2103/B02
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ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել
խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ
կրթամասով նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը «Աստվածաբանություն» մասնագիտության համար կազմում է 23 կրեդիտ, իսկ
«Եկեղեցաբանություն» մասնագիտության համար՝ 12 կրեդիտ։
1. «Աստվածաբանություն» մասնագիտություն
Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2101/B01

Քրիստոնեական
Արևմուտքը XX
դարում

8

96 (64/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

8

96 (64/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

8

96 (64/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

2101/B02
2101/B03

Աստվածաշնչի
հայերեն
մեկնությունները
Արևելյան և հայ եկեղ.
փոխհարաբ. պատմ.

Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2102/ B01

Քրիստոնեական
Արևելքը 20-րդ
դարում

8

96 (64/32/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2102/ B02

Տոնագիտություն

8

96 (64/32/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2102/ B03

Հայ միջնադարյան
մշակույթի
պատմություն

8

96 (64/32/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

Գնահատման ձևը

Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

2102/ B01
2102/ B02
2102/ B03

Մոդուլ-դասընթաց

Հայ վիմագրություն
Սրբապատկերների
արվեստը
Ֆունդամենտալիզմն
արդի աշխարհում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

4

48 (48/0/0)

7

4

48 (48/0/0)

7

4

48 (48/0/0)

7
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ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

2103/ B01
2101/ B02
2102/ B03

Մոդուլ-դասընթաց
Արևմտյա և հայ եկեղ.
փոխհարաբ. պատմ.
Կրոնական իրավիճակն
արդի աշխարհում
Հայ եկեղեցու տոնացույցի
և տոմարի պատմություն

2.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

24 (24/0/0)

8

3

24 (24/0/0)

8

3

24 (24/0/0)

8

Գնահատման ձևը

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

«Եկեղեցաբանություն» մասնագիտություն
Կամընտրական առարկաներ

Թվանիշ

2102/ B01
2101/ B02

2103/ B03

Մոդուլ-դասընթաց
Հայ եկեղեցու տոնացույցի
և տոմարի պատմություն
Պետություն-եկեղեցի
հարաբերությունները 2021-րդ դարերում
Պետություն-եկեղեցի
հարաբերությունները
9-14-րդ դարերում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

48 (32/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

3

48 (32/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

3

48 (32/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

2101/ B01
2103/ B02
2102/ B03

Մոդուլ-դասընթաց
Գիտությունն ու կրոնը
արդի աշխարհում
Հայ եկեղեցին և Սփյուռքը
2-րդ աշխարհամարտից
հետո
Սրբապատկերների
արվեստը

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

48 (32/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

3

48 (32/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

3

48 (32/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

Գնահատման ձևը

Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

2102/ B01
2103/ B02
2101/ B03

Մոդուլ-դասընթաց
Աստվածաշնչի հայերեն
մեկնությունները
Լուսավորչական շարժումը
և հայ եկեղեցին 19-20-րդ դդ.
Քրիստոնեական
մարդաբանության
առանձնահատկությունները

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

36 (24/12/0)

7

3

36 (24/12/0)

7

3

48 (32/16/0)

7

– 41 –

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

Կամընտրական առարկաներ
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

2102/ B01

«Կանոնագիրք հայոցը»

2101/ B02
2103/ B03

Կրոններն արդի
աշխարհում
Հայ եկեղեցու նշանավոր
գործիչները

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32 (24/8/0)

8

3

32 (24/8/0)

8

3

32 (24/8/0)

8

Գնահատման ձևը

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

2.5. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.

1. «Աստվածաբանություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա (արտադրական)- 4 շաբաթ

4

7

ստուգարք

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն

4

8

քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

քննություն

Մոդուլ

2. «Եկեղեցաբանություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա (արտադրական) -4 շաբաթ

4

7

ստուգարք

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն

4

8

քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

քննություն

Մոդուլ
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Մաս II
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Աստվածաբանության ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես
նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ
տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական
ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
 կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը (շնորհվող որակավորում, ծրագրի նպատակներ և նախանշված ելքային կրթական արդյունքներ, ծրագրի բովանդակային կազմ և կրեդիտների կառուցվածք, ավարտական պահանջներ և ատեստավորման ձևեր, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվություն և այլն),
 առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը (դասընթացի անվանում և նույնացման թվանիշ, ուսուցման կիսամյակ, դասընթացին հատկացված կրեդիտներ` ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի, դասընթացի խնդիրներ` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և
սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով,
դասընթացի հակիրճ բովանդակություն, ուսուցման և գնահատման
մեթոդներ ու չափանիշներ)։

2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ
1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ
դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները,
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2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական հնարները.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի
մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2. Հնչյունաբանություն: Հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3. Շեշտ, վանկ, տողադարձ:
հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4. Բառագիտություն: Բառերի ձևաիմաստային խմբերը։ Թեմա 6. Բառապաշար: Դասակարգման սկզբունքները: Մասնագիտական բառապաշար: Տերմիններ։ Հայերենի
բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7. Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 8.
5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 9. Հայ հին և միջնադարյան
քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ,
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
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: Փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7. Ուղղակի և անուղղակի
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խոսք։ Թեմա 8. Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9. Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10. Ճարտասանական հմտություններ: Բանավեճի արվեստ: Երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա
11. Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա 12. Հայ նորագույն գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության
դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու հարցերը հայոց
լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը,
չորրորդը` գործնական առաջադրանք:
1703/B01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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
(բառակապակցություն, պարզ նախադասություն), նախադասության գլխավոր
անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
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1703/B02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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. կիմանա ռոõսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և
կանոնները,
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 ձևականական կազմը: Թեմա 3. Շարահյուսություն: Միակազմ
նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4. Ուղղագրություն:
Ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5. Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը: Տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

1602/B01. Անգլերեն -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են անգլերենի ընդունելության քննություն), ինչպես նաև
ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել անգլերենից ընդունելության
քննություն):
Կրթական արդյունքները

– 47 –

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և
բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Անգլերենով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների
ձևավորում: Թեմա 2. Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և
աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3. Հիմնական տերմինների
ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1602/B02. Անգլերեն-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և սոց.գիտություների ֆակուլտետներում, ինչպես նաև
տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում ըստ անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և
կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական տեքստի
հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3. Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1604/B01. Գերմաներեն -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնատատման դասընթաց
Նպատակը

– 48 –

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները գերմաներենի հնչյունաբանության, քերականության և բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի
ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և
գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2. Քերականական կարգեր,
դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ: Թեմա 3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4. Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1604/B02.Գերմաներեն -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման 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,
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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 իմաստաքերականական 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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1608/B01. Ֆրանսերեն -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են ֆրանսերենի ընդունելության քննություն), ինչպես
նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français général) տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում, որտեղ ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերենից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆրանսերենի քերականության հիմնական դրույթներին և
բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ֆրանսերենով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների
ձևավորում: Թեմա 2. Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և
աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3. Հիմնական տերմինների
ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:
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1608/B02. Ֆրանսերեն -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություների ֆակուլտետներում,
ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում ըստ
անցումային ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3. Մասնագիտական
գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1703/B03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել
ուսանողի լեզվական հմտությունները և ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ
օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանության
համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական
թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական
թեմաներով,
5. կկարողանա թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական
տեքստեր:
Բովանդակությունը
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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 խնդիրները: Թեմա 4. Գիտական զեկույցների և մասնագիտական
ռեֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքները:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ
հարցը (մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն)` 8
միավոր:
1602/B03. Անգլերեն- 3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական
անգլերեն (Professional English) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի
վերաբերյալ:

1608/B03. Ֆրանսերեն-3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական
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ֆրանսերեն (Français professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2. Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական
ոլորտի վերաբերյալ:

1604/B03. Գերմաներեն-3 (Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներենից և ապահովել
անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործունեության
համար:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես
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 հոմանիշները: Թեմա 3. Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները: Թեմա 4. Բայական և անվանական ստորոգյալի
տարբեր տեսակները: Թեմա 5. Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների
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արտահայտության միջոցները: Թեմա 6. Ընդարձակ հատկացուցիչ: Թեմա 7.
Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Թեմա 8.
Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական
ոլորտի վերաբերյալ:
1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին և միջնադարյան շրջաններին, 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 և 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 հնագույն
շրջանում: Թեմա 2. Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը: Ուրատու, Երվանդունիների թագավորություն: Արտաշեսյանների թագավորություն: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 3. Հայաստանը վաղ
միջնադարում: Թեմա 4. Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5. Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1106/B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական 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 ազգային-ազատագրական 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 կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայկական հարցը: Առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը
Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2. Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3. Պանթուրքիզմը՝ պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917 թ. Փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4. Հայաստանի Հանրապետությունը 19181920 թթ.։ Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6. Հայաստանի
երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` 7, 7, 6 միավոր արժեքով:
1301/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ 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 փիլիսոփայա-
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կան 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 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
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր:
1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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. hամապարփակ 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:
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«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 հարցադրումներ, 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:

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1001/B01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Ուսանողներին տալ անհրաշեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության
բնույթի և պատճառների, շուկայական տնտեսության զարգացման օրինաչափությունների, հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր լուծումների, ինչպես նաև
ձեռնարկատիրական 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, հիմնական հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն 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: Դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11.
Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12. Միջազգային
տնտեսական գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում
ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում՝ 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
1202/B01.Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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 կուսակցություններ 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
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում՝ 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
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1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր
ոլորտների օրենսդրական կարգավորման հիմունքները, 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,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. 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
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում
ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում՝ 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման
մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ
մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ
կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը,
որոնք են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը, Windows օպերացիոն
համակարգի և Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային,
ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
Բովանդակությունը

Թեմա 1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: «Օպերացիոն համակարգ» հասկացությունը և բազմախնդրայնության
գաղափարը: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ
աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2. Microsoft Word փաստաթղթի
ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ:
Թեմա 4. Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգումն ընթանում է բանավոր. կատարած լաբորատոր աշխատանքների
հարցման և ստուգման հիման վրա:
0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ/6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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.
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1.

Կկարողանա ստեղծված ԱԻ-ում ու պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնել 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 դրանց սպառնալիքի
ժամանակ: Թեմա 4. Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների
բնութագրերը, դրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա
5. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի
ժամանակ: Թեմա 6. ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական 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 եղանակով: Հարցատոմսը ներառում է
երեք հարց՝ երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0002/B02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ (8 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ/6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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.
1. կկարողանա էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր
նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ,
արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն,
2. կկարողանա
կարգավորել
արտակարգ
իրավիճակներում
առաջացած խնդիրները, կազմակերպել դրանց շուտափույթ
լուծումը,
3. կկարողանա տեղեկանալ և կազմակերպել բնակչության կենսաապահովման առաջնահերթ կարիքները,
4. կկարողանա կազմակերպել բնակչության առաջին անհրաժեշտ՝
խմելու ջրի մատակարարումը,
5. կկարողանա կազմակերպել բնակչության առաջին անհրաժեշտ՝
սննդի մատակարարումը:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻում: Թեմա 2. Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 3. Սուր հիվանդություններ և
թունավորումներ: Թեմա 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻում: 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 բնության պահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով ուսանողներին «էկոլոգիա» գիտության պատմությանը, բնական
համակարգերի կազմավորման,
գործունեության հիմունքներին, բնություն–
հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին:
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. Էկոլոգիան և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2.
Օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3. Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4. Համակեցություններ: Թեմա 5. Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6. Կենսոլորտ: Թեմա 7.
Կենոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8. Կենսոլորտի վրա
հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները: Թեմա 9. Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա 10. Անթրոպոգեն ազդեցությունները
ջրոլորտի վրա: Թեմա 11. Անթրոպոգեն ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա:
Թեմա 12. Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13.
Կենսոլորտի վրա ազդցության հատուկ ձևեր: Թեմա 14. Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15.
Էկոլոգիա և մարդու առողջությունը: Թեմա 16. Էկոլոգիա և տնտեսագիուտթյուն:
Թեմա 17. Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում:
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Թեմա 18. Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: Թեմա 19. Բնության
պահպանություն և նանոտեխնոլոգիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց նախապես տրված
հարցաշարից:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0101/B01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ ( 2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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 մաթեմատիկային: Թեմա 3. Բազմությունների տեսության տարրերը: Թեմա 4. Կոորդինատների մեթոդ: Թեմա 5. Մաթեմատիկական
մոդելավորում: Թեմա 6. Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։
0708/B01. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնական գիտությունների մեթոդաբանությանը և հայեցակարգերին, ուսանողների մոտ ձևավորել
ժամանակակից պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման օրինաչափությունների և հեռանկարների շուրջ, նրանց մատուցել այն գիտելիքների
պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են զարգացած և լայն աշխարահայացքի ձևավորման համար:
Կրթական արդյունքները
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի ձևավորման
պատմությունը,
2. կհասկանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի էությունը,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ինֆորմացիայի գնահատման և
վերլուծության ժամանակ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Թեմա 2. Տիեզերքի
ծագման և զարգացման գիտական տեսություններ և դրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 3. Կոսմոգոնիկ տեսություն: Թեմա 4. Երկրի ծագման և ձևավորման
տեսություն: Թեմա 5. Կյանքի ծագումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Աստվածաբանություն» մասնագիտություն
1402/B01. Գրաբար-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հնչյունական համակարգը, ուղղագրությունը, ձևաբանական իրողությունները՝ բայի խոնարհման համակարգը, ծանոթացնել դասական հայերենի
հիմնական բնագրերին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական առանձնահատկությունները, բայի խոնարհման հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, ձևաբանական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Գրաբարի հնչյունական համակարգը: Շեշտից կախված հնչյունափոխություն: Թեմա
3. Գրաբարի խոնարհման համակարգը: Սահմանական, ստորորադասական
հրամայական եղանակներ: Թեմա 4. Գրաբարի պատճառական բայերը, գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերը: Թեմա 5. Գրաբարի բաղադրյալ ժամանակաձևեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2101/B01.Կրոնների պատմություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել դիցաբանության
տեսության և պատմության, տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ, ծանոթացնել դրանց ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիցաբանական համակարգերի պատմությունն ու տեսությունը,
2. կհասկանա դիցաբանական համակարգերի էությունը, ծանոթ կլինի դրանց
ուսումնասիրության մեթոդներին, դպրոցներին ու կատեգորիաներին,
3. կկարողանա համեմատական վերլուծության ենթարկել և իրարից տարբերել
հին աշխարհի տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Դիցաբանական համակարգերի էությունը: Դիցաբանության
տեսություն: Թեմա 2. Շումերա-աքքադական դիցաբանական համակարգերի
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3. Աքքադական դիցաբանական համակարգը:
Իշտարի և Թամմուզի պաշտամունքը: «Գիլգամեշ» էպոսը: Թեմա 4. Եգիպտական
դիցաբանական շերտի ձևավորումը: Թեմա 5. Եգիպտական դասական դիցաբանությունը: Թեմա 6. Վաղ հունական դիցաբանական շերտը: Նախաօլիմպոսյան դիցաբանական թեոգոնիան: Թեմա 7. Օլիմպոսյան դիցարանը:
Թեմա 8. Վաղ հռոմեական դիցաբանական շերտը: Հռոմեական դասական դիցաբանությունը: Հռոմեական կայսրության պետական կրոնը: Թեմա 9. Հայկական
դիցաբանության հնագույն շերտը: Հայկական ազգային դիցաբանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2102/B01. Հին կտակարանի ներածություն -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Հին կտակարանն իր
համամարդկային արժեքներով, կենցաղային և ազգամիջյան օրենքներով:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ս. Գրքի՝ Հին կտակարանին վերաբերող Հայ և այլ եկեղեցիների վարդապետությունն ու մեկնությունները,
2. կկարողանա համադրել կրոնականն ու գիտականը՝ հիմնվելով ազգային ավանդույթներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հին կտակարանի կառուցվածքը: Թեմա 2. Երկրորդ օրենք և
պատվիրաններ:Թեմա 3. Հնգամատյան: Թեմա 4. Ա, Բ, Գ, Դ Թագավորություններ:
Թեմա 5. Ա և Բ Մնացորդաց: Թեմա 6. Եզրաս, Նէմի, Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ: Թեմա
7. Ա, Բ, Գ, Մակաբայեցիներ: Թեմա 8. Սաղմոս: Թեմա 9. Առակներ: Թեմա 10.
Մեծ մարգարեներ: Թեմա 11. Փոքր մարգարեներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Հին կտակարանի ներածություն-2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)

2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Հին կտակարանը իր
կրթական ու գիտական համադրումով: Ձևակերպել համակողմանի մտածելու
կարողություններ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտեղեկանա Ս. Գրքի կառուցվածքին, բաժանումներին,
2. ուսումնասիրած կլինի Ս. Գրքի մեկ մասը կազմող Հին կտակարանն
ամբողջությամբ:
Բովանդակությունը
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Թեմա 5. Իմաստության գրքեր: Թեմա 6. Առակներ: Թեմա 7. Ժողովող: Թեմա
8. Երգ երգոց: Թեմա 9. Իմաստություն Սողոմոնի: Թեմա 10. Հոբ: Թեմա 11.
Երկրորդականոն գրքեր: Թեմա 7. Պատմական գրքեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1402/B02. Գրաբար-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հոլովման համակարգը՝ անվանական և դերանվանական,
թվականները, ածականներն ու նրանց գործածությունը, ծանոթացնել հետդասական հայերենի ու միջին հայերենի բնագրերին, ուղղագրությանը, ձևաբանական իրողություններին՝ բայի խոնարհման համակարգին, ինչպես նաև
դասական հայերենի հիմնական բնագրերին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի անվանական և դերանվանական հոլովման համակարգի առանձնահատկությունները, թվականների ու ածականների
կազմությունն ու գործածությունը,
2. կհասկանա ու կթարգմանի գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գրաբարի անվանական հոլովումը: Թեմա 2. Հոլովները և նրանց
կազմությունը, հոլովման համակարգի տարբերությունը աշխարհաբարի համեմատությամբ: Թեմա 3. Պարզ հոլովումներ՝ Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ: Թեմա 4. Խառն
հոլովումներ Ի-Ա, Ո- Ա: Թեմա 5. Անկանոն հոլովումներ: Թեմա 6. Դերանունների, ածականների, թվականների հոլովումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
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2102/B01. Հին հունարեն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հին հունարենին, այդ
լեզվով մեզ հասած սկզբնաղբյուրներին և հարուստ գրականությանը, ինչպես
նաև ուսանողին սովորեցնել կատարել թարգմանութուններ հին հունարենից,
որը կնպաստի գրաբարի տիրապետման գործին:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել ինքնուրույն թարգմանություններ հին
հունարենից հայերեն,
2. կհասկանա մեզ հասած հին հունարեն սկզբնաղբյուրները,
3. կհասկանա հին հունարեն հարուստ գեղարվեստական գրականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հին հունարենի մշակված քերականությունը: Թեմա 2. Հին
հունարենի գրաճանաչությունը: Թեմա 3. Հին հունարենի առնչությունը գրաբարի
հետ: Թեմա 4. Հին հունարենի հնչունաբանությունը: Թեմա 5. Հին հունարենի
ձևաբանությունը: Թեմա 6. Գիտական տառադարձություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2101/B02.Կրոնների պատմություն- 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ Արևելքի ազգային (հնդկական, չինական, ճապոնական) կրոնների և համաշխարհային ամենահին կրոնի՝ բուդդայականության դավանաբանական, պաշտամունքային առանձնահատկությունների, տոնածիսական համակարգի, աշխարհայացքային, բարոյափիլիսոփա-
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յական յուրահատուկ պատկերացումների ու ըմբռնումների և արդի վիճակի
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արևելյան ազգային կրոնների և բուդդայականության պատմությունը, մասնագիտական ամբողջական գիտելիքներ կունենա
արևելյան ազգային կրոնների, ինչպես նաև բուդդայակության առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. կհասկանա Արևելքի ազգային կրոնների և բուդդայականության
հավատքային առանձնահատկությունները, դրանց ուսումնասիրության
մեթոդներն ու մոտեցումները,
3. կկարողանա կատարել արևելյան ազգային կրոնների և բուդդայականության կրոնապաշտամունքային համակարգերի և աշխարհայացքային պատկերացումների համեմատական վերլուծությունը և քննական
արժևորումը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հնդկական դիցաբանության հնագույն շերտը, վեդայական կրոն:
Թեմա 2. Բրահմայականություն: Թեմա 3. Հինդուիզմի ծագումը և զարգացումը,
ժամանակակից հինդուիզմը: Թեմա 4. Ջայնիզմը և սիկհիզմը Հնդկաստանում:
Թեմա 5. Կոնֆուցիականություն: Դաոսականություն: Թեմա 6. Սինտոյի էպիկական զարգացման շրջանը: Սինտոյական դիցարանը: Թեմա 7. Բուդդայականության ծագումը: Չորս ճշմարտությունների մասին Բուդդայի ուսմունքը: Սանսարա:
Փրկության բուդդայական կոնցեպցիան: Դհարմա, կարմա, նիրվանայի մասին
ուսմունքը: Թեմա 8. Բուդդայականության հիմնական ուղղությունները և դրանց
պաշտամունքային-ծիսական առանձնահատկություները: Թեմա 9. Բուդդայականությունն արդի աշխարհում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B03. Հայ եկեղեցու պատմություն-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու պատմությունից երկու պլանով՝ որպես հայ ժողովրդի և
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Հայաստանի պատմության մաս և որպես Ընդհանուր եկեղեցու պատմության
մաս:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,
2. կկարողանա բացատրել Հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական,
մշակութային և հասարակական որոշ երևույթներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան և նրա տեղը հայագիտական առարկաների շարքում: Թեմա 2. Հայ եկեղեցու պատմության աղբյուրագիտական հիմնարանը: Թեմա 3. Հայ եկեղեցու պատմության դասագիրքը
նախկինում և նոր ժամանակներում: Թեմա 4. Հայաստանը առաքելական շրջանում ըստ վաղ միջնադարյան դարձաբանական ավանդույթի: Թեմա 5. Քրիստոնյաների հալածանքը Հայաստանում: Թեմա 6. Քրիստոնեական կրոնի պետականացումը և միասնական եկեղեցու կազմավորումը Հայաստանում: Թեմա 7.
Հայ եկեղեցու արտաքին կապերն ու հարաբերությունները Գրիգոր Լուսավորչի
օրոք: Թեմա 8. Հայ եկեղեցին և Հայաստանի միջազգային քաղաքական դրությունը IV դ. վերջին քառորդին: Թեմա 9. Եկեղեցու հայացումը: Թեմա 10.
Դավանաբանությունը՝ մեծ քաղաքականության պատանդ: Թեմա 11. Հայ
եկեղեցու ազգայնացումը: Թեմա 12. Հովհան Օձնեցի: Թեմա 13. Հայ եկեղեցին
VIII-IX դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2101/B03. Կրոնների պատմություն - 3 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հնագույն
միաստվածային ազգային կրոնի՝ մովսիսականության (հուդայականության)
վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ, ծանոթացնել
մովսիսականության պատմությանը, դավանաբանական-պաշտամունքային
առանձնահատկություններին, ծիսական արարողություններին ու տոներին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա, թե ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի և ինչ է իրենից
ներկայացնում հրեական ազգային կրոնը, ծանոթ կլինի մովսիսականության պատմությանը, դավանաբանությանը և ծիսպաշտամունքային արարողություններին,
2. կհասկանա ազգային կրոնների, մասնավորապես մովսիսականության
էությունը, ուսումնասիրության մեթոդներն ու մոտեցումները,
3. կկարողանա կատարել մովսիսականության և քրիստոնեության սուրբգրային տեքստերի համեմատական վերլուծություն և երկու կրոնների
տարբերությունների ու առանձնահատկությունների համեմատություն և
քննական արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մովսիսականությունն իբրև ազգային կրոն: Թեմա 2. Մովսիսականության բարեշրջման փուլերը: Թեմա 3. Հավատքի կենտրոնացումը և
միաստվածության վերահաստատումը: Թեմա 4. Մովսիսականությունը Ք. ա. XI
դարում: Թեմա 5. Մովսիսականությունը Ք.ա. VIII–VI դարերում: Թեմա 6.
Մովսիսականությունը Ք.ա. IV–II դարերում: Թեմա 7. Մովսիսականության հիմնական ուղղություններն ու հոսանքները: Թեմա 8. Մովսիսականության տոնածիսական համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B04. Հայրաբանություն (9 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոս., 64 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է հանգամանալից ներկայացնել նախանիկիական և հետնիկիական հայրերի մատենագրական ժառանգությունը, վարդապետությունը, երկերի հայերեն թարգմանությունները, քրիստոնեական արժեքները, դրանց լուսաբանման օրինակով նպաստել հավատքային և գիտական
ըմբռնումների ներդաշնակ զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա եկեղեցու հայրերի մատենագրությունը, վարդապետությունը,
երկերի հայերեն թարգմանությունները,

– 71 –

2.

կհասկանա այն կարևորությունը, որ եկեղեցու հայրերի ժառանգությունն ունեցել է ընդհանուր եկեղեցու պատմության, մասնավորաբար
հայ եկեղեցու մատենագրության մեջ,
3. կհասկանա եկեղեցու հայրերի ու վարդապետների մատենագրությունը, նրանց առանձին առավել կարևոր երկերի աստվածաբանական
արժեքները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Նախանիկիական հայրեր (Հայրաբանության պատմությունից,
ժամանակափուլեր, ժանրեր): Թեմա 2. Առաքելական հայրեր (Կղեմես Հռոմեացի, Իգնատիոս Անտիոքացի, Բառնաբաս, Պոլիկարպոս Զմյուռնացի): Թեմա
3. Ջատագովական գրականություն: Թեմա 4. Հակաճառական գրականություն:
Թեմա 5. Հետնիկիական հայրեր (Աթանաս Ալեքսանդրացի, Կյուրեղ Երուսաղեմացի, Կապադովկյան հայրեր, Կյուրեղ Ալեքսանդրացի):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B01. Նոր կտակարանի ներածություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս., 48 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Նոր
կտակարանը՝ կրոնական ու գիտական համադրումով, կենցաղային և ազգամիջյան օրենքներով, ինչպես նաև ձևավորել համակողմանի մտածելու կարողություններ: Արժևորել քրիստոնեության դերն ու նշանակությունը համամարդկային արժեհամակարգում:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ս. Գրքի կառուցվածքն ու բաժանումները,
2. կիմանա Ս. Գրքի մեկ մասը կազմող Նոր կտակարանն
ամբողջությամբ,
3. կհասկանա Ս. Գրքի՝ Նոր կտակարանին վերաբերող Հայ և այլ
եկեղեցիների վարդապետություններն ու մեկնությունները,
4. կկարողանա համադրել կրոնականն ու գիտականը՝ հիմնվելով
ազգային ավանդույթների վրա:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Նոր կտակարանի կառուցվածքը: Թեմա 2. Համատեսական Ավետարաններ: Թեմա 3. Ավետարան ըստ Մատթեոսի: Թեմա 4. Ավետարան ըստ
Մարկոսի: Թեմա 5. Ավետարան ըստ Ղուկասի: Թեմա 6. Ավետարան ըստ
Հովհաննու: Թեմա 7. Գործք Առաքելոց: Թեմա 8. Պողոսի նամակները: Թեմա
9. Հովվական նամակներ: Թեմա 10. Հովհաննու հայտնությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2103/B01. Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս., 48 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել քրիստոնեական եկեղեցու պատմության, քրիստոնեական մշակույթի,
եկեղեցիների բազմազանության, դավանաբանական ու ծիսապաշտամունքային
տարբերությունների ու յուրահատկությունների, համաշխարհային պատմության
մեջ քրիստոնեության ունեցած դերի ու նշանակության, այլ կրոնների հետ
քրիստոնեական եկեղեցու առնչությունների, քաղաքականության մեջ քրիստոնեական եկեղեցու ունեցած դերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադրման, զարգացման ու կայացման վերաբերյալ,
2. կտեղեկանա տարաբնույթ եկեղեցիների դոգմատիկ, պաշտամունքային
ու կանոնական վիճակի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Եկեղեցական պատմության» առարկան, մեթոդները և տեղն աստվածաբանության համակարգում: Թեմա 2. Քրիստոնեությունն առաքելական շրջանում: Թեմա 3. Քրիստոնեությունը հետառաքելական շրջանում: Առաքելական
հայրեր: Թեմա 4. Հերետիկոսությունները վաղ եկեղեցու կյանքում: Թեմա 5.
Քրիստոնեության հալածանքները: Թեմա 6. Եկեղեցու ներքին կյանքը: Թեմա 7.
Եկեղեցին III դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 8. Երրորդաբանական վիճաբանությունները IV դարասկզբին: Նիկիայի 325 թ. տիեզերական ժողովը: Թեմա 9. Նիկիական մեծ վեճը: Թեմա 10. Եկեղեցին IV դարի 60-80-ական թվականներին: Կ.
Պոլսի 381 թ. տիեզերական ժողովը: Թեմա 11. Քրիստոսաբանական վիճաբանու-
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թյունների ծավալումը և Եփեսոսի 431 թ. տիեզերական ժողովը: Թեմա 12. Քաղկեդոնի 451 թ. տիեզերական ժողովը և Արևելյան եկեղեցու պառակտումը: Թեմա
13. Հուստինիանոս Մեծի կրոնական քաղաքականությունը: Կ. Պոլսի 553 թ. տիեզերական ժողովը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B02. Հայ եկեղեցու պատմություն-2 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոս., 64 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության մի մաս և որպես Ընդհանուր եկեղեցու պատմության մաս:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ներկայացնել և քննարկել Հայ եկեղեցու վերաբերյալ
պատմական, մշակութային և հասարակական մի շարք հարցեր,
2. կվերլուծի պատմական սկզբնաղբյուրները եկեղեցու պատմության
տեսակետից:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու տեղը անկախ պետականության նախադրյալների
ստեղծման գործում: Թեմա 2. Հայոց եկեղեցին Բագրատունյաց, Արծրունյաց թագավորության շրջանում: Թեմա 3. Հայ եկեղեցին X դ. վերջին քառորդին: Թեմա 4.
Հայ եկեղեցու տարածման նոր քարտեզը XI դ.: Թեմա 5. Հայ եկեղեցու ծաղկումը
Կիլիկիայում X դ.: Թեմա 6. Հայ եկեղեցու արտաքին քաղաքականությունը:
Թեմա 7. Հայ եկեղեցին և Կիլիկյան պետական կազմավորումը (XII դ.): Թեմա 8.
Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը: Թեմա 9. Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերություններ: Թեմա 10. Հայ եկեղեցու պայքարը
աղանդավորների դեմ եկեղեցա-քաղաքական մաքառումների փուլում: Թեմա 11.
Հայ եկեղեցին XIII-XIV դդ. և միարարության քաղաքականությունը: Թեմա 12.
Եկեղեցական և աշխարհիկ իշխանությունների թուլացումը պետականության
անկումից հետո (XIV-XV դդ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
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3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2101/B01. Կրոնների պատմություն - 4 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ իսլամի պատմության, դավանաբանական առանձնահատկությունների, ծիսապաշտամունքային համակարգի,
հիմնական ուղղութունների և դրանց տարատեսակների, իսլամական մշակույթի,
իսլամի զարգացման ժամանակակից միտումների և համաշխարհային պատմության մեջ այս կրոնի դերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի իսլամը, կունենա
մասնագիտական հստակ գիտելիքներ իսլամի պատմության, դավանաբանության, ծիսապաշտամունքային արարողությունների և հիմնական
ուղղությունների վերաբերյալ,
2. կհասկանա իսլամի էությունը, առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության մեթոդներն ու մոտեցումները,
3. կկարողանա կատարել իսլամի և քրիստոնեության դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային արարողությունների համեմատական վերլուծություն, և երկու կրոնների տարբերությունների ու առանձնահատկությունների համեմատություն և քննական արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Իսլամի ծագումը, վաղ իսլամի կրոնական և հասարակականպատմական արմատները: Թեմա 2. Մուհամեդի կյանքը և քարոզչական
գործունեությունը: Թեմա 3. Վաղ իսլամի ռազմաքաղաքական պատմությունը,
իրավական սկզբունքները: Թեմա 4. Իսլամի դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Ղուրան, Սուննա: Հավատքի հինգ հիմնասյուները: Թեմա 5. Իսլամի
պառակտումները և դրանց կրոնադավանաբանական պատճառները: Թեմա 6.
Դավանաբանական պառակտումները իսլամում. համբալականներ, խարիջականներ, մութազիլականներ, ալաֆականներ, մարջայականներ և վահաբականներ: Թեմա 7. Իսլամի պաշտամունքային-ծիսական-տոնական համակարգը:
Թեմա 8. Իսլամն արդի աշխարհում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B01. Ծեսի աստվածաբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)

4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ծեսի աստվածաբանության տեսական և գործնական նկարագրման ընթացքում առաջացող
խնդիրների, քրիստոնեական տարբեր ուղղությունների կողմից դրանց ուսումնասիրման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող վերլուծական մոդելների
մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ծեսի առաջացման ու անհրաժեշտության քրիստոնեական
մոտեցումը, եկեղեցական տոները,
2. կհասկանա ծեսի բոլոր բաժինները, ժամասացությունն իր բոլոր բաժիններով և բուն պատարագը (գլխավորաբար հայ ծեսը),
3. կիմանա ծիսական մատյանները, զգեստները, պաշտամունքի վայրերը՝
դյուրին բացատրելով պատարագի և ծեսի իմաստը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Պաշտամունք և ծես: Թեմա 2. Ժամասացություն: Թեմա 3. Հայկական Ս.Պատարագ: Թեմա 4. Ծիսական մատյաններ: Ծիսական զգեստներ:
Հայ պաշտամունքի վայր: Թեմա 5. Ծիսական բառարան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B01. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
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Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների
և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն
հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2.
Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3. Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4. «Անձ», «անհատ», «անհատականություն» հասկացությունները հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություներ:
Թեմա 5. Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա
6. Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության
հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում
է 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2102/B01. Էկումենիզմի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել էկումենիկ շարժմանը և
եկեղեցիների երկխոսության գործընթացին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը մասնագիտական պատկերացում կունենա
էկումենիզմի և Հայ եկեղեցու այդ շարժմանը մասնակցության մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Էկումենիկ շարժման ձևավորումը: Թեմա 2. Էկումենիկ համաժողովները: Թեմա 3. Էկումենիկ շարժումը և Արևելյան եկեղեցիները: Թեմա 4. Էկումենիկ շարժումը և Արևմտյան եկեղեցիները: Թեմա 5. Էկումենիկ աստվածաբանություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է
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3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում:Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2102/B01. Ընդհանուր մանկավարժություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր
մանկավարժության դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի
ու մեթոդների, մանկավարժական հմտությունների զարգացմանը նպաստող
տարբեր հնարների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պատմամշակութային գործընթացի, հասարակական առաջադիմության
հիմնախնդրի
լուսաբանման
գործում
մանկավարժության
դասավանդման դերն ու նշանակությունը,
2. կտիրապետի դասավանդման, և հատկապես մանկավարժության դասավանդման հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
3. կկարողանա կատարել մանկավարժահոգեբանության մասին բազմաբնույթ
գիտելիքի համակարգում և տեսական վերլուծություն:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթության
համակարգում, ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Թեմա 2. Դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: Թեմա 3.
«Դաս», «դասարան» հասկացությունները: Թեմա 4. Դասավանդման գործընթացում դասընթացի կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության
մեկնաբանության և վերլուծության անհրաժեշտությունը: Թեմա 5. Ըդհանուր
մանկավարժության գիտական պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 6. Ազգային
մանկավարժության դասավանդումը ընդհանուր մանկավարժության համատեքստում: Թեմա 7. Ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական ձեռնարկների
վճռորոշ նշանակությունը դասավանդման գործընթացում: Թեմա 8. ԽԻԿ համակարգը`մանկավարժական հմտությունները խթանող միջոց:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2103/B02. Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս., 48 ժամ գործնական պարապմունք)
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5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել Արևելյան ուղղափառ եկեղեցու բաժանման, ուղղափառ ինքնանկախ և
ինքնավար եկեղեցիների պատմության վերաբերյալ, ինչպես նաև ցույց տալ
Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության ամենածանր շրջանի՝ ռեֆորմացիայի
պատմությունը և պատճառները: Ուսանողները տեղեկություններ են ստանալու
նաև Բողոքական եկեղեցիների կազմավորման և Կաթոլիկ եկեղեցու հետ
հարաբերությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ Արևելյան ուղղափառ ինքնանկախ և
ինքնավար եկեղեցիների պատմությունից,
2. կունենա գիտելիքներ ռեֆորմացիայի առաջացման, ընթացքի և Բողոքական եկեղեցիների կազմավորման վերաբերյալ,
3. գիտելիքներ կունանա Կաթոլիկ եկեղեցու միջնադարյան և ժամանակակից
պատմության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Քրիստոնեական Արևելքը XI դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 2.
Արևելյան պատրիարքությունները XI-XV դարերում: Թեմա 3. Արևելյան
պատրիարքությունները XVI-XIX դարերում: Թեմա 4. Ռուս ուղղափառ եկեղեցու
պատմության վաղ փուլը: Թեմա 5. Ռուս ուղղափառ եկեղեցու կենտրոնացումը և
ինքնանկախության հռչակումը: Թեմա 6. Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XVII-XVIII
դարերում: Թեմա 7. Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XIX դարում: Թեմա 8.
Կիպրական ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 9. Վրաց ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա
10. Սերբական ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 11. Ռումինական ուղղափառ
եկեղեցին: Թեմա 12. Բուլղարական ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 13. Հելլադական
ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 14. Ալբանական և Լեհական ուղղափառ եկեղեցիները: Թեմա 15. Չեխոսլովակյան և Ամերիկյան ուղղափառ եկեղեցիներ: Թեմա
16. Կաթոլիկ եկեղեցին XII դարում: Թեմա 17. Կաթոլիկության ներքին կյանքը
XIII-XIV դարերում: Թեմա 18. Կաթոլիկ եկեղեցու մեծ պառակտումը: Թեմա 19.
Լյութերական ռեֆորմացիան: Թեմա 20. Կալվինական ռեֆորմացիան: Թեմա 21.
Անգլիկան ռեֆորմացիան: Թեմա 22. Կաթոլիկյան ռեֆորմացիա (հակառեֆորմացիա): Թեմա 23. Կաթոլիկ եկեղեցին XVIII դարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 79 –

2103/B03. Հայ եկեղեցու պատմություն -3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ, ծանոթացնել Հայ եկեղեցու
պատմական, մշակութային և հասարակական մի շարք հարցերի և ուսանողի
մոտ զարգացնել հմտություններ քննարկելու ու վերլուծելու եկեղեցու
պատմությանն առնչվող մի շարք հարցեր՝ հետամտելով ազգային ինքնության
կարևորագույն հարցերը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,
2.կկարողանա քննարկել Հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական, մշակութային և հասարակական մի շարք հարցեր,
3.մասնագիտորեն կվարի «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան
հանրակրթական դպրոցներում,
4.կշարունակի իր մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցին 15-րդ դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 2. Եկեղեցու
գործադրած ջանքերը պետականության վերականգնման նպատակով: Թեմա 3.
Հայ եկեղեցին 16-17 դարերում: Թեմա 4. Հայ եկեղեցին և լուսավորական
զարթոնքը 17-18 դարերում: Թեմա 5. Սիմեոն Երևանցի: Թեմա 6. Հայ եկեղեցին և
հայ-ռուսական հարաբերությունները: Ներսես Աշտարակեցի: Թեմա 7. Եկեղեցու
նոր կանոնակարգը: Պոլոժենիե: Թեմա 8. Կաթողիկոսական ընտրություն: Խրիմյան Հայրիկ: Թեմա 9. Հայ եկեղեցին և միջազգային հարաբերությունները: Թեմա
10. Եկեղեցին և Եղեռնը: Թեմա 11. Եկեղեցին և Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: Թեմա 12. Եկեղեցին և խորհրդային կարգերը: Թեմա 13. Եկեղեցին և
Երկրորդ աշխարհամարտը: Թեմա 14. Եկեղեցին և Հայ սփյուռքը: Թեմա 15.
Եկեղեցին արդի հայ ինքնության կյանքում: Թեմա 16. Հայ եկեղեցին և էկումենիկ
շարժումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է::
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2102/B02. Տոմարագիտություն-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է տալ հայոց տոնացույցի և տոմարի զարգացման
ընթացքը 4-7-րդ դարերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. մասնագիտական պատկերացում կունենա 4-7-րդ դարերի հայոց
տոնացույցի և տոմարի խնդիրների վերաբերյալ,
2. կծանոթանա հայոց տոնացույցի և տոմարի պատմությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Կանոնադրութիւն ընթերցուածոց»-ը և Անդրեասի 200-ամյա Զատկացուցակը: Թեմա 2. «Կանոնադրութիւն ընթերցուածոց»-ի 2-րդ և 3-րդ խմբագրությունները (V դ. վերջ–VI դար): Թեմա 3. 532-ամյա զատկացուցակը և հայոց
թվականության համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է::
2102/B01. Վարդապետական աստվածաբանություն -1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)

5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Աստծո գոյությունը,
Նրա լինելիությունը, ցույց տալ աստվածճանաչողության հնարավորությունը և
սահմանները, ներկայացնել Աստծո հատկանիշները կամ ստորոգելիները,
որոնցով նա հարաբերվում է մարդու և շրջապատող աշխարհի հետ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ առաքելական եկեղեցու վարդապետությունը
աստվածճանաչողության մասին,
2.կհասկանա մարդու և աստվածային էության հարաբերության կարևորությունը:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Աստծո գոյությունը: Թեմա 2. Աստվածճանաչողություն: Թեմա 3.
Աստվածճանաչողության սահմանները: Թեմա 4. Աստծո ճառելի և անճառելի հատկանիշները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Վարդապետական աստվածաբանություն-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս.,4 8 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել երրորդաբանական և
քրիստոսաբանական եզրաբանությանը, Հայ առաքելական եկեղեցու Երրորդաբանությանը և Քրիստոսաբանությանը, Ս. Երրորդության և Քրիստոսի բնության
մասին ընդհանրական և Հայ եկեղեցու հայրերի վարդապետություններին,
ինչպես նաև ծանոթացնել Հայ առաքելական եկեղեցու փրկչաբանությանը և Ս.
Հոգու շնորհի մասին վարդապետությանը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արևելյան և արևմտյան եկեղեցիների երրորդաբանական և
քրիստոսաբանական տարբերությունները,
2. կհասկանա երրորդաբանական և քրիստոսաբանական
ոչ
դյուրին
առանձնահատկությունները,
3. կիմանա Ս. Հոգու շնորհաբաշխության, շնորհի իննյակ պարգևների
մասին, կհասկանա դրանց ներգործությունը քրիստոնյայի կյանքում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Երրորդաբանություն: Թեմա 2. Երրորդաբանական
եզրաբանություն,վարդապետության համառոտ պատմություն: Թեմա 3. Ս. Երրորդության անձերի անձնականություն և հիպոստասային հատկանիշների տարբերակում, Ս. Երրորդության անձերի համագոյությունը: Թեմա 4. Քրիստոսաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B01. Հայ եկեղեցու պատմություն-4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ, ծանոթացնել Հայ եկեղեցու
պատմական, մշակութային և հասարակական մի շարք հարցերի և ուսանողի
մոտ զարգացնել հմտություններ քննարկելու ու վերլուծելու եկեղեցու
պատմությանն առնչվող մի շարք հարցեր՝ հետամտելով ազգային ինքնության
կարևորագույն հարցերը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,
2. կկարողանա քննարկել Հայ եկեղեցու վերաբերյալ պատմական, մշակութային և հասարակական մի շարք հարցեր,
3. մասնագիտորեն կվարի «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան
հանրակրթական դպրոցներում,
4. կշարունակի իր մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կաթողիկոսական ընտրություն: Խրիմյան Հայրիկ: Թեմա 2. Հայ
եկեղեցին և միջազգային հարաբերությունները: Թեմա 3. Եկեղեցին և Մեծ եղեռնը:
Թեմա 4. Եկեղեցին և Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: Թեմա 5.
Եկեղեցին և խորհրդային կարգերը: Թեմա 6. Եկեղեցին և Երկրորդ աշխարհամարտը: Թեմա 7. Եկեղեցին և Հայ սփյուռքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է::
2102/B01. Տոմարագիտություն-2 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոս., 64 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է 7-20-րդ դարերի հայոց տոնացույցի և տոմարի
զարգացման ընթացքը տալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. մասնագիտական պատկերացում կունենա 7-20-րդ դարերի հայոց տոնացույցի և տոմարի խնդիրների մասին,
2. կտեղեկանա 7-20-րդ դարերի հայոց տոնացույցի և տոմարի
պատմությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Անանիա Շիրակացին և նրա «Քննիկոն»-ը: Թեմա 2. Հովհան
Օձնեցու արմատական բարեփոխումները հայոց ճաշոց-տոնացույցում (720 թ.):
Թեմա 3. Հայոց տոնացույցի հետագա խմբագրությունները (9-18-րդ դարեր):
Թեմա 4. Նորագույն մեթոդները և բնագրերում առկա ամսաթվերի վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B01. Աստվածաբանության դասավանդման մեթոդիկա (2 կրեդիտ )
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս.,16 ժամ գործնական պարապմունք)

6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել աստվածաբանության
դասավանդման մեթոդները՝ կիրառելով մանկավարժական և հոգեբանական
հմտություններ: Դպրոցներում դասավանդվող Հայ եկեղեցու պատմություն
առարկայի շրջանակներում ըստ դասարանների քննարկել դասավանդվող
նյութը, պատրաստել այն կրթական չափանիշների համաձայն և դասավանդել
հավատարիմ ազգային եկեղեցու սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աստվածաբանության դասավանդման մեթոդները,
2. կկարողանա դասավանդել «Հայ Եկեղեցու պատմություն» առարկան,
3. կկարողանա դասավնդել համաձայն կրթական չափանիշների,
4. կկարողանա դասավանդել համաձայն ազգային եկեղեցու սկզբունքների:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Դասավանդման ավանդական մեթոդները: Թեմա 2. Դասավանդ
ման պատմական մեթոդները: Թեմա 3. Դասավանդման արդի մեթոդները: Թե-
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մա

4. Մանկավարժական մեթոդների կիրառումը աստվածաբանության
դասավանդման ընթացքում: Թեմա 5. Հոգեբանական մեթոդների կիրառումը
աստվածաբանության դասավանդման ընթացքում: Թեմա 6. Ժամանակակից
մեթոդներն արդի դպրոցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Կանոնագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (36 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է տալ հայոց եկեղեցու իրավունքի զարգացման
ընթացքը 4-14-րդ դարերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. մասնագիտական պատկերացում կունենա հայոց եկեղեցու իրավունքի
խնդիրների վերաբերյալ,
2. կտեղեկանա 4-14 դարերի հայոց եկեղեցու պատմությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայոց կանոնական իրավունքի սկզբնավորումը և «Կանոնագիրք
հայոց»-ի ստեղծումն ու խմբագրությունները (4-6-րդ դարեր): Թեմա 2. «Կանոնագիրք հայոց»-ի չորրորդ խմբագրությունը իբրև կանոնական ժողովածու՝
կազմված Հ. Օձնեցու կողմից: Թեմա 3. «Կանոնագիրք հայոց»-ի Ա խմբագրության ընդլայնումը (8-11-րդ դարեր):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B03. Վարդապետական աստվածաբանություն-3 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ (60 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
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7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայ առաքելական եկեղեցու 7
խորհուրդներին, ցույց տալ դրանց աստվածաբանական տարբերությունը
կաթոլիկ և բողոքական եկեղեցիների խորհուրդների աստվածաբանությունից,
եկեղեցին՝ որպես Քրիստոսի մարմին, ներկայացնել արարչագործության մեղքի և
չարի մասին առաքելական վարդապետությունները, ինչպես նաև ժամանակի և
աշխարհի վախճանի, հոգու անմահության և մարմինների մասին հարության
վարդապետությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա եկեղեցու խորհուրդների աստվածաբանությունը, կհասկանա
դրանց իմաստն ու նպատակը,
2. կհասկանա արարչագործության օրերի աստվածաբանությունը, մեղքի և
չարի մասին քրիստոնեական վարդապետությունը,
3. կիմանա աշխարհի, տիեզերքի, ժամանակի վախճանի, դրախտի և
դժոխքի մասին սուրբգրային վարդապետությունը, ինչպես նաև կհասկանա հոգու անմահության և մարմինների հարության գաղափարը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Խորհրդաբանություն: Թեմա 2. «Եկեղեցի» հասկացությունը:
Թեմա 3. Եկեղեցու գլուխը: Թեմա 4. Քրիստոսը, եկեղեցու հատկանիշները,
եկեղեցու 7 խորհուրդները: Թեմա 5. Արարչագործության վարդապետություն:
Թեմա 6. Արարչագործության 7 օրերի վարդապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Հին և Նոր կտակարանների մեկնություն -1 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս., 48 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հին և Նոր կտակարանների գրքերի աստվածաբանական մեկնություններին, մեկնողական ժանրի
ձևավորմանը և զարգացմանը, օգնել հասկանալ և ինքնուրույն վերլուծել Հին և
Նոր կտակարանների գրքերի բաժանումները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կկարողանա պատշաճ մասնագիտական տեսանկյունից հասկանալ
Հին և Նոր կտակարանների գրքերը, ինչպես նաև վերլուծել դրանց
մեկնությունները,
2. կիմանա Հին և Նոր կտակարանների գրքերի գիտական և աստվածաբանական առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստվածաբանությունը և մեկնությունը: Թեմա 2. Մեկնողական
ժանրի ձևավորումը և զարգացումը: Թեմա 3. Մեկնությունները և ուսուցումը:
Թեմա 4. «Գիրք պատճառաց» մեկնությունների հանրագիտարանը: Թեմա 5. Հին
կտակարան: Հին կտակարանի գրքերի մեկնությունները: Հնգամատյան: Թեմա 6.
Յեսու Դատավորաց և Հռութ: Թեմա 7. Ա, Բ, Գ, Դ Գիրք Թագավորութեանց: Թեմա
8. Ա և Բ Մնացորդաց: Թեմա 9. Եզրաս, Նէմի, Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ: Թեմա 10. Ա,
Բ, Գ Մակաբայեցիներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Հին և Նոր կտակարանների մեկնություն -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է բացատրել մեկնողական (էկսեգետիկ)
աստվածաբանության նշանակությունը և ձևավորել ուսանողի մոտ քրիստոնեական կրոնի գիտական ուսումնասիրության ու լուսաբանման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հին և Նոր կտակարանների գրքերի թարգմանական և իքնուրույն մեկնությունների վերաբերյալ հիմնահարցերի ցանկը,
2. կհասկանա Հին և Նոր կտակարանների գրքերի մեկնությունների
վերլուծական մեթոդի տրամաբանությունը և կանոնը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Իմաստալից Գրվածքներ»: Սաղմոսներ, Առակներ, Ժողովող,
Երգ երգոց, Իմաստություն Սողոմոնի, Սիրաք, Յոբ: Թեմա 2. Մարգարեական
գրքերի մեկնությունները: Թեմա 3. Նոր կտակարան: Նոր կտակարանի գրքերի
մեկնությունները: Կանոնական Ավետարաններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

– 87 –

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Հայ աստվածաբանական մատենագրություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մատենագրության
պատմության, թարգմանական և հայ մատենագրական երկերի ժանրային և
ֆունկցիոնալ բազմազանության, ինչպես նաև հայկական կրոնաեկեղեցական
իրավիճակի առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ եկեղեցական մատենագրությունը և հայկական
իրավասության միջև եղած ուղղակի և անուղղակի կապերը,
2. կհասկանա հայ եկեղեցական մատենագրության դարակազմիկ
արժեքների բնույթն ու բովանդակությունը,
3. կկարողանա տեքստաբանական վերլուծության միջոցով վերհանել և
գնահատել դեռևս անտեսված մատենագրական արժեքներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցական մատենագրության տիպաբանությունը: Թեմա
2. Ձևավորման փուլերը (սկսած օտարալեզու հայ մատենագրությունից): Թեմա
3. Թարգմանական և սեփական երկերի փոխլրացման սկզբունքները: Թեմա 4.
Հայ աստվածաբանական մտքի արտացոլումը հայ եկեղեցական մատենագրական ժառանգության մեջ: Թեմա 5. Հայ աստվածաբանական մատենագրությունը
5-րդ դարում: Թեմա 6. Հայ աստվածաբանական մատենագրությունը 6-9դդ.:
Թեմա 7. Հայ աստվածաբանական մատենագրությունը 10-15 դդ.: Թեմա 8. Հայ
աստվածաբանական երկերի համաշխար հային նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2103/B01. Բարոյական աստվածաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին քրիստոնեական
բարոյականությանը, վեր հանել Հայտնության մեջ առկա քրիստոնեական
բարոյական նորմերը, բարոյական ներքին և արտաքին օրենքները, ինչպես նաև
ցույց տալ բարոյական աստվածաբանության տարբերությունը թե´ բարոյագիտությունից և թե´ բարոյական փիլիսոփայությունից:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քրիստոնեական բարոյականության նորմերը,
2. կկարողանա տարբերակել վարդապետական և բարոյական
պատգամները,
3. կհասկանա, թե ինչ է իրենից նեկայացնում բարոյական օրենքը,
4. կիմանա Հին և Նոր կտակարանների բարոյական օրենքներն ու
մարդու ներքին բարոյական օրենքի՝ խղճի վիճակները,
5. կիմանա գործնական կյանքում քրիստոնեական բարոյականության
դրսևորման հնարավորություններն ու ձևերը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Բարոյական օրենքները: Թեմա 2. Մարդը՝ որպես բարոյական
էակ: Թեմա 3. Վարդապետական և բարոյական աստվածաբանությունների
կապը: Թեմա 4. Մովսեսի Օրենքը: Թեմա 5. Ավետարանական օրենքը: Թեմա 6.
Խիղճ, խղճի տիպերը: Թեմա 7. Բարոյական չեզոք գործողություններ: Թեմա 8.
Հույս, Հավատ, Սեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2.

«Եկեղեցաբանություն» մասնագիտություն

1402/B01. Գրաբար-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հնչյունական համակարգը, ուղղագրությունը, ձևաբանական իրողությունները՝ բայի խոնարհման համակարգը, ծանոթացնել դասական հայերենի
հիմնական բնագրերին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական առանձնահատկությունները, բայի խոնարհման հատկանիշները,
3. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
4. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, ձևաբանական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Գրաբարի հնչյունական համակարգը. շեշտից կախված հնչյունափոխություն: Թեմա
3. Գրա բարի խոնարհման համակարգը: Սահմանական, ստորորադասական
հրամայական եղանակներ: Թեմա 4. Գրաբարի պատճառական բայերը, գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերը: Թեմա 5. Գրաբարի բաղադրյալ ժամանակաձևեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2101/B01. Կրոնների պատմություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (38 ժամ դասախոս., 26 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել դիցաբանության
տեսության և պատմության, տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ, ծանոթացնել դրանց ուսումնասիրության մեթոդներին ու դպրոցներին: Բացի այդ՝
ուսանողները կծանոթանան Արևելքի ազգային և համաշխարհային ամենահին
կրոնի՝ բուդդայականության դավանաբանական, պաշտամունքային առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիցաբանական համակարգերի պատմությունն ու տեսությունը,
2. կհասկանա դիցաբանական համակարգերի էությունը, ծանոթ կլինի դրանց
ուսումնասիրության մեթոդներին, դպրոցներին ու կատեգորիաներին,
3. կկարողանա համեմատական վերլուծության ենթարկել և իրարից տարբերել
Հին աշխարհի տարբեր ժողովուրդների դիցաբանական համակարգերը:
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Բովանդակությունը

Թեմա 1. Դիցաբանական համակարգերի էությունը: Դիցաբանության տեսություն: Թեմա 2. Շումերա-աքքադական դիցաբանական համակարգերի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3. Աքքադական դիցաբանական համակարգը: Իշտարի
և Թամմուզի պաշտամունքը: «Գիլգամեշ» էպոսը:Թեմա 4. Եգիպտական դիցաբանական շերտի ձևավորումը: Թեմա 5. Եգիպտական դասական դիցաբանությունը:
Թեմա 6. Վաղ հունական դիցաբանական շերտը: Նախաօլիմպոսյան դիցաբանական թեոգոնիան: Թեմա 7. Օլիմպոսյան դիցարանը: Թեմա 8. Վաղ հռոմեական
դիցաբանական շերտը: Հռոմեական դասական դիցաբանությունը: Հռոմեական
կայսրության պետական կրոնը: Թեմա 9. Հինդուիզմ: Թեմա 10.

Կոնֆուցիականություն և դաոսականություն: Թեմա 11. Բուդդայականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B01.Աստվածաշնչի ներածություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ քննություն
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Նոր
կտակարանը` կրոնական ու գիտական համադրումով, կենցաղային և ազգամիջյա օրենքներով, ձևավորել համակողմանի մտածելու կարողություններ,
ինչպես նաև արժևորել քրիստոնեության դերն ու նշանակությունը համամարդկային արժեհամակարգում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ս. Գրքի Հայ և այլ եկեղեցիների վարդապետությունը և մեկնությունները,
2. կկարողանա համադրել կրոնականն ու գիտականը` հիմնվելով ազգային
ավանդույթներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստվածաշնչի կառուցվածքը: Թեմա 2. Համատեսական Ավետարաններ: Թեմա 3. Հովհաննու Ավետարան: Թեմա 4. Ավետարան ըստ Մատթեոսի: Թեմա 5. Ավետարան ըստ Մարկոսի: Թեմա 6. Ավետարան ըստ
Ղուկասի: Թեմա 7. Ավետարան ըստ Հովհաննու: Թեմա 8. Գործք Առաքելոց:
Թեմա 9. Պողոսի նամակները:Թեմա 10. Հովվական նամակներ: Թեմա 11. Հովհաննու Հայտնությունը:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B03. Հին հունարեն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հին հունարենին, այդ
լեզվով մեզ հասած սկզբնաղբյուրներին և հարուստ գրականությանը: Նաև
ուսանողին սովորեցնել կատարել թարգմանութուններ Հին հունարենից, որը
կնպաստի գրաբարի տիրապետման գործին:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել ինքնուրույն թարգմանություններ
հին հունարենից հայերեն,
2. կհասկանա մեզ հասած հին հունարեն սկզբնաղբյուրները,
3. կհասկանա հին հունարեն հարուստ գեղարվեստական
գրականությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հին հունարենի մշակված քերականություն: Թեմա 2. Հին
հունարենի գրաճանաչություն: Թեմա 3. Հին հունարենի առնչությունը գրաբարի
հետ: Թեմա 4. Հին հունարենի հնչունաբանություն: Թեմա 5. Հին հունարենի
ձևաբանություն: Թեմա 6. Գիտական տառադարձություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B01 Հայ ազգագրություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հայոց
ավանդական կենցաղի ու մշակույթի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կտեղեկանա.
 հայ ազգագրության` որպես գիտության ձևավորման վերաբերյալ,
 ազգագրության օբյեկտի և առարկայի վերաբերյալ,
 հայոց կենցաղի ու մշակույթի տարբեր ոլոտների վերաբերյալ` հիմնական
ուշադրություն դարձնելով հասարակական, ընտանեկան և հոգևոր
բնագավառներին:

Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայոց կենցաղամշակութային համալիրը կներկայացվի հետևյալ
հիմնախնդիրների և ոլորտների համատեքստում:Թեմա 2. Ազգագրության` իբրև
գիտության ձևավորումը Հայաստանում: Թեմա 3. Ընտանեկան կենցաղ: Թեմա 4.
Ամուսնական ավանդույթներ. հարսանիք: Թեմա 5. Ազգակցական համակարգ:
Թեմա 6. Հուղարկավորություն, թաղման ծես: Թեմա 7. Խաղ, երգ, պար: Թեմա 8.
Տոնական համակարգ: Թեմա 9. Ժողովրդական հավատալիքներ: Թեմա 10. Հայոց
հեթանոսական դիցարան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2103/B01. Հայ բանահյուսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս.,16 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ բանարվեստի
տեսությանն ու պատմությանը, ժանրերին, նրանց գլխավոր առանձնահատկություններին և համաշխարհային արժեք ներկայացնող ստեղծագործություններին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նրանց գրառումների պատմությունը, վարպետբանասացներին և
գրական մշակմանհեղինակներին,
2. տարբերակել բանավոր և գրավոր սկզբնաղբյուրները, ժողովրդական և
հեղինակային ծագման երկերը,
3. աշխարհիկ բանահյուսությունը զատել վանական բանահյուսությունից: վերջինս
օգտագործել իբրև սկզբնաղբյուր հայ եկեղեցու պատմության,
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4. կարող է վանական բանահյուսական և այլ ավանդական ստեղծագործությունները կարող է մեթոդապես ճիշտ օգտագործել որպես հայ եկեղեցու
պատմության սկզբանաղբյուրներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ բանագիտության պատմության համառոտ ակնարկ: Թեմա
2. Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը (ընդհանուր ակնարկ): Թեմա 3. Հայ
հին առասպելներ: Թեմա 4. Հայ ժողովրդական հնագույն էպոսը («Վիպասանք»):
Թեմա 5. Հայ ժողովրդի մեծ էպոսը` «Սասնա ծռերը» («Սասունցի դավիթ»): Թեմա
6. Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ: Թեմա 7. Առակ, առած-ասացվածքներ,
հանելուկներ: Թեմա 8. Հայկական ժողովրդական վիպական երգեր: Թեմա 9. Հայ
ժողովրդական քնարերգություն: Թեմա 10. Հայ գուսանական երգեր:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1402/B01. Գրաբար-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հոլովման համակարգը՝ անվանական և դերանվանական, թվականները, ածականներն ու նրանց գործածությունը, ինչպես նաև. Ծանոթացնել հետդասական հայերենի ու միջին հայերենի բնագրերին, ուղղագրությունը, ձևաբանական իրողություններին՝
բայի խոնարհման համակարգին, ծանոթացնել
դասական հայերենի հիմնական բնագրերին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի անվանական և դերանվանական հոլովման համակարգի
առանձնահատկությունները, թվականների ու ածականների կազմությունն ու
գործածությունը,
2. կհասկանա ու կթարգմանի գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գրաբարի անվանական հոլովումը: Թեմա 2. Հոլովները և նրանց
կազմությունը, հոլովման համակարգի տարբերությունը աշխարհաբարի համեմատությամբ: Թեմա 3. Պարզ հոլովումներ՝ Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ: Թեմա 4. Խառն

– 94 –

հոլովումներ Ի-Ա, Ո- Ա: Թեմա 5. Անկանոն հոլովումներ: Թեմա 6. Դերանունների, ածականների, թվականների հոլովումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (գրավոր): Միավորների քայլը 0,5 է:
2101/B03. Կրոնների պատմություն – 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հնագույն
միաստվածային ազգային կրոնի`մովսիսականության (հուդայականության)
վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքներ և պատկերացումներ, ծանոթացնել
մովսիսականության պատմությանը, դավանաբանական-պաշտամունքային
առանձնահատկություններին, ծիսական արարողություններին ու տոներին:
Բացի այդ` դասընթացը նպատակ ունի ուսանողներին տեղյակ պահել իսլամի
պատմության և դավանաբանական առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա, թե ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի և ինչ է իրենից
ներկայացնում հրեական ազգային կրոնը, ծանոթ կլինի մովսիսականության
պատմությանը, դավանաբանությանը և ծիսպաշտամունքային արարողություններին,
2.կհասկանա ազգային կրոնների, մասնավորապես, մովսիսականության
էությունը, ուսումնասիրության մեթոդներն ու մոտեցումները,
3.կկարողանա կատարել մովսիսականության և քրիստոնեության սուրբգրային տեքստերի համեմատական վերլուծություն և երկու կրոնների
տարբերությունների ու առանձնահատկությունների համեմատություն և
քննական արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մովսիսականությունն իբրև ազգային կրոն: Թեմա 2. Մովսիսականության բարեշրջման փուլերը: Թեմա 3. Հավատքի կենտրոնացումը և
միաստվածության վերահաստատումը: Թեմա 4. Մովսիսականությունը մ. թ. ա.
XI դարում: Թեմա 5. Մովսիսականությունը մ. թ. ա. VIII–VI դարերում: Թեմա 6.
Մովսիսականությունը մ. թ. ա. IV–II դարերում: Թեմա 7. Մովսիսականության
հիմնական ուղղություններն ու հոսանքները: Թեմա 8. Մովսիսականության
տոնածիսական համակարգը: Թեմա 9. Իսլամի ծագումը և դավանաբանությունը:
Թեմա 10: Ղուրան և Սուննա: Թեմա 11: Հավատքի 5 հիմնասյուները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B01. Հայ եկեղեցու պատմություն-1 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հայոց եկեղեցու
պատմությունը մի կողմից որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի պատմության
անբաժանելի մասը, իսկ մյուս կողմից՝ որպես Ընդհանուր եկեղեցու
պատմության անբաժանելի մասը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,
2.կկարողանա բացատրել Հայ եկեղեցու հետ առնչվող պատմական,
մշակութային և հասարակական որոշ երևույթներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան և նրա տեղը հայագիտական առարկաների շարքում: Թեմա 2. Հայ եկեղեցու պատմության աղբյուրագիտական հիմնարանը: Թեմա 3. Հայ եկեղեցու պատմության դասագիրքը
անցյալում և նոր ժամանակներում: Թեմա 4. Հայաստանը առաքելական շրջանում ըստ վաղ միջնադարյան դարձաբանական ավանդույթի: Թեմա 5. Քրիստոնյաների հալածանքը Հայաստանում: Թեմա 6. Քրիստոնեական կրոնի պետականացումը և միասնական եկեղեցու կազմավորումը Հայաստանում: Թեմա 7.
Հայ եկեղեցու արտաքին կապերն ու հարաբերությունները Գրիգոր Լուսավորչի
օրոք: Թեմա 8. Հայ եկեղեցին և Հայաստանի միջազգային քաղաքական դրությունը IV դ. վերջին քառորդին: Թեմա 9. Եկեղեցու հայացումը: Թեմա 10.
Դավանաբանությունը մեծ քաղաքականության պատանդ: Թեմա 11. Հայ
եկեղեցու ազգայնացումը: Թեմա 12. Հովհան Օձնեցի: Թեմա 13. Հայ եկեղեցին
VIII-IX դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B02. Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-1 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել քրիստոնեական եկեղեցու պատմության, քրիստոնեական մշակույթի,
քրիստոնեական եկեղեցիների բազմազանության, դավանաբանական ու ծիսապաշտամունքային տարբերությունների ու յուրահատկությունների, համաշխարհային պատմության մեջ քրիստոնեության ունեցած դերի ու նշանակության, այլ
կրոնների հետ քրիստոնեական եկեղեցու առնչությունների, քաղաքականության
մեջ քրիստոնեական եկեղեցու ունեցած դերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կունենա ընդհանուր գիտելիքներ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնադրման,
զարգացման ու կայացման վերաբերյալ,
2.հիմնավոր գիտելիքներ կունենա տարաբնույթ եկեղեցիների դոգմատիկ,
պաշտամունքային ու կանոնական վիճակի վերաբերյալ.
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Եկեղեցական պատմություն¦ առարկան, մեթոդները և տեղն
աստվածաբանության համակարգում: Թեմա 2. Քրիստոնեությունն առաքելական
շրջանում: Թեմա 3. Քրիստոնեությունը հետառաքելական շրջանում: Առաքելական Հայրեր: Թեմա 4. Հերետիկոսությունները վաղ եկեղեցու կյանքում: Թեմա
5. Քրիստոնեության հալածանքները: Թեմա 6. Եկեղեցու ներքին կյանքը: Թեմա 7.
Եկեղեցին III դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 8. Երրորդաբանական վիճաբանությունները IV դարասկզբին: Նիկիայի 325 թ. Տիեզերական ժողովը: Թեմա 9.
Նիկիական մեծ վեճը: Թեմա 10. Եկեղեցին IV դարի 60-80-ական թվականներին:
Կ. Պոլսի 381 թ. տիեզերական ժողովը: Թեմա 11. Քրիստոսաբանական վիճաբանությունների ծավալումը և Եփեսոսի 431 թ. տիեզերական ժողովը: Թեմա 12.
Քաղկեդոնի 451 թ. տիեզերական ժողովը և Արևելյան եկեղեցու պառակտումը:
Թեմա 13. Հուստինիանոս Մեծի կրոնական քաղաքականությունը: Կ. Պոլսի 553
թ. տիեզերական ժողովը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B03. Արվեստի պատմություն (Հայ եկեղեցու ճարտարապետություն)- 1 (4
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի
շինարարական արվեստի ձևավորման և զարգացման պատմությանը,
հանգամանալից
սովորեցնել
հայ ճարտաչապետությունը, հատկապես
եկեղեցական ճարտարապետությունը, ինչպես նաև հայկական առաջին
եկեղեցիների բնույթը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
 կիմանա հայարվեստի և այլ արտացոլող գրական աղբյուրները,
 կկարողանա տարբերակել հայ եկեղեցական ճարտարապետության
հիմնական փուլերը,
 կիմանա Հայասստանի ճարտարապետության ձևավորման և
զարգացման պատմությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայկական եկեղեցական ճարտարապետության զարգացման
հիմնական փուլերը, կարևոր նշանակությունը հայ մշակույթում: Թեմա 2. 301 թ.
աշխարհում առաջինը քրիստոնեության ընդունումը Հայսատանում որպես
պետական կրոն: Թեմա 3 . Հայկական առաջին եկեղեցիների տիպերը: Թեմա 4.
Դրանց հորինվածքային կապը նախաքրիստոնեական պաշտամունքային
շենքերի հետ: Թեմա 5. Միանավ բազիլիկ եկեղեցիները, դրանց ենթատիպերը`
դուրս ցցված խորանով, արտաքին սրահով, ավանդատմերով: Թեմա 6.Դրանց
առաջացման նախադրյալները: Թեմա 7. Եռանավ բազիլիկ եկեղեցիները
(Ծիծեռնավանք, Քասաղ, Դվին, Աշտարակ, Երերույք, Եղվարդ): Թեմա 8.
Գմբեթավոր բազիլիկ եկեղեցիներ: Թեմա 9. Տեկորի 5-րդ դ. Տաճարը որպես
հնագույն թվագրված գմբեթավոր բազիլիկը: Թեմա 10. Հայաստանում 7-րդ դ.
Եռախորան գմբեթավոր բազիլիկի հորինվածքի ստեղծումը (Դվին, Թալին):
Թեմա 11 . Այդ տիպի կիրառումը հետագայում Տայքում և Վրաստանում: Թեմա
12. Հայկական կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների յուրօրինակ տիպ բազմախորան
եկեղեցիները (Արագած, Եղվարդ, Իրինդ): Թեմա 13. Զվարթնոցի տաճարի
դեկորատիվ հարդարանքը: Զվարթնոցատիպ 7-րդ դ. հուշարձանները Տայքում և
Աղվանքում (Իշխան, Բանակ, Լյակիթ):
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B04. Հայ եկեղեցու պատմություն-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (56 ժամ դասախոս., 40 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված
գիտելիքներ Հայ եկեղեցու պատմությունից՝ որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի
պատմության մաս և որպես Ընդհանուր եկեղեցու պատմության մաս:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա քննարկել Հայ եկեղեցու մասին պատմական, մշակութային և
հասարակական մի շարք հարցեր,
2. կվերլուծի պատմական սկզբնաղբյուրները եկեղեցու պատմության
տեսակետից:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու տեղը անկախ պետականության նախադրյալների
ստեղծման գործում: Թեմա 2. Հայոց եկեղեցին Բագրատունյաց, Արծրունյաց թագավորության շրջանում: Թեմա 3. Հայ եկեղեցին X դ. վերջին քառորդին: Թեմա 4.
Հայ եկեղեցու տարածման նոր քարտեզը XI դ.: Թեմա 5. Հայ եկեղեցու ծաղկումը
Կիլիկիայում X դ.: Թեմա 6. Հայ եկեղեցու արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա
7. Հայ եկեղեցին և Կիլիկյան պետական կազմավորումը (XIIդ.): Թեմա 8.
Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը: Թեմա 9. Հայ-բյուզանդական եկեղեցաքաղաքական հարաբերություններ: Թեմա 10. Հայ եկեղեցու պայքարը
աղանդավորների դեմ եկեղեցա-քաղաքական մաքառումների փուլում: Թեմա 11.
Հայ եկեղեցին XIII-XIV դդ. և միարարության քաղաքականությունը: Թեմա 12.
Եկեղեցական և աշխարհիկ իշխանությունների թուլացումը պետականության
անկումից հետո (XIV-XV դդ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2103/B05. Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն-2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
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4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել Արևելյան ուղղափառ եկեղեցու բաժանման, ուղղափառ ինքնանկախ և
ինքնավար եկեղեցիների պատմության վերաբերյալ, ինչպես նաև ցույց տալ
Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության ամենածանր շրջանի՝ ռեֆորմացիայի
պատմությունը և պատճառները: Ուսանողները տեղեկություններ են ստանալու
նաև բողոքական եկեղեցիների կազմավորման և Կաթոլիկ եկեղեցու հետ
հարաբերությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ Արևելյան ուղղափառ ինքնանկախ և
ինքնավար եկեղեցիների պատմությունից,
2. կունենա գիտելիքներ ռեֆորմացիայի առաջացման, ընթացքի և Բողոքական եկեղեցիների կազմավորման վերաբերյալ,
3. գիտելիքներ կունանա Կաթոլիկ եկեղեցու միջնադարյան և ժամանակակից
պատմության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Քրիստոնեական Արևելքը XI դարի երկորոդ կեսին: Թեմա 2.
Արևելյան պատրիարքությունները XI-XV դարերում: Թեմա 3. Արևելյան
պատրիարքությունները XVI-XIX դարերում: Թեմա 4. Ռուս ուղղափառ եկեղեցու
պատմության վաղ փուլը: Թեմա 5. Ռուս ուղղափառ եկեղեցու կենտրոնացումը և
ինքնանկախության հռչակումը: Թեմա 6. Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XVII-XVIII
դարերում:Թեմա 7. Ռուս ուղղափառ եկեղեցին XIX դարում: Թեմա 8. Կիպրական
ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 9. Վրացական ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 10.
Սերբական ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 11. Ռումինական ուղղափառ եկեղեցին:
Թեմա 12. Բուլղարական ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 13. Հելլադական
ուղղափառ եկեղեցին: Թեմա 14. Ալբանական և Լեհական ուղղափառ եկեղեցիները: Թեմա 15. Չեխոսլովակյան և Ամերիկյան ուղղափառ եկեղեցիներ: Թեմա
16. Կաթոլիկ եկեղեցին XII դարում: Թեմա 17. Կաթոլիկության ներքին կյանքը
XIII-XIV դարերում: Թեմա 18. Կաթոլիկ եկեղեցու մեծ պառակտումը: Թեմա 19.
Լյութերական ռեֆորմացիան: Թեմա 20. Կալվինական ռեֆորմացիան: Թեմա 21.
Անգլիկան ռեֆորմացիան: Թեմա 22. Կաթոլիկյան ռեֆորմացիա (հակառեֆորմացիա): Թեմա 23. Կաթոլիկ եկեղեցին XVIII դարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2102/B01. Հին և Նոր կտակարանների մեկնություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հին և Նոր կտակարանների գրքերի աստվածաբանական մեկնություններին, մեկնողական ժանրի
ձևավորմանը և զարգացմանը, օգնել հասկանալ և ինքնուրույն վերլուծել Հին և
Նոր կտակարանների գրքերի բաժանումները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա պատշաճ մասնագիտական տեսանկյունից հասկանալ
Հին և Նոր կտակարանների գրքերը, ինչպես նաև վերլուծել դրանց
մեկնությունները,
2. կիմանա Հին և Նոր կտակարանների գրքերի գիտական և աստվածաբանական առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստվածաբանությունը և մեկնությունը: Թեմա 2. Մեկնողական
ժանրի ձևավորումը և զարգացումը: Թեմա 3. Մեկնությունները և ուսուցումը:
Թեմա 4. «Գիրք պատճառաց». Մեկնությունների հանրագիտարան: Թեմա 5. Հին
Կտակարան. Հին Կտակարանի գրքերի մեկնությունները: Հնգամատյան: Թեմա 6.
Յեսու, Դատավորաց և Հռութ: Թեմա 7. Ա, Բ, Գ, Դ Գիրք Թագավորութեանց:
Թեմա 8. Ա և Բ Մնացորդաց: Թեմա 9. Եզրաս, Նէմի, Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ: Թեմա
10. Ա, Բ, Գ Մակաբայեցիներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2102/B02. Արվեստի պատմություն (Մանրանկարչ. պատմ., հայ հոգևոր
երաժշտ. պատմ.) -2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հայ մանրանկարչության
պատմության, մանրանկարչական դպրոցների և հայ մանրանկարիչների մասին:
Դասընթացը նպատակ ունի նաև ծանոթացնելու հայ հոգևոր երաժշտության
պատմությանը և հոգևոր երաժշտության ականավոր ներկայացուցիչների:
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Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ մանրանկարչության պատմությունը,
2. կիմանա հայ միջնադարյան մանրանկարիչներին,
3. կտեղեկանա հայ մանրանկարչական դպրոցների մասին,
4. կիմանա Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոցի մասին,
5. կծանոթանա Թորոս Ռոսլինի և Սարգիս Պիծակի գործերին,
6. հանգամանալից կուսումնասիրի հայ հոգևոր երաժշտության
պատմությունը,
7. կծանոթանա հայ հոգևոր երաժշտության ականավոր
ներկայացուցիչների գործերին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Վաղմիջնադարյան հայկական մշակույթը: Մանրանկարչություն
Թեմա 2. Հայ մանրանկարչության պատմություն: Թեմա 3. Հայ մանրանկարչության պատմության զարգացման փուլերը: Թեմա 4. Հայ մանրանկարչական
դպրոցները: Թեմա 5. Կիլիկիայի մանրանկարչությունը: Թորոս Ռոսլին: Թեմա 6.
Կիլիկիայի մանրանկարչությունը: Սարգիս Պիծակ: Թեմա 7. Գրքարվեստ և
մանրանկարչություն: Թեմա 8. Տպագրական արվեստ և մանրանկարչություն:
Թեմա 9. Ձեռագրերը և հայ մանրանկարիչները: Թեմա 10. Մանրանկարչությունը
հայկական գաղթավայրերում: Թեմա 11. Ղրիմի մանրանկարչական դպրոցը:
Հակոբ Ղրիմեցի: Թեմա 12. Հայ հոգևոր երաժշտության պատմություն: Թեմա 13.
Հայ հոգևոր երաժշտության ժանրերը: Թեմա 14. Հայ եկեղեցական երգեր, տաղեր,
շարականներ: Թեմա 15. Շարականներ: Ներսես Շնորհալի: Թեմա 16.Կոմիտաս
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում.Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2102/B01. Հնագիտություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին համապարփակ գիտելիքներ տալ
հնագիտության վերաբերյալ: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսումնասիրել
Հայաստանի և հինարևելյան հիմնական կենտրոնների, ինչպես նաև առանձին
մշակութային օջախների առանձնահատկությունները տարբեր տարածաշրջաններում: Դասընթացի խնդիրներից է ուսանողին ծանոթացնել քաղաքակրթության
ձևավորման ու զարգացման գործընթացների մասին: Հատուկ ուշադրություն
պետք է դարձվի Հայկական լեռնաշխարհի դերի լուսաբանմանը հինարևելյան
զարգացումներում:
Կրթական արդյունքները

– 102 –

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Հայաստանի և հինարևելյան մշակույթների զարգացման
օրինաչափություններին,
2. տեղեկություններ
կունենա
առաջին
քաղաքակրթությունների
առաջացմանը նպաստող գործոնների մասին,
3. ծանոթ կլինի տարբեր մշակույթների հիմնական օջախներին,
4. կկարողանա ճանաչել միջագետքյան խեցեղենի հիմնական նմուշները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Հին արևելք» հասկացության մշակութաբանական և ժամանակագրական սահմանումը: Թեմա 2. Հին արևելքի հնագիտության առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Հինարևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման
նախադրյալները: Թեմա 4. Հինարևելյան մշակույթների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 5. Հինարևելյան մշակույթի զարգացումը, անկումը և փոխակերպումը:
Թեմա 6. Հայկական լեռնաշխարհը և Կովկասը հինարևելյան մշակույթների
համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
1306/B01. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների
և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1.Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն
հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2. Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3. Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4. «Անձ», «անհատ», «անհատականություն» հասկացությունները
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հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություներ: Թեմա 5.
Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6.
Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները:
Թեմա 7. Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Թեմա 8. Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը
1 է:
1405/B01. Ընդհանուր մանկավարժություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր
մանկավարժության դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի
ու մեթոդների, մանկավարժական հմտությունների զարգացմանը նպաստող
տարբեր հնարների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պատմամշակութային գործընթացի, հասարակական առաջադիմության
հիմնախնդրի
լուսաբանման
գործում
մանկավարժության
դասավանդման դերն ու նշանակությունը,
2. կտիրապետի դասավանդման, և հատկապես մանկավարժության դասավանդման հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
3. կկարողանա կատարել մանկավարժահոգեբանության մասին բազմաբնույթ
գիտելիքի համակարգում և տեսական վերլուծություն:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթության
համակարգում, ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Թեմա 2. Դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: Թեմա 3.
«Դաս», «դասարան» հասկացությունները: Թեմա 4. Դասավանդման գործընթացում դասընթացի կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության
մեկնաբանության և վերլուծության անհրաժեշտությունը: Թեմա 5. Ըդհանուր
մանկավարժության գիտական պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 6. Ազգային
մանկավարժության
դասավանդումը
ընդհանուր
մանկավարժության
համատեքստում: Թեմա 7. Ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական ձեռնարկների վճռորոշ նշանակությունը դասավանդման գործընթացում: Թեմա 8.
ԽԻԿ համակարգը`մանկավարժական հմտությունները խթանող միջոց:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2103/B01. Հայ եկեղեցու պատմություն-3 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ (80 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,
2. կկարողանա բոլոր հետաքրքրվողներին բացատրել հայ եկեղեցու հետ
առնչվող պատմական, մշակութային և հասարակական շատ երևույթներ,
3. Մասնագիտորեն կվարի «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան
հանրակրթական դպրոցներում,
4. կշարունակի իր մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցին 15-րդ դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 2. Եկեղեցու
գործադրած ջանքերը պետականության վերականգնման նպատակով: Թեմա 3.
Հայ եկեղեցին 16-17 դարերում: Թեմա 4. Հայ եկեղեցին և լուսավորական
զարթոնքը 17-18 դարերում: Թեմա 5. Սիմեոն Երևանցի: Թեմա 6. Հայ եկեղեցին և
հայ-ռուսական հարաբերությունները: Ներսես Աշտարակեցի: Թեմա 7. Եկեղեցու
նոր կանոնակարգը: Պոլոժենիե: Թեմա 8. Կաթողիկոսական ընտրություն: Խրիմյան Հայրիկ: Թեմա 9. Հայ եկեղեցին և միջազգային հարաբերությունները: Թեմա
10. Եկեղեցին և Եղեռնը: Թեմա 11. Եկեղեցին և Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: Թեմա 12. Եկեղեցին և խորհրդային կարգերը: Թեմա 13. Եկեղեցին և
Երկրորդ աշխարհամարտը: Թեմա 14. Եկեղեցին և Հայ սփյուռքը: Թեմա 15.
Եկեղեցին արդի հայ ինքնության կյանքում: Թեմա 16. Հայ եկեղեցին և էկումենիկ
շարժումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է::
2103/B02. Հայ եկեղեցու տոները ( 7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
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Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Հայ եկեղեցու տոնական
համակարգը՝ շեշտադրում
կատարելով
Տաղավար,
Տերունի,
Սրբոց,
Մարտիրոսաց տոներին և այս ամենի հետ միաժամանակ ազգային ու
ժողովրդական սովորույթների վրա:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ եկեղեցու տոնական համակարգը,
2. կիմանա տոների իմաստն ու ծիսական արարողակարգը,
3. կիմանա Հայ եկեղեցու տոների հետ կապված ազգային և ժողովրդական
սովորույթները,
4. կտեղեկանա տոնական համակարգին առնչվող ազգային և
ժողովրդական ճաշատեսակների մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու տոնական համակարգը: Թեմա 2. Հայ եկեղեցու
անշարժ տոները: Թեմա 3. Հայ եկեղեցու շարժական տոները: Թեմա 4. Տաղավար
տոներ: Թեմա 5. Տերունի տոներ: Թեմա 6. Սրբոց տոներ: Թեմա 7. Եկեղեցու
տոներ: Թեմա 8. Աստվածամոր տոներ: Թեմա 9. Ազգային սրբոց տոներ: Թեմա
10. Տոնական համակարգին առնչվող ազգային սովորույթներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/B03. Վիմագրություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է վիմագիր բնագրերի ընթերցանության սկզբունքների ուսուցանումը: Այդ բնագրերը փորագրվել են եկեղեցիների պատերին,
խաչքարերի և տապանաքարերի վրա: Դրանցում կարևոր տեղեկություններ կան
նաև Հայ եկեղեցու պատմության տոների, կաթողիկոսների տարեգրության
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի վիմագրերը ընթերցելու կարևորագույն սկզբունքները,
2. կկարողանա ինքնուրույն ընթերցել վիմագրերը,
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3.

կկարողանա արժևորել դրանք որպես հայոց պատմության կարևորագույն սկզբնաղբյուր ընդհանրապես և որպես տվյալ վանական
հաստատությանն առնչվող պատմական փաստ մասնավորապես:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Վիմագրության առարկան և ուսումնասիրության նպատակը:
Թեմա 2. Հայատառ վիմագրության սկզբնավորումը: Թեմա 3. Վիմագրագետ
պատմիչներ: Թեմա 4. Հավաքչական աշխատանքները 19-20-րդ դարերում: Թեմա
5. Հայկական գիտական վիմագրության սկզբնավորումը և զարգացումը: Թեմա 6.
Վիմագրերի հավաքչական աշխատանքները Խորհրդային Հայաստանում: Թեմա
7. Վիմագրերի վերծանության պայմանական նշանները: Թեմա 8. Վերծանության
անհրաժեշտ պահանջները: Թեմա 9. Համառոտագրություն: Թեմա 10. Կցագրություն: Թեմա 11. Վիմական արձանագրությունների լեզուն: Թեմա 12.
Բարբառախաղն վիմագրեր: Թեմա 13. ԱՒ երկբարբառի արտասանությունը:
Թեմա 14. Անձնանուներն ու ազգանունները վիմական բնագրերում: Թեմա 15.
Հայ վիմագիր բանաստեղծությունը: Թեմա 16. Վիմագրերի գրչագրությունը:
Թեմա 17. Արձանագրությունների տեսակներն ըստ բովանդակության:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը
1 է:
2102/B01. Վարդապետական աստվածաբանություն -1 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (56 ժամ դասախոս., 40 ժամ գործնական պարապմունք)

6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Աստծո գոյությունը, նրա
լինելիությունը, ցույց տալ աստվածճանաչողության հնարավորությունը և
սահմանները, ներկայացնել Աստծո հատկանիշները կամ ստորոգելիները,
որոնցով նա հարաբերվում է մարդու և շրջապատող աշխարհի հետ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ առաքելական եկեղեցու վարդապետությունը
աստվածճանաչողության մասին,
2. կհասկանա մարդու և աստվածային էության հարաբերության
կարևորությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստծո գոյությունը: Թեմա 2. Աստվածճանաչողություն: Թեմա 3.
Աստվածճանաչողության սահմանները: Թեմա 4. Աստծո ճառելի և անճառելի հատկանիշները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2103/B01. Հայ եկեղեցու պատմություն-4 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ
հաղորդել Հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ, ծանոթացնել Հայ եկեղեցու
պատմական, մշակութային և հասարակական մի շարք հարցերի և ուսանողի
մոտ զարգացնել հմտություններ քննարկելու ու վերլուծելու եկեղեցու պատմությանն առնչվող մի շարք հարցեր՝ հետամտելով ազգային ինքնության կարևորագույն հարցերը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հայ ազգային ինքնության կրոնաեկեղեցական բաղադրիչը,
2.կկարողանա քննարկել Հայ եկեղեցու վերաբերյալ պատմական,
մշակութային և հասարակական մի շարք հարցեր,
3.մասնագիտորեն կվարի «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան
հանրակրթական դպրոցներում,
5. կշարունակի իր մասնագիտական կրթությունը մագիստրատուրայում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կաթողիկոսական ընտրություն: Խրիմյան Հայրիկ: Թեմա 2. Հայ
եկեղեցին և միջազգային հարաբերությունները: Թեմա 3. Եկեղեցին և Մեծ եղեռնը:
Թեմա 4. Եկեղեցին և Հայաստանի առաջին հանրապետությունը: Թեմա 5.
Եկեղեցին և խորհրդային կարգերը: Թեմա 6. Եկեղեցին և Երկրորդ աշխարհամարտը: Թեմա 7. Եկեղեցին և Հայ սփյուռքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2102/B02. Հայ եկեղեցու պատմության դասավանդման մեթոդիկա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել Հայ եկեղեցու
պատմության դասավանդման մեթոդները՝ կիրառելով մանկավարժական և
հոգեբանական հմտություններ: Դասընթացի նպատակն է նաև դպրոցներում
դասավանդվող «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկայի շրջանակներում ըստ
դասարանների քննարկել դասավանդվող նյութը, պատրաստել այն կրթական
չափանիշների համաձայն և դասավանդել ազգային եկեղեցու սկզբունքներին
հավատարիմ:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ եկեղեցու պատմության դասավանդման մեթոդները,
2. կկարողանա դասավանդել «Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան,
3. կկարողանա դասավանդել կրթական չափանիշների համաձայն,
4. կկարողանա
դասավանդել
ազգային
եկեղեցու
սկզբունքներին
համաձայն:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Դասավանդման ավանդական մեթոդները: Թեմա 2. Դասավանդման
պատմական մեթոդները: Թեմա 3. Դասավանդման արդի մեթոդները: Թեմա 4.
Մանկավարժական մեթոդների կիրառումը աստվածաբանության դասավանդման ընթացքում: Թեմա 5. Հոգեբանական մեթոդների կիրառումը աստվածաբանության դասավանդման ընթացքում: Թեմա 6. Ժամանակակից մեթոդներն արդի
դպրոցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/B01. Հայ եկեղեցական տոմար (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (50 ժամ դասախոս., 46 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է 4-7-րդ դարերi հայոց տոնացույցի և տոմարի
զարգացման ընթացքը տալ:
Կրթական արդյունքները
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
մասնագիտական պատկերացում կունենա 4-7-րդ
դարերի
հայոց
տոնացույցի և տոմարի խնդիրների վերաբերյալ, կծանոթանա հայոց տոնացույցի և տոմարի պատմությանը,
2. կկարողանա հասկանալ հայոց տոմարի զարգացման ընթացքը և
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա քննական և համեմատական զուգահեռներ անցկացնել ժամանակի հայտնի տոմարական համակարգերի միջև:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Կանոնադրութիւն ընթերցուածոց»-ը և Անդրեասի 200-ամյա
Զատկացուցակը: Թեմա 2. «Կանոնադրութիւն ընթերցուածոց»-ի 2-րդ և 3-րդ
խմբագրությունները (V դ. վերջ–IV դարեր): Թեմա 3. 532-ամյա զատկացուցակը
և հայոց թվականության համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
1.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/B02.Վարդապետական աստվածաբանություն-2 (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)

7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել երրորդաբանական և
քրիստոսաբանական եզրաբանությանը, Հայ առաքելական եկեղեցու Երրորդաբանությանը և Քրիստոսաբանությանը, Ս. Երրորդության և Քրիստոսի բնության
մասին ընդհանրական հայրերի ու Հայ եկեղեցու հայրերի վարդապետություններին: Դասընթացի նպատակն է նաև ծանոթացնել Հայ
առաքելական եկեղեցու փրկչաբանությանը և Ս. Հոգու շնորհի մասին
վարդապետությանը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արևելյան և արևմտյան եկեղեցիների երրորդաբանական և
քրիստոսաբանական տարբերությունները,
2. կհասկանա երրորդաբանական և քրիստոսաբանական ոչ դյուրին առանձնահատկությունները,
3.կիմանա Ս. Հոգու շնորհաբաշխության, շնորհի իննյակ պարգևների
մասին, կհասկանա դրանց ներգործությունը քրիստոնյայի կյանքում:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Երրորդաբանություն: Թեմա 2. Երրորդաբանական
եզրաբանություն, Երրորդաբանական վարդապետության համառոտ
պատմություն:
Թեմա 3. Ս.Երրորդության անձերի անձնականություն
և
հիպոստասային
հատկանիշների տարբերակում: Թեմա 4. Ս. Երրորդության անձերի համագոյությունը: Թեմա 5. Քրիստոսաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/B01. Հայ եկեղեցու ծեսը (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (40 ժամ դասախոս., 20 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ծեսի աստվածաբանության տեսական և գործնական նկարագրման ընթացքում առաջացող
խնդիրների, քրիստոնեական տարբեր ուղղությունների կողմից դրանց
ուսումնասիրման առաջարկվող եղանակների և կիրառվող վերլուծական
մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ծեսի առաջացման ու անհրաժեշտության քրիստոնեական
մոտեցումը, եկեղեցական տոները,
2. կհասկանա ծեսի բոլոր բաժինները, ժամասացությունը իր բոլոր
բաժիններով և բուն պատարագը (գլխավորաբար հայ ծեսը),
3. կիմանա ծիսական մատեանները, զգեստները, պաշտամունքի վայրերը`
դյուրին բացատրելով պատարագի և ծեսի իմաստը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Պաշտամունք և ծես: Թեմա 2. Ժամասացություն: Թեմա 3. Հայկական
Ս. Պատարագ: Թեմա 4. Ծիսական մատյաններ: Ծիսական զգեստներ: Հայ
պաշտամունքի վայր: Թեմա 5. Ծիսական բառարան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/B01. Հայ եկեղեցական իրավունքի պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հայ եկեղեցական
իրավունքի պատմությունը, զարգացման փուլերը կանոնական իրավունքի
ընդլայնումը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ եկեղեցական իրավունքի ձևավորման պատմությունը,
2. կիմանա հայ եկեղեցական իրավունքի զարգացման պատմությունը,
3. կսովորի հայ եկեղեցական իրավունքի զարգացման փուլերը,
4. կտեղեկանա կանոնական իրավունքի, «Կանոնագիրք հայոց»
ժողովածուի և հայոց դատաստանագրքերի մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայոց կանոնական իրավունքի սկզբնավորումը և «Կանոնագիրք
հայոց»-ի ստեղծումն ու խմբագրությունները (4-6-րդ դարեր): Թեմա 2.
«Կանոնագիրք հայոց»-ի չորրորդ խմբագրությունն իբրև կանոնական ժողովածու՝
կազմված Հ. Օձնեցու կողմից: Թեմա 3. «Կանոնագիրք հայոց»-ի Ա խմբագրության
ընդլայնումը (8-11-րդ դարեր): Թեմա 4. Դավիթ Ալավկաորդու կանոնները: Թեմա
5. Հայոց առաջին դատաստանագրքի ստեղծումը: Մխիթար Գոշ: Թեմա 6. Սմբատ
Գունդստաբլի «Դատաստանագիրքը»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2103/ B01. Վանականության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել վանականության էությունը և
ծագման նախադրյալները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա վանականության էությանը,
2. կծանոթանա վանականության ծագման նախադրյալներին,
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3. հանգամանալից կտեղեկանա վանականության զարգացման պատմությանը,
4. Հայաստանում վանականության առաջացմանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայաստանում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Վանականությունը Հայաստանում: Վանականության ծագման նախադրյալները: Թեմա 3. Վանականությունը Եգիպտոսում: Ս. Անտոնիոսը՝ եգիպտական վանականության հիմնադիր: Թեմա 4. Վանականության տարածումը
Արևելքում: Թեմա 5. Առաջավոր Արևելքը 1-3-րդ դարերում: Վանականությունը
Հայաստանում: Ներսես Մեծ, Սահակ Պարթև:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2102/B01. Հայ եկեղեցու հայրաբանություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (40 ժամ դասախոս., 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է հանգամանալից ներկայացնել Հայ եկեղեցու
հայրերի կյանքն ու գործունեությունը, մատենագրական ու հոգևոր վաստակի
ուսումնասիրումը, նրանց աստվածաբանական և վարդապետական ըմբռնումների համակարգումը, ձեռքբերումները, ինչպես նաև ներդրումները հայ
եկեղեցու մատենագրության և դավանաբանության մեջ, քրիստոնեական
վարդապետության հաստատագրման, հավատքի, հոգևոր և քրիստոնեական
արժեքների ամրապնդման ու տարածման գործում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ եկեղեցու հայրերի և վարդապետների`որպես առաքինազարդ կյանքով ու վարքով հռչակված անձնավորությունների,
սրբերի, հավատի հիմնական սկզբունքների ճշմարիտ և ուղղափառ
երաշխավորների, Սուրբ Գրքի հեղինակավոր մեկնիչների ու ավանդապահների եկեղեցու ծառայությանը նվիրված և եկեղեցական նվիրապետության պատասխանատու դեմքերի կենսագրությունը, մատենագրական ժառանգությունը, վարդապետությունը,
2. կիմանա հայ եկեղեցու հայրերի և վարդապետների ներդրումները հայ
եկեղեցու պատմության, մատենագրության և դավանաբանության մեջ,
3. կհասկանա եկեղեցու հայրերի ու վարդապետների թողած ժառանգության կարևորությունը հայագիտության և ընդհանրապես հայ մշակույթի զարգացման ու հետազոտման տեսակետից:
Բովանդակությունը

– 113 –

Թեմա 1. Գրիգոր Ա Լուսավորիչը և նրա հաջորդները (որդիներ և թոռներ):
Թեմա 2. Սահակ Ա Պարթև: Թեմա 3. Մեսրոպ Մաշտոց: Թեմա 4. Եղիշե: Թեմա 5.
Մովսես Քերթող: Թեմա 6. Դավիթ Անհաղթ: Թեմա 7. Հովհաննես Գ Օձնեցի:
Թեմա 8. Գրիգոր Նարեկացի: Թեմա 9. Ներսես Շնորհալի: Թեմա 10. Հովհան
Որոտնեցի: Թեմա 11. Գրիգոր Տաթևացի:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը
1 է:
2103/B02. Հայ եկեղեցական մատենագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

գործնական

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մատենագրության
պատմության, թարգմանական և հայ մատենագրական երկերի ժանրային և
ֆունկցիոնալ բազմազանության, ինչպես նաև հայկական կրոնաեկեղեցական
իրավիճակի առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ եկեղեցական մատենագրությունը և հայկական իրավասության
միջև եղած ուղղակի և անուղղակի կապերը,
2. կհասկանա հայ եկեղեցական մատենագրության դարակազմիկ
արժեքների բնույթն ու բովանդակությունը,
3. կկարողանա տեքստաբանական վերլուծության միջոցով վերհանել և
գնահատել դեռևս անտեսված մատենագրական արժեքներ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցական մատենագրության տիպաբանությունը: Թեմա 2.
Ձևավորման փուլերը (սկսած օտարալեզու հայ մատենագրությունից): Թեմա 3.
Թարգմանական և սեփական երկերի փոխլրացման սկզբունքները: Թեմա 4. Հայ
աստվածաբանական մտքի արտացոլումը հայ եկեղեցական մատենագրական
ժառանգության մեջ: Թեմա 5. Հայ աստվածաբանական մատենագրությունը
5-ր դարում: Թեմա 6. Հայ աստվածաբանական մատենագրությունը 6-9-րդ դդ.:
Թեմա 7. Հայ աստվածաբանական մատենագրությունը 10-15-րդ դդ.: Թեմա 8.
Հայ աստվածաբանական երկերի համաշխարհային նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2102/B03. Կրոնական ներփակ հոսանքներ/ Աղանդավորության պատմություն/ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է հանգամանալից ներկայացնել կրոնական
ներփակ հոսանքների պատմությունը, զարգացումը, տեսակներն ու առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կրոնական ներփակության գիտական ուսումնասիրության սկզբունքներին,
2. ունակ կլինի տիրապետել ներփակ հավատալիքների
համակարգված տարատեսակներին,
3. կտիրապետի արդի ներփակ ուսմունքների համադրական բնույթին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Ներփակություն» հասկացությունը: Թեմա 2. Վաղկրոնական
ներփակությունը և դրա դրսևորումները: Թեմա 3. Ներփակ հավատալիքները
միջնադարում: Թեմա 4. Կրոնական ներփակությունը 18-րդ դարում: Թեմա 5.
Մասսոնականություն: Թեմա 6. Ժամանակակից մասսոնականությունը: Թեմա
7. Արդի ներփակ ուսմունքների համադրական բնույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. «Աստվածաբանություն» մասնագիտություն
5.1.1.Կամընտրական առարկաներ
2101/B01. Քրիստոնեական Արևմուտքը XX դարում (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ մասնագիտական պատշաճ
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ձևավորել կաթոլիկության և բողոքականության XX դարի պատմության, զարգացման միտումների, կաթոլիկյան և բողոքական աստվածաբանական դպրոցների ու հոսանքների զարգացման, էկումենիկ
շարժման և Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի ձևավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կաթոլիկության ու բողոքականության XX դարի ամբողջական
պատմությունը,
2. կհասկանա կաթոլիկության և բողոքականության զարգացման
ժամանակակից միտումները,
3. կկարողանա իրականացնել քրիստոնեության կաթոլիկ և բողոքական
ուղղությունների
համեմատական
վերլուծություն
և
քննական
արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Քրիստոնեական Արևմուտքը XX դարում» դասընթացի առարկան: Թեմա 2. Կաթոլիկ եկեղեցին XIX դարի վերջին տասնամյակներին (պատմական ակնարկ): Թեմա 3.Կաթոլիկ եկեղեցին XX դարի առաջին տասնամյակներին: Թեմա 4. Կաթոլիկ եկեղեցին XX դարի 40-50-ական թվականներին:
Թեմա 5. Կաթոլիկ եկեղեցին Հովհաննես XXIII և Պողոս VI պապերի պոնտիֆիկության շրջանում: Թեմա 6. Վատիկանի երկրորդ ժողովը: Թեմա 7. Կաթոլիկ
եկեղեցին Հովհաննես Պողոս II պապի պոնտիֆիկության շրջանում: Թեմա 8.
Կաթոլիկ եկեղեցու արդի կացությունը: Թեմա 9. Բողոքական եկեղեցիները XX
դարում: Թեմա 10. Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը
1 է:
2102/B02. Աստվածաշնչի հայերեն մեկնությունները (8 կրեդիտ)
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Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Աստվածաշնչի
հայերեն մեկնությունների լայն տարածումը Հայաստանում և ընդգծելու
հայկական մեկնողական գրականության առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասըnթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեկնողական (էկսեգետիկ) աստվածաբանության պատմության,
այդ ժանրի ձևավորման և զարգացման մասին,
2. կիմանա հայ մեկնողական գրականության առանձնահատկությունները,
3. պատկերացում կունենա Աստվածաշնչի բազմազան հայերեն մեկնությունների
և մեկնիչների մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստվածաբանությունը և մեկնությունը: Թեմա 2. Մեկնողական
ժանրի ձևավորումը և զարգացումը: Թեմա 3. Մեկնությունները և ուսուցումը:
Թեմա 4. «Գիրք պատճառաց» մեկնությունների հանրագիտարանը: Թեմա 5. Հին
Կտակարանի Հնգամատյանը: Թեմա 6. Յեսու, Դատավորաց և Հռութ: Թեմա 7. Ա,
Բ, Գ, Դ Գիրք Թագավորութեանց: Թեմա 8. Ա և Բ Մնացորդաց: Թեմա 9. Եզրաս,
Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ: Թեմա 10. Ա, Բ, Գ Մակբայեցիներ: Թեմա 11. Սաղմոսներ:
Թեմա 12. «Իմաստալից գրվածքներ»: Առակաց, Ժողովող:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2101/B03. Արևելյան և հայ եկեղեցու փոխհարաբերությունների պատմություն (8
կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջնադարյան
հայարվեստի նմուշներին, օգնել նրան ինքնուրույն հասկանալ դրանք և
խորանալ հայ աստվածաբանական և դավանաբանական մտքի մեջ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ եկեղեցու ձևավորման ու հաստատման պատմությունն ու
ավանդությունը, հայ առաջին կաթողիկոսի և Լուսավորչի տոհմի
հաստատման, տվյալ ժամանակի քաղաքական ու պատմական իրավիճակի մասին,
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2.

կհասկանա հայ եկեղեցու կառուցվածքի ձևավորման պատմությունը,
ասորական, բյուզանդական եկեղեցիների միջամտությունը այդ հարցում,
ծագած բազմաթիվ աղանդների դեմ պայքարն ու դրանց վտանգը Հայ
եկեղեցու համար,
3. կկարողանա արժևորել արևելյան եկեղեցիների հետ Հայ եկեղեցու
փոխհարաբերությունները, դրանց զարգացումը, դերը և նշանակությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու ձևավորումն ու պետականացումը Հայաստանում
(ներածական): Թեմա 2. Եկեղեցական ժողովներն ու դրանց որոշումները հայ
եկեղեցու կառուցվածքի ամբողջացման մեջ: Թեմա 3. Հայ-ասորական եկեղեցական հարաբերությունները նեստորականության դեմ պայքարում: Թեմա 4.
Վրաց եկեղեցու անջատումը: 632 թ. Կարինի ժողովը և միակամության վարդապետությունը: Թեմա 5. Հայ եկեղեցին VII դ. և հարաբերություններն ասորի
եկեղեցու հետ: 719 թ. Դվինի ժողով, հայ-ասորական դավանաբանական վեճերը,
726. թ. Մանազկերտի ժողովը: Թեմա 6. Հայ եկեղեցական իրավիճակը XI դ.:
Հայաստանը քաղկեդոնական դարձնելու բյուզանդական փորձերի ձախողումը և
Շիրակավանի 862 թ. ժողովի դավանաբանական դիրքորոշումը
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
5.1.2. Կամընտրական առարկաներ
2102/B01. Քրիստոնեական Արևելքը XX դարում (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ ուղղափառ եկեղեցիների XX դարի
պատմության, զարգացման միտումների և միջեկեղեցական փոխհարաբերությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուղղափառության XX դարի ամբողջական պատմությունը,
2. կհասկանա ուղղափառ եկեղեցիների զարգացման ժամանակակից
միտումները,
3. կկարողանա կատարել ուղղափառ եկեղեցիների ժամանակակից պատմության վերլուծություն և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Կոստանդնուպոլսի ուղղափառ պատրիարքությունը 20-րդ
դարում: Թեմա 2. Ռուս ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Ռուս ուղղափառ
եկեղեցու արդի վիճակը: Թեմա 3. Կիպրական ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ
դարում: Թեմա 4. Վրացական ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Թեմա 5.
Սերբական և մակեդոնական ուղղափառ եկեղեցիները 20-րդ դարում: Թեմա 6.
Ռումինական ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Թեմա 7. Բուլղարական
ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Թեմա 8. Հելլադական ուղղափառ եկեղեցին
20-րդ դարում: Թեմա 9. Ալբանական ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Թեմա
10. Լեհական ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Թեմա 11. Չեխոսլովակյան
ուղղափառ եկեղեցին 20-րդ դարում: Թեմա 12. Ամերիկյան ուղղափառ եկեղեցին
20-րդ դարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2102/B02. Տոնագիտություն (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնելու Հայ եկեղեցու
տոնական համակարգը` շեշտադրում կատարելով Տաղավար, Տերունի, Սրբոց,
Մարտիրոսաց տոներին և այս ամենի հետ միաժամանակ ազգային ու
ժողովրդական սովորույթների վրա:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա Հայ եկեղեցու տոնական համակարգը,
2.կիմանա տոների իմաստներն ու ծիսական արարողակարգը,
3.կիմանա Հայ եկեղեցու տոների հետ կապված ազգային և ժողովրդական
սովորույթները,
4.կիմանա տոնական համակարգին առնչվող ազգային և ժողովրդական
ճաշատեսակները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ Եկեղեցու տոնական համակարգը: Թեմա 2. Հայ եկեղեցու
անշարժ տոները: Թեմա 3. Հայ եկեղեցու շարժական տոները: Թեմա 4. Տաղավար
տոներ: Թեմա 5. Տերունի տոներ: Թեմա 6. Սրբոց տոներ: Թեմա 7. Եկեղեցու
տոներ: Թեմա 8. Աստվածամոր տոներ: Թեմա 9. Ազգային սրբոց տոներ: Թեմա
10. Տոնական համակարգին առնչվող ազգային սովորույթներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը
1 է:
2102/B03. Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմություն (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոս., 32 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում հայ միջնադարյան մշակույթի պատմության
հանգուցային փուլերի, նրանց բնորոշ կարևորագույն արժեքների, վերջիններիս
գաղափարական բովանդակության մեջ քրիստոնեության ազդեցության ունեցած
դերի շուրջ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի միջնադարյան քրիստոնեական մշակույթի տիպաբանությունը,
պաշտոնական և ժողովրդական ենթամշակույթների տեսությունը,
2. կճանաչի Հայաստանում ստեղծված ընդհանուր և էթնիկ-մշակութային
արժեքները. վերջինիս մշակութաբանական հիմնավորումներով հանդերձ,
3. կկարողանա միջնադարյան հայկական մշակութային որոշ երևույթների
մեկնաբանությունը կապել Հայ եկեղեցու դավանաբանական և տոնածիսական նկարագրի հետ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ միջնադարյան մշակույթի պատմության փուլերը: Թեմա 2.
Ոճական, ժանրային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների տեսություն:
Թեմա 3. Արժեքների վերլուծման մշակութաբանական և կառուցվածքաբանական
մեթոդները: Թեմա 4. Ինքնության ձևավորման մեջ մշակութային մարդու ինքնագիտակցման գործոնը: Թեմա 5. էթնիկ-մշակութային արժեքների ստեղծման,
ընկալման ու գնահատման տեսություն: Թեմա 6. Անցյալի և արդի մշակութային
գործունեությունը իբրև երկրի, բնության մշակութայնացում և վերամշակութայնացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
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5.1.3.Կամընտրական առարկաներ
2102/B01. Հայ վիմագրություն ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 28 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է վիմագիր բնագրերի ընթերցանության
սկզբունքների ուսուցանումը: Այդ բնագրերը փորագրվել են եկեղեցիների պատերին, խաչքարերի, տապանաքարերի և այլնի վրա: Դրանցում կարևոր տեղեկություններ կան նաև հայ եկեղեցու պատմության տոների, կաթողիկոսների
տարեգրության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի վիմագրերը ընթերցելու կարևորագույն սկզբունքները,
2. կկարողանա ինքնուրույն ընթերցել վիմագրերը,
3. կկարողանա արժևորել դրանք. որպես հայոց պատմության կարևորագույն սկզբնաղբյուր. ընդհանրապես և որպես տվյալ վանական
հաստատությանն առնչվող պատմական փաստ. մասնավորապես:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Վիմագրության առարկան և ուսումնասիրության նպատակը: Թեմա
2. Հայատառ վիմագրության սկզբնավորումը: Թեմա 3. Վիմագրագետ
պատմիչներ: Թեմա 4. Հավաքչական աշխատանքները 19-20 դարերում: Թեմա 5.
Հայկական գիտական վիմագրության սկզբնավորումը և զարգացումը: Թեմա 6.
Վիմագրերի հավաքչական աշխատանքները Խորհրդային Հայաստանում: Թեմա
7. Վիմագրերի վերծանության պայմանական նշանները: Թեմա 8. Վերծանության
անհրաժեշտ պահանջները: Թեմա 9. Համառոտագրություն: Թեմա 10. Կցագրություն: Թեմա 11. Վիմական արձանագրությունների լեզուն: Թեմա 12.
Բարբառախաղն վիմագրեր: Թեմա 13. ԱՒ երկբարբառի արտասանությունը:
Թեմա 14. Անձնանուներն ու ազգանունները վիմական բնագրերում: Թեմա 15.
Հայ վիմագիր բանաստեղծությունը: Թեմա 16. Վիմագրերի գրչագրությունը:
Թեմա 17. Արձանագրությունների տեսակներն ըստ բովանդակության:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2102/B02. Սրբապատկերների արվեստը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 28 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջնադարյան
հայարվեստի նմուշների հետ, oգնել նրան ինքնուրույն հասկանալ դրանք և
խորանալ հայ աստվածաբանական և դավանաբանական մտքի մեջ:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ միջնադարյան արվեստի նմուշները,
2. կիմանա հայ միջնադարյան արվեստի նմուշներն աստվածաբանական և
դավանաբանական տեսանկյունից,
3. կիմանա հայարվեստի և այլ արտացոլող գրական աղբյուրները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Եկեղեցին որպես հոգևոր կառույց: Թեմա 2. Խորհրդաբանությունը և
նրա առնչությունները «ներքին և արտաքին մարդ» գաղափարի հետ: Թեմա 3.
Ճարտարապետություն և խորհրդաբանություն: Թեմա 4. Հայկական հուշակոթողները, որպես քրիստոնեության հաստատման առաջին վկաներ: Թեմա 5.
Հուշակոթողների պատկերագրական տիպերը համաքրիստոնեական գաղափարագրերի ակունքներում: Թեմա 6. Խաչքար ու եկեղեցի: #ոքր ճարտարապետական ֆորմա: Թեմա 7. Խաչքար և իկոնա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում:Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2102/B03. Ֆունդամենտալիզմն արդի աշխարհում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն, 20 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոններում
դրսևորվող ֆունդամենտալիստական գաղափարների ու ընկալումների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրոնական ֆունդամենտալիզմի առաջացման, զարգացման և
տարբեր կրոններում դրա դրսևորումների պատմությունը,
2. կհասկանա, թե ինչ է կրոնական ֆունդամենտալիզմը,
3. կկարողանա կատարել ժամանակակից կրոններում և կրոնական
տարբեր ուղղություններում առկա ֆունադամենտալիստական շարժումների քննական վերլուծություն և արժեքավորում:
Բովանդակությունը
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Թեմա

Թեմա 1. Ֆունդամենտալիզմն արդի աշխարհում դասընթացի առարկան:
2. Կրոնական ֆունդամենտալիզմի արմատները և գաղափարա-

բանությունը: Քրիստոնեական ֆունդամենտալիզմի ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 3. Ուղղափառ ֆունդամենտալիզմի ծագումը և հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Կաթոլիկյան ֆունդամենտալիզմի առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ծագումը և զարգացումը:
Թեմա 6. Իսլամական ֆունդամենտալիզմի ծագումը և գաղափարական ակունքները: Թեմա 7. Ֆունդամենտալիզմ և ահաբեկչություն: Թեմա 8. Հուդայական
ֆունդամենտալիզմ: Թեմա 9. Ֆունդամենտալիզմն արևելյան կրոններում: Թեմա
10. Սեկուլյարիզացիա և կրոնական ֆունդամենտալիզմ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
5.1.3.

Կամընտրական առարկաներ

2103/B01. Արևմտյան և հայ եկեղեցու փոխհարաբերությունների պատմություն (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ մասնագիտական գիտելիքներ
ձևավորել 11-14-րդ դարերում հայ և հռոմեակաթոլիկ եկեղեցիների հարաբերությունների պատմության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ եկեղեցու պատմության առանցքային ժամանակահատվածներից մեկի՝ 11-14-րդ դարերի պատմությունը,
2. կհասկանա խաչակրաց արշավանքների իմաստն ու նշանակությունը,
հայկական նոր արքայատոհմի՝ Ռուբինյան իշխանության հաստատման
դերն ու կարևորությունը, վանք-համալսարանների, ինչպես նաև
անհատների դերը միջեկեղեցական հարաբերությունների ծավալման և
դավանաբանական վիճաբանությունների հարցում,
3. կկարողանա Հայ եկեղեցու պատմության պրիզմայով համակողմանի
արժևորել արևմտյան եկեղեցիների հետ Հայ եկեղեցու փոխհարաբերությունները, դրանց զարգացումը, դերն ու նշանակությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միարարական բանակցությունները Կիլիկյան շրջանում 11-14րդ դարեր (ներածական): Թեմա 2. Խաչակրաց արշավանքներ: Գրիգոր Տղա:
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Թեմա 3. Հայ եկեղեցու հարաբերությունները հարևան եկեղեցիների հետ
Ռուբինյան և Հեթումյան արքայատոհմերի շրջանում: Թեմա 4. Ունիթորական –
միարարական շարժման դեմ Գլաձորի համալսարանի պայքարը: Թեմա 5. Գլաձորի համալսարանի նշանավոր անդամներն ու նրանց դերը Հայ եկեղեցու
պատմության մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
2101/B02. Կրոնական իրավիճակն արդի աշխարհում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից աշխարհի կրոնական խճանկարի, կրոնների առկա վիճակի, համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման համատեքստում կրոնների դերի, ազդեցության և նոր
ձևավորվող կրոնական ուղղությունների և շարժումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչպիսին է կրոնական վիճակն արդի արդի աշխարհում,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու
ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել կրոնական արդի իրավիճակի ամբողջական
վերլուծություն և քննական արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնական իրավիճակի առանցքային չափորոշիչները: Թեմա 2.
Համաշխարհային կրոնների տարածումն արդի աշխարհում և նրանց սփռման
դինամիկան: Թեմա 3. Ազդեցիկ ազգային կրոնների տեղը արդի աշխարհում:
Թեմա 4. Կրոնական իրավիճակն իսլամական երկրներում: Թեմա 5. Կրոնական
իրավիճակի առանձնահատկությունները նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում: Թեմա 6. Ուղղափառ քրիստոնեության տարածումն արդի աշխարհում և հիմնախնդիրները: Թեմա 7. Կաթոլիկ քրիստոնեության ազդեցության
ոլորտը ներկայիս աշխարհում: Թեմա 8. Բողոքական եկեղեցու ազդեցությունն
արևմուտքում և հարաբերությունները նեոբողոքական դենոմինացիների դեմ:
Թեմա 9. «Նյու Էյջ» կրոնական հոսանքներն արդի աշխարհում: Թեմա 10.
Էկումենիկ շարժման արդի հիմնախնդիրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
2102/B03. Հայ եկեղեցու տոնացույցի և տոմարի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական պարապմունք
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական խմբին ներկայացնել հայոց
տոնացույցի և տոմարի հիմնախնդիրները և պատմությունը 4-8-րդ դարերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 4-8րդ դարերի հայոց տոնացույցի պատմության և տոմարի
հիմնախնդիրները,
2. կիմանա հայոց տոմարի և տոնացույցի պատմությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կանոնադրություն ընթերցվածոց¦-ը իբրև հայոց առաջին գրավոր
տոնացույց: Թեմա 2. Անդրեասի 200-ամյա զատկացուցակը: Թեմա 3. Հայոց
տոնացույցի խմբագրությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:

2. «Եկեղեցաբանություն» մասնագիտություն
5.2.1.Կամընտրական առարկաներ
2102/B01. Հայ եկեղեցու տոմարի և տոնացույցի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական խմբին ներկայացնել հայոց
տոնացույցի և տոմարի հիմնախնդիրները և պատմությունը 4-8-րդ դարերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 4-8-րդ դարերի հայոց տոնցույցի պատմության և տոմարի հիմնախնդիրները,
2. կիմանա հայոց տոմարի և տոնցույցի պատոմությունը:
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Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Կանոնադրություն ընթերցվածոց»-ը իբրև հայոց առաջին գրավոր
տոնացույց: Թեմա 2. Անդրեասի 200-ամյա զատկացուցակը: Թեմա 3. Հայոց
տոնացույցի խմբագրությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
2101/ B02. Պետություն-եկեղեցի հարաբերությունները 20-21-րդ դարերում ( 3
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-21-րդ դարերում
հայ եկեղեցու կյանքում տեղի ունեցած առավել կարևոր իրադարձությունները և
պետություն-եկեղեցի հարաբերությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-21-րդ դարերի պետության և եկեղեցու հարաբերությունների
ողջ պատմությունը մանրամասնորեն,
2. կկարողանա պատշաճ գիտելիքներ ձեռք բերել նշյալ ժամանակաշրջանի
նշանավոր հոգևոր գործիչների գործունեությանը,
3. կտիրապետի Հայաստանի հոգևոր գործիչների մասնակցությանը երկրի
պետական-քաղաքական կառավարման համակարգի գործընթացներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայոց եկեղեցին և 20-րդ դարի սկզբներին: Թեմա 2. Հայոց
եկեղեցին և Ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թվականներին: Թեմա 3.
Հայ եկեղեցին և խորհրդային իշխանությունները 2-րդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Թեմա 4. Հայ եկեղեցու հարաբերությունները խորհրդային
իշխանությունների հետ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում: Թեմա 5.
Վազգեն Առաջին Թեմա 6. Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները Հայաստանի անկախության ժամանակաշրջանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
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2103/B03. Պետություն-եկեղեցի հարաբերությունները 9-14-րդ դարերում ( 3
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 9-14-րդ դարերում,
ինչպես Բագրատունիների թագավորության, այնպես էլ Կիլիկիայի հայկական
թագավորության և եկեղեցու հարաբերությունների պատմությունը, նրանց միջև
եղած տարաձայնությունները և այլն:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 9-14-րդ դարերի պետության և եկեղեցու հարաբերությունների
ողջ պատմությունը մանրամասնորեն,
2. կկարողանա պատշաճ գիտելիքներ ձեռք բերել նշյալ ժամանակաշրջանի
նշանավոր կաթողիկոսներ Հովհաննես Դրասխանակերտցու, Ներսես
Շնորհալու և մյուս կաթողիկոսների գործունեությանը,
3. կտիրապետի, թե Բագրատունյաց Հայաստանի և թե Կիլիկյան
Հայաստանի հոգևոր գործիչների մասնակցությանը երկրի պետականքաղաքական կառավարման համակարգում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կաթողիկոսության հաստատվելը Անիում:Թեմա 2. Հայ բյուզանդական թղթակցությունը:Թեմա 3. Հայ եկեղեցու թեմերի ծավալումը և Սյունյաց
միտրոպոլության վերականգնումը: Թեմա 4. Նոր վանական միաբանությունների
ծավալումը: Թեմա 5. Աղթամարի հակաթոռ կաթողիկոսության հիմնադրումը:
Թեմա 6. Հայ-ասորական եկեղեցական հարաբերությունները: Թեմա 7. Ներսես
Լամբրոնացի: Թեմա 8. Հայ բյուզանդական եկեղեցական հարաբերությունները:
Թեմա 9. Ներսես Շնորհալի Թեմա 10. Հռոմկլայի 1179 թ. ժողովը: Թեմա 11. Սսի
1203 թ. ժողովը: Թեմա 12. Ամենայն հայոց կաթողիկոսության վերադարձը
Էջմիածին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:

5.2.2.Կամընտրական առարկաներ
2101/B02.. Գիտությունը և կրոնն արդի աշխարհում ¥3 կ ր ե դ ի տ ¤

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ
գիտելիքներ
ու
պատկերացումներ
գիտության
և
կրոնի
փոխհարաբերությունների մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե որոնք են գիտության և կրոնի փոխհարաբերության
հիմնական փուլերը,
2. կհասկանա նոր գիտական հայտնագործությունների և ժամանակի
առաջնային հիմնախնդիրների աստվածաբանական մոտեցումները,
3. կկարողանա կատարել գիտությանը և կրոնին վերաբերող խնդիրների
վերլուծություն և արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1.«Գիտությունը և կրոնը» դասընթացի առարկան և հիմնական
հասկացությունները: Թեմա 2. Գիտության և կրոնի փոխհարաբերության
հիմնական փուլերը: Թեմա 3. Գիտության և կրոնի փոխհարաբերության զարգացումը Վերածննդի և Լուսավորության շրջանում: Թեմա 4. Գիտության և կրոնի
փոխհարաբերությունը XIX-XX դարերում: Թեմա 5. Գիտությունների և կրոնի
փոխհարաբերությունները:Թեմա 6. Նոր գիտական հայտնագործությունների և
ժամանակի առաջնային հիմնախնդիրների աստվածաբանական մոտեցումները:
Թեմա 7. Գիտությունը և գիտելիքների այլընտրանքային ձևերը. պարագիտություն և կրոն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
2103/ B02. Հայ եկեղեցին և Սփյուռքը 2-րդ աշխարհամարտից հետո ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում այն մասին թե հայ եկեղեցին,
ինչ դեր կատարեց հետպատերազմյան վերականգնման տարիներին
Հայաստանի մարդկային և տնտեսական ռեսուրսների զարգացման գործում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի սփյուռքահայ համայնքների և Հայ եկեղեցու փոխադարձ կապի
մեխանիզմը,
2. կյուրացնի եկեղեցու դերը համայնքի կրթամշակութային, հասարակական-տնտեսական ու վարչական ինքնավարության մեջ,
3. կիմանա հայ եկեղեցու խաղացած դերը Մեծ հայրենադարձի կազմակերպման գործում:
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Բովանդակությունը

Թեմա 1. Հայ եկեղեցու և սփյուռքահայ համայնքների փոխադարձ կապի
տեսություն: Թեմա 2. Եկեղեցի-գաղթօջախ կապի մեխանիզմը՝ համայնքի հարատևման
երաշխիք: Թեմա 3. Սփյուռքահայ գաղթավայրի և եկեղեցական թեմերի ձևավորման
պատմության վաղ փուլերը: Թեմա 4. Կաթողիկոսական և եպիսկոպոսական աթոռների
դեգերումները հայկական գաղթուղիներում: Թեմա 5. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը և պաղեստինահայ գաղութը: Թեմա 6. Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանը և
պոլսահայ գաղութը: Նոր մշակութային մայրաքաղաքը: Թեմա 7. Նոր Ջուղայի և նրա
թեմական իշխանության հոգևոր-մշակութային ու քաղաքական-տնտեսական ազդեցությունը մայր երկրի հասարակական կյանքում: Թեմա 8. Սփյուռքահայ գաղութների նոր
աշխարհագրությունը և հայ եկեղեցին առաջին աշխարհամարտից հետո: Թեմա 9. Եղեռնը
որպես սփյուռքահայերի վերջին սերունդների նոր սկիզբ: Արդի սփյուռքահայերի
ինքնությունը և եկեղեցին: Թեմա 10. Հայոց արտագաղթի նոր միտումներ XXI դ.:
Եկեղեցաշինությունն իբրև գաղթօջախի ինքնագիտակցման և ինքնակազմակերպման
նշան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
2102/B21.Սրբապատկերների արվեստը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոս.,16 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջնադարյան
հայարվեստի նմուշների հետ և օգնել նրան ինքնուրույն հասկանալ դրանք և
խորանալ հայ աստվածաբանական և դավանաբանական մտքի մեջ:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ միջնադարյան արվեստի նմուշները,
2. կիմանա հայ միջնադարյան արվեստի նմուշներն աստվածաբանական և
դավանաբանական տեսանկյունից,
3. կիմանա հայարվեստի և այլ արտացոլող գրական աղբյուրները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Եկեղեցին՝ որպես հոգևոր կառույց: Թեմա 2. Խորհրդաբանությունը
և նրա առնչությունները «ներքին և արտաքին մարդ» գաղափարի հետ: Թեմա 3.
Ճարտարապետություն
և խորհրդաբանություն:
Թեմա 4. Հայկական
հուշակոթողները, որպես քրիստոնեության հաստատման առաջին վկաներ:
Թեմա 5. Հուշակոթողների պատկերագրական տիպերը համաքրիստոնեական
գաղափարագրերի ակունքներում: Թեմա 6. Խաչքար ու եկեղեցի. փոքր
ճարտարապետական ֆորմա: Թեմա 7. Խաչքար և իկոնա:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է 3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:

5.2.3.

Կամընտրական առարկաներ

2102/B19. Աստվածաշնչի հայերեն մեկնությունները (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոս., 12 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Աստվածաշնչի հայերեն
մեկնությունների լայն տարածումը Հայաստանում և ընդգծելու հայկական
մեկնողական գրականության առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մեկնողական (էկսեգետիկ) աստվածաբանության պատմության,
այդ ժանրի ձևավորման և զարգացման մասին,
2. կիմանա հայ մեկնողական գրականության առանձնահատկությունները,
3. պատկերացում կունենա Աստվածաշնչի բազմազան հայերեն մեկնությունների
և մեկնիչների մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստվածաբանությունը և մեկնությունը: Թեմա 2. Մեկնողական
ժանրի ձևավորումը և զարգացումը: Թեմա 3. Մեկնությունները և ուսուցումը:
Թեմա 4. «Գիրք պատճառաց» մեկնությունների հանրագիտարանը: Թեմա 5. Հին
Կտակարանի Հնգամատյանը: Թեմա 6. Յեսու, Դատավորաց և Հռութ: Թեմա 7. Ա,
Բ, Գ, Դ Գիրք Թագավորութեանց: Թեմա 8. Ա և Բ Մնացորդաց: Թեմա 9. Եզրաս,
Եսթեր, Յուդիթ, Տոբիթ: Թեմա 10. Ա, Բ, Գ Մակբայեցիներ: Թեմա 11. Սաղմոսներ:
Թեմա 12. «Իմաստալից գրվածքներ»: Առակաց, Ժողովող:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
2103/ B02. Լուսավորչական շարժումը և Հայ եկեղեցին 19-20-րդ դդ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոս., 12 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ
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հայ եկեղեցու պատմության 19-20րդ դարի նշանավոր դեպքերի և
լուսավորչական շարժման մասին:: Նշել հայ վանականության արդի վիճակը և
նրանց հուզող խնդիրները: Դասընթացի շրջանակներում մեծապես անդրադարձ
է
կատարվում
նաև
պետություն-եկեղեցի
փոխհարաբերություններին:
Լուսաբանվում են նաև հայ եկեղեցու փոխհարաբերությունները քրիստոնեական
մյուս եկեղեցիների հետ:
Կրթական արդյունքները
1. կիմանա մի շարք նոր տեղեկություններ հայ եկեղեցու թեմերի պատմությունից,
2. կհասկանա եկեղեցու դերը նորագույն ժամանակներում պետական
կառավարման համակարգի մեջ:
Բովանդակությունը
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա՝ յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2101/B02. Քրիստոնեական մարդաբանության առանձնահատկությունները (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (24 ժամ դասախոս., 12 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մարդու հիմնահարցը ազգային,
տարածաշրջանային և համաշխարհային կրոններում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մարդածնության հիմնահարցին,
2. կտիրապետի
գթասրտության
և
կարիտատիվ
գործունեության
մարդաբանական տեսանկյուններին,
3. կտիրապետի հոգու աստվածաբանական և փիլիսոփայական ըմբռնումներին:

Բովանդակությունը
Թեմա 1. Փիլիսոփայական, կրոնափիլիսոփայական և կրոնականաստվածաբանական մարդաբանություն: Թեմա 2. Մարդու հիմնահարցը ազգային, տարածաշրջանային և համաշխարհային կրոններում: Թեմա 3. Մարդու
արարման և նշանակության կրոնական ուսմունքը: Թեմա 4. Մարդածնության և
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գոյածնության կրոնական մոտիվները: Թեմա 5. Մարդու էության հիմնահարցը և
դրա երկչափ և եռաչափ մոդելները:Թեմա 6.Մարդու էության հետերոնոմ,
ավտոնոմ և թեոնոմ ըմբռնումները:Թեմա 7. Մարդու մեղսականության,
փրկագործության և հոգու անմահության կրոնական մոդելները: Թեմա 8.
Վախճանաբանություն և մահաբանություն: Թեմա 9. Քրիստոնեության արդի
մարդաբանության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 10. Աստվածաբանությունն ու մարդաբանությունը մարդու միջավայրի և քաղաքակրթության
հեռանկարների մասին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է
3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:

5.2.4.

Կամընտրական առարկաներ

2102/B01. «Կանոնագիրք հայոցը» (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննության դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է տալ հայոց եկեղեցու իրավունքի զարգացման
ընթացքը 4-14-րդ դարերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.մասնագիտական պատկերացում կունենա հայոց եկեղեցու իրավունքի
խնդիրների վերաբերյալ,
2.կտեղեկանա 4-14-րդ դարերի հայոց եկեղեցու պատմությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայոց կանոնական իրավունքի սկզբնավորումը և «Կանոնագիրք
հայոց»-ի ստեղծումն ու խմբագրությունները (4-6-րդ դարեր): Թեմա 2.
«Կանոնագիրք հայոց»-ի չորրորդ խմբագրությունը իբրև կանոնական
ժողովածու՝ կազմված Հ. Օձնեցու կողմից: Թեմա 3. «Կանոնագիրք հայոց»-ի Ա
խմբագրության ընդլայնումը (8-11-րդ դարեր):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:
2101/B02. Կրոններն արդի աշխարհում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
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8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական
պատշաճ գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից աշխարհի կրոնական խճանկարի, կրոնների առկա վիճակի, համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացման համատեքստում կրոնների դերի, ազդեցության և նոր
ձևավորվող կրոնական ուղղությունների և շարժումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
2.կիմանա, թե որոնք են գործող կրոններն արդի աշխարհում,
3.կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու
միտումները,
4. կկարողանա կատարել կրոնական արդի իրավիճակի ամբողջական
վերլուծություն և քննական արժեքավորում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայաստանում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Îրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող
օրենսդրությունը: Թեմա 3. Հայ առաքելական եկեղեցին և պետությունը: Թեմա 4.
Հայաստանում գրանցված կրոնական կազմակերպությունները:Թեմա 5. Ազգային փոքրամասնություններն իբրև կրոնական համայնքներ:Թեմա 6. Հայաստանում գրանցում չունեցող կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը: Թեմա 7. Արդի մարդու կրոնական հիմնախնդիրները Հայաստանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
2103/ B02. Հայ եկեղեցու նշանավոր գործիչները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորը գիտելիքներ հայ
եկեղեցու նշանավոր գործիչների մասին: Դասընթացը ընդգրկում է 4-20-րդ
դարերում ապրած ու գործած նշանավոր գործիչների կենսագրականները տվյալ
ժամանակաշրջանի
պատմական
և
մշակութային
համապատասխան
իրականության մեջ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 4-20-րդ դարերի գործիչներին,
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2.

կտիրապետի այն ժամանակագրական իրավիճակներին, երբ ապրել
ու գործել են համապատասխան գործիչները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. 4-8-րդ դարերի նշանավոր կաթողիկոսները: Թեմա 2. 9-14-րդ
դարերի նշանավոր կաթողիկոսները: Թեմա 3. 15-18-րդ դարերի նշանավոր
կաթողիկոսները: Թեմա 4. 19-20-րդ դարերի նշանավոր կաթողիկոսները: Թեմա
5. 4-8-րդ դարերի նշանավոր գործիչները: Թեմա 6. 9-14-րդ դարերի նշանավոր
գործիչները:Թեմա 7. 5-18-րդ դարերի նշանավոր գործիչները: Թովմա Մեծոփեցի:
Վարդան Բաղիշեցի: Թեմա 8. 19-20-րդ դարերի նշանավոր գործիչները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն, յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
3 հարց:Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում: Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում: Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝ 1:

6.

Կրթական այլ մոդուլներ

1. «Աստվածաբանություն» մասնագիտություն
1101/B01.Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)

7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց (4 շաբաթ )
Նպատակը
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական
փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում:
Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4-շաբաթյա
ժամանակահատվածում ուսումնաիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել
կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին,
2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբերյալ,
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Նախապատրաստական սեմինար: Թեմա 2. Դպրոցի ընտրություն:
Թեմա 3. Պասիվ պրակտիա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասարանի
հետ ծանոթացում: Թեմա 4. Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, մանկավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5. Դասաժամի ինքնուրույն կազմակերպում:
Թեմա 6. Դասալսումներ: Թեմա 7. Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
2. «Եկեղեցաբանություն» մասնագիտություն
1101/B01.Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց (4 շաբաթ )
Նպատակը
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական
փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում:
Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4-շաբաթյա
ժամանակահատվածում ուսումնաիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել
կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին,
2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբերյալ,
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Նախապատրաստական սեմինար: Թեմա 2. Դպրոցի ընտրություն:
Թեմա 3. Պասիվ պրակտիա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասարանի
հետ ծանոթացում: Թեմա 4. Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, մանկավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5. Դասաժամի ինքնուրույն կազմակերպում:
Թեմա 6. Դասալսումներ: Թեմա 7. Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքը
նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Աստվածաբանության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ ծրագրերով.
4. «Հայ եկեղեցու պատմություն և եկեղեցաբանություն»,
5. «Վարդապետական աստվածաբանություն»,
3. «Կրոնագիտություն»:

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից. ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ

0

2

Ընդհանուր կրթամաս

6

2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

48

16

Կամընտրական դասընթացներ

18

6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար

12

4

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

1

Գիտամանկավարժ. պրակտիկա

3

1

12

1

120

37

Մագիստրոսական ատենախոսության
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ

3

6

9

30

48

Ընդամենը, կրեդիտ

30

30

30

30

120

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
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Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը. 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում. 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց.
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ

1603/M01

Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն լեզու
Լրացուցիչ նշանակվող
դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)17

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

64

I

Ստուգարք

0

64

I

Ստուգարք

17

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։

– 138 –

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում» և «Մասնագիտության արդիական խնդիրները»։ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև
ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Տեղեկատվական տեխնոլո2301/M00 գիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

3

4/28/0

I

Քննություն

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

I

Քննություն

Թվանիշ

2103/M01

Մոդուլ-դասընթաց

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16 երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք մշակվում են. հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։
1. Մագիստրոսական ծրագիր
«Հայ եկեղեցու պատմություն և եկեղեցաբանություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2103/M 01

Եկեղեցաբանության
պատմություն

6

64/0/0

I

Քննություն

2103/M02

Հայ եկեղեցական
պատմագրություն

6

64/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

2103/M03
2103/M04

Հայ աղանդավորության
պատմություն
Հայ կաթողիկե եկեղեցու
պատմություն-1
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2103/M05
2103/M06
2103/M07

2103/M08
2103/M10
2103/M11
2103/M12

Հայ կաթողիկե եկեղեցու
պատմություն-2
Հայոց արդի կրոնական
վարքագիծ
Հայոց տոնածիսական
համակարգի
էթնոմշակութային
առանձնահատկությունները
Հայ եկեղեցու պատմության
և մշակույթի հիմնահարցեր
Սրբախոսական
գրականություն
Ժամանակակից
աղանդները Հայաստանում
Հայ եկեղեցին 20-րդ դարում

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2. Մագիստրոսական ծրագիր
«Վարդապետական աստվածաբանություն»
Թվանիշ
2102/M 01
2102/M02
2102/M 03
2102/M 04
2102/M 05
2102/M 06
2102/M 07
2102/M 08
2102/M 09
2102/M 10
2102/M 11
2102/M 12
2102/M13
2102/M 14
2102/M 15
2102/M 16

Մոդուլ-դասընթաց
Հին հունարեն
Հայ քրիստոնեական
մշակույթ
Աստվածաշնչի հայ
մեկնիչները
Աստվածաբանության
պատմություն-1
«Կանոնագիրք հայոցը»
Սրբապատկերների
աստվածաբանություն
Աստվածաշնչի կանունը
Հին կտակարանի
աստվածաբանություն
Հայ եկեղեցու տոնացույցը
Աստվածաշնչի
բնագրագիտություն
Աստվածաբանության
պատմություն-2
Նոր կտակարանի
աստվածաբանություն
«Պատճեն տոմարի հայոցը»
Արվեստի
աստվածաբանություն
Հերմենևտիկա
Հայ վարդապետական մտքի
պատմություն

Կրեդիտ
3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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3. Մագիստրոսական ծրագիր
«Կրոնագիտություն» մասնագիտություն
Թվանիշ
2101/M01
2101/M02

2101/M03
2101/M04
2101/M05
2101/M06
2101/M07
2101/M08
2101/M09

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

Կրոնագիտություն (տեսություն և մեթոդաբանություն)
Բողոքականության կրոնական փիլիսոփայությունը
19-20-րդ դդ.
Արդի ավանդական
կրոնական
հարանվանությունները
Կաթոլիկյան
նեոսխոլաստիկան
Կրոնի փիլիսոփայություն
Բարու և չարի հիմնահարցը
կրոններում
2-3 դարերի քրիստ.հերձված.
և դրանց արդի
դրսևորումները
Մարդու հիմնահարցը արդի
կրոններում
19-20 դարերի ուղղափառության կրոնական փիլիսոփայություն

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2101/M10

Կրոնի ֆենոմենոլոգիա

3

32/0/0

II

Քննություն

2101/M11

Կրոնի սոցիոլոգիա

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

2101/M14

Արդի ոչ ավանդական կրոնական հարանվանությունները
Կրոնական ներփակ
հոսանքներ
Կրոն և բարոյականություն

2101/M15

Կրոնի հոգեբանություն

2101/M12
2101/M13

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորել
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից. 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածա-
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վալը պետք է կազմի առնվազն 9 կրեդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը. պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
1. Մագիստրոսական ծրագիր
«Հայ եկեղեցու պատմություն և եկեղեցաբանություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2103/M01

Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան
շրջանում:
Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռնեևի պատմություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

2103/M02

2103/M03

Բարենորոգչական խնդիրը
Հայ առաքելական եկեղեցում:
Հայ եկեղեցին և
սփյուռքահայությունը
Վանականությունը
Հայաստանում:
Հայ բողոքական եկեղեցու
պատմություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր
«Վարդապետական աստվածաբանություն»
Թվանիշ

2102/M01

2102/M02

2102/M03

Մոդուլ-դասընթաց
Աստվածաբանության
մատենագրություն (6-15-րդ
դարեր)
Հայ հակաճառական գրականություն (6-15-րդ դարեր)
Աստվածաբանական միտքը
19-20-րդ դարերում:
Խորհրդաբանություն
Աստվածաբանություն և
բիոէթիկա:
Պարականոն գրականություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր
«Կրոնագիտություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2101/M01

Կրոնագիտության էվոլյուցիան և ռելյատիվ դպրոցները:
Կրոնը և կինը

3

32/0/0

II

Քննություն
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2101/M01

2101/M01

Կրոնը և
քաղաքականությունը:
Բողոքականության
կրոնական
փիլիսոփայությունը 19-20-րդ
դդ.
Կրոնագիտության
պատմահամեմատական
դպրոցը:
Պետություն, կրոն, իրավունք

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝

գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյայ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական սեմինարի
ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններ։
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և
կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է
ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում. ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում.
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում. գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է 4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության
համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալ։
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Մաս II
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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Տեղեկագրքի նպատակը
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Աստվածաբանության ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
 կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը (շնորհվող որակավորում, ծրագրի նպատակներ և նախանշված ելքային կրթական արդյունքներ, ծրագրի բովանդակային կազմ և կրեդիտների կառուցվածք, ավարտական պահանջներ և ատեստավորման ձևեր, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվություն և այլն),
 առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը (դասընթացի անվանում և նույնացման թվանիշ, ուսուցման կիսամյակ, դասընթացին հատկացված կրեդիտներ, դասընթացի հակիրճ
բովանդակություն, ուսուցման և գնահատման մեթոդներ ու չափանիշներ)։
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1. Լրացական դասընթացներ
1602/M01.Անգլերեն

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն (Academic
English), հումանիտար, սոց. գիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին. գիտական աշխարհի հետ
ազատ շփվելու համար,
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի գործընկերների հետ,
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում
պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության
ուսուցում (Abstract writing): Թեմա 2. Միջազգային գիտաժողովների համար
զեկուցում պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3. Գիտական
բանավեճին մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում (Scientific discussion):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման
վրա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
2301/M01. Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռների պատմություն-1

(0 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման
դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ եկեղեցու նվիրապետական
կառուցվածքը և աթոռները ըստ հիերարխիկ կարգի:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կսովորի հայ եկեղեցու
նվւրապետական ողջ համակարգըպատմական անցյալում, այլև ներկայում:
Դասընթացի բովանդակությունը
Թեմա 1. Աթոռի հասկացությունը եկեղեցու համակարգում: Թեմա 2. Նվիրապետական աթոռների ձևավորման պատմություն: Թեմա 3. Հակաթոռության
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և զուգաթոռության երևույթներ:Թեմա 4. Աթոռի դեգերումները: Թեմա 5.
Աթոռների արդի վիճակը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. Ստուգումն
անցկացվում է բանավոր, նախօրոք հարցաշարի տրված հարցերով:

2. Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ
2301/M01. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում և ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա վարժ աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ
ակսեսուարների պարամետրները, վարժ կատարել տարբեր գործողություններ
էլեկտրոնային աղյուսակների հետ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ՝ օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
բազան, ինչպես նաև կազմակերպել տարբեր հարցումներ, ստեղծել հաշվետվություններ, ստեղծել պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ,
նրանց պարամետրները: Թեմա 2. Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում,
ֆիլտրներ, գրաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Թեմա 3. Microsoft Access ծրագրի
ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների փոփոխում, կապերի
ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ,
ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում: Թեմա 4. HTML փաստաթղթի
ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական դրույթները և տեգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի
վրա՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է համակարգչի վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2103/ M01. Հայ եկեղեցու պատմության արդիական խնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ
հայ եկեղեցու պատմության արդի հիմնախնդիրների մասին: Նշել հայ վանականության արդի վիճակը և նրանց հուզող խնդիրները: Դասընթացի շրջանակներում մեծապես անդրադարձ է կատարվում նաև պետություն-եկեղեցի փոխհարաբերություններին: Լուսաբանվում են նաև հայ եկեղեցու փոխհարաբերությունները քրիստոնեական մյուս եկեղեցիների հետ:
Կրթական արդյունքները
1.կիմանա մի շարք նոր տեղեկություններ հայ եկեղեցու թեմերի պատմությունից,
2. կհասկանա եկեղեցու դերը նորագույն ժամանակներում պետական
կառավարման համակարգի մեջ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու պատմության հետազոտությունը արդի
հայեցակետից: Թեմա 2. Հայ եկեղեցու պատմության արդի հիմնախնդրները:
Թեմա 3. Հայ եկեղեցու պատմության ձևավորման պատմությունից: Թեմա 4. Հայ
եկեղեցու փոխհարաբերությունները այլ եկեղեցիների հետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը. համապատասխանա
բար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2101/M 03. Կրոնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել կրոնական համակարգերի համեմատական վերլուծության, պատճառահետևանքային կապերի և
կառուցվածքագործառնական
առանձնահատկությունների
արդիական
հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պատմական կրոնագիտության կառուցվածքը, համակարգային,
վերլուծական ու նկարագրական տեսանկյունները,
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2. կճանաչի կապը տեսական կրոնագիտության և կրոնն ուսումնասիրող այլ
գիտությունների հետ,
3. կկարողանա տալ կրոնի համակարգային վերլուծության և ընդհանրացման
սահմանները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնագիտության օրինաչափությունների տեսական ընդհանրացումը: Թեմա 2. Կրոնի կառուցվածքային տարրերի, հավատքային հիմնարար
սկզբունքների, կրոնական արժեքների և այլ երևույթների պատմական վերլուծությունը: Թեմա 3. Պատմահամեմատական հայեցակարգը և դրա էմպիրիկ ու
տեսական մակարդակները: Թեմա 4. Պատմակրոնագիտական էվոլյուցիոնիզմ,
ռելյատիվիզմ, հակապատմականություն, հակաէվոլյուցիոնիզմ, ֆենոմենոլոգիզմ: Թեմա 5. Պատմական կրոնագիտության հիմնական դպրոցները: Թեմա 6.
Կրոնի հիմնական հարցի երեք գլխավոր տեսանկյունները, տիեզերակենտրեն,
սոցիոկենտրոն և եսակենտրոն մոդելները: Թեմա 7. Կրոնի սահմանումները:
Կրոնի հնգաչափ սահմանումը: Թեմա 8. Կրոնագիտության ժամանակակից
մետապրոբլեմները: Թեմա 9. Կրոնական փորձ, գործունեություն, հարաբերություններ և կազմակերպություններ: Թեմա 10. Կրոնների դիախրոն, սինխրոն
և ցիկլիկ ուսումնասիրության արդիական հիմնահարցերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր՝
«Հայ եկեղեցու պատմություն և եկեղեցաբանություն»
2103/M01. Եկեղեցաբանության պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողներին մասնագիտական գիտելիքներ հաղորդել եկեղեցաբանության պատմության և մեթոդաբանական առանձնահատկությունների
վերաբերյալ: Դասընթացն անդրադառնում է եկեղեցագիտության ձևավորման
պատմությանը, պատմական փուլերին և գիտական եկեղեցագիտական դպրոցների (Նեանդերական դպրոց, Նորտյուբինգենյան դպրոց, Ռիչլիանական դպրոց,
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Ֆ. Բաուրի և Ա. Հառնակի եկեղեցագիտական համակարգեր) առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները
Մասնագիտական դասընթացի վերջում նախատեսվում են հետևյալ
կրթական արդյունքները.
1. Ուսանողը կճանաչի աստվածաբանության արդի կարևորագույն դիսցիպլիներից մեկի համակարգային առանձնահատկությունները:
2. Ուսանողը գիտելիքներ կունենա եկեղեցագիտության պատմության, մեթոդաբանության, ձևավորման նախապատմության ու ձևավորման պատմական
փուլերի մասին:
3. Ուսանողը գիտական գիտելիքներ կունենա նեանդերական, նորտյուբինգենյան, ռիչլիանական դպրոցների եկեղեցագիտական համակարգերից,
ինչպես նաև հայտնի եկեղեցագետներ Ֆ. Բաուրի և Ա. Հառնակի աստվածաբանական համակարգերից:
Բովանդակությունը
Դասընթացի բովանդակությունը ներառում է.
Թեմա 1. «Եկեղեցաբանության պատմություն և մեթոդաբանություն» դասընթացի առարկան: Թեմա 2. Եկեղեցու աստվածաշնչական ըմբռնումը: Թեմա 3.
Եկեղեցաբանության ձևավորման աստվածաբանական ակունքները: Թեմա 4.
Եկեղեցաբանության ձևավորման պատմական վաղ փուլը: Թեմա 5. Եկեղեցաբանության աստվածաբանական ըմբռնումների ծավալման փուլը: Թեմա 6.
Եկեղեցաբանությունը XIX դարում: Թեմա 7. XX դարի եկեղեցաբանության
առանձնահատկությունները: Թեմա 8. Եկեղեցաբանության մեթոդաբանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ02. Հայ եկեղեցական պատմագրություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել եկեղեցու պատմության առաջնային սկզբնաղբյուրները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կյուրացնի պատմագրության պատմությունը,
2.կսովորի առանձին պատմիչների օգտագործման յուրահատկությունները:
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Բովանդակությունը
Թեմա 1. Եկեղեցական պատմագրության սկզբնավորումը: Թեմա 2.
Եվսեբիոս Կեսարացին և Սոկրատ Սքոլաստիկոսը որպես եկեղեցական
պատմության օրինակելի հեղինակներ: Թեմա 3. Հայ եկեղեցական պատմագրության համակարգումը Հովհաննես Դրասխանակերտցու կողմից: Թեմա 4.
Համահայկական և տեղական պատմագրություն: Թեմա 5. Եկեղեցական
պատմագրությունը և ժամանակագրությունը ուշ միջնադարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ03. Հայ աղանդավորության պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաբանության կրթաճյուղի մագիստրանտներին տալ համակարգված գիտելիքներ Հայ աղանդավորության պատմությունից. I-XIX դդ.:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի վերջում ակնկալվում են հետևյալ կրթական արդյունքները:
Մագիստրանտը.
1. կիմանա ինչպիսի պատմական աղանդներ են գործել Հայաստանում,
2. կկարողանա
բոլոր հետաքրքրվողներին ներկայացնել պատմական
աղանդների դավանաբանական ուսմունքների հիմնական դրույթները,
3. կփորձի դրանք համեմատել իրեն քաջածանոթ ժամանակակից այս կամ
այն աղանդի հետ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Վաղքրիստոնեական գնոստիկական աղանդներ: Թեմա 2.
Բորբորիտների և Մծղնյանների աղանդները Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 3. Մանիքեություն: Թեմա 4. Փոքր Հայքի աղանդավորական
շարժումը: Թեմա 5. Նեսթորականությունը Հայաստանում V-VII դդ.: Թեմա 6.
Պատկերամարտական շարժումը Հայաստանում VI-VIIդդ.: Թեմա 7. Երևութականությունը Հայաստանում VII-VIII դդ.: Թեմա 8. Պավլիկյաններ VII-IX դդ.:
Թեմա 9. Թոնդրակեցիներ IX-XI դդ.: Թեմա 10. Արևորդիները Հայաստանում XIXV դդ.: Թեմա 11. Դավիթ Ծարեցու աղանդը XIII դ.: Թեմա 12. XVI-XVII դդ.
Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում: Թեմա 13. Նոր թոնդրակյանների աղանդը Հայաստանում XVIII-XIX դդ.: Թեմա 14. Ռուս աղանդավորները Հայաստանում XIX դ.:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ05. Հայ կաթողիկե եկեղեցու պատմությունը 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում հայ կաթողիկե եկեղեցու կազմավորման և
պատմական հոլովույթի մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կյուրացնի կրոն և մշակույթ փոխհարաբերությունը,
2. կճանաչի կրոնն արդի աշխարհում,
3. կցուցաբերի քրիստոնեական դիրքորոշում ոչ քրիստոնյա կրոնների
հանդեպ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնը: Ծագում և պատմաընկերաբանական դպրոցներ: Թեմա
2. Հայոց հին կրոնը: Թեմա 3. Հայոց դարձը: Հայ եկեղեցու կազմավորումը: Թեմա
4. Հայ եկեղեցու պատմական հոլովույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ05. Հայ կաթողիկե եկեղեցու պատմությունը 2(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողներին տալ ամփոփ պատկերացում հայ կաթողիկե եկեղեցու կազմավորման և
պատմական հոլովույթի մասին:
Կրթական արդյունքները
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Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1.կյուրացնի կրոն և մշակույթ փոխհարաբերությունը,
2.կճանաչի կրոնն արդի աշխարհում,
3.կցուցաբերի քրիստոնեական դիրքորոշում ոչ քրիստոնյա կրոնների
հանդեպ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու ճյուղավորումները և օտար ազդեցությունը: Թեմա
2. Հայ եկեղեցին: Անկախություն և աթոռների հարց: Թեմա 3 Բաժանում:
Համայնքների ծագում: Թեմա 4. Համայնքային դրություն: Արևմտահայաստան և
Արևելահայաստան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ06. Հայոց արդի կրոնական վարքագիծ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել արդի կրոնական վարքագծի
ձևավորման պատճառները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի վերջում մագիստրանտը.
1. կիմանա արդի կրոնական վարքագծի նորմերը,
2. կսովորի ավանդականի հետ ունեցած տարբերությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Արդի կրոնական վարքագծի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա
2.Վարքագծի նորմերը: Թեմա 3.Վարքագծի ֆունկցիոնալ դասակարգում ըստ
շարժուձևի, ըստ խոսքի և այլն: Թեմա 4. Վարքագծի գիտակցված յուրացումը և նրա
արարողակարգային տարբերակի առաջացումը: Թեմա 5. Արդի կրոնական
վարքագծի և ինքնության կապը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2103/Μ07.
Հայոց
տոնածիսական
համակարգի
առանձնահատկությունները (6 կրեդիտ)

էթնոմշակութային

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս., 16 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի
մագիստրոսներին տալ համակարգված գիտելիքներ հայոց տոնական համակարգի կենցաղային դրսևորումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի վերջում մագիստրանտը հիմնավոր գիտելիքներ կստանա.
1. հայոց կրոնաավանդական տոների ընդհանուր բնութագրի
վերաբերյալ,
2. հայոց տոնական վարքագծի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
3. հայոց տոնական համակարգի վերաբերյալ դասախոսությունները
կունենան ինչպես գիտական, այնպես էլ գործնական-կիրառական նշանակություն:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Տոն երևույթը հայոց եկեղեցական և էթնոմշակութային համալիրում:
Թեմա 2. Հայոց տոնական համակարգի գիտական հետազոտության նպատակը և
հիմնախնդիրները: Ազգագրական և էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունները որպես
հայոց տոնական վարքագծի արդի դրսևորումների խորքային ուսումնասիրության
հիմնական մեթոդներ և սկզբնաղբյուրներ: Թեմա 3. Հայոց տոնածիսական համալիրի
ընդհանուր պատկերը: Թեմա 4. Կրոնաավանդական և աշխարհիկ ծագում ունեցող
տոների տիպաբանության հիմնախնդիրները հայագիտության մեջ: Թեմա 5. Հայաստանի
առաջին հանրապետության պետական տոնական համակարգի ձևավորումը. կրոնաավանդական և աշխարհիկ տոների տարածվածության համատեքստում: Թեմա 6.
Հայաստանի խորհրդային հանրապետության պետական տոնական համակարգի
ձևավորումը (քաղաքականություն և գաղափարախոսություն): Թեմա 7. Հայաստանի
երրորդ հանրապետության պետական տոնական համակարգի ձևավորումը
(քաղաքականություն և գաղափարախոսություն): Թեմա 8. Հայոց տոնածիսական
համակարգը. պատմական հիշողության, էթնիկ ինքնության և ազգային-բարոյական
դաստիարակության համատեքստում: Թեմա 9. Տոների տարածվածությունը ընտանեկան,
ազգակցական, դրացիական, համայնական, ընկերային, սեռա-տարիքային և սոցիալմասնագիտական խմբերի համատեքստում: Թեմա 10. Տոնական համակարգը
քաղաքային և գյուղական բնակչության և բնակավայրերի, հայոց ներէթնիկ և միգրացիոն
խմբերի համատեքստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ09. Հայ եկեղեցու պատմության և մշակույթի հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտի մոտ կրոնապատմական գիտելիքների հիմքի վրա ձևավորել ամփոփ պատկերացում հայ եկեղեցու անցած
ուղու, նրա պատմության կարևոր փուլերի և այսօր գործող եկեղեցու ուրույն
դավանաբանական ու տոնածիսական նկարագրի շուրջ:
Կրթական արդյունքները
Ընդհանուր դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայ եկեղեցու արդի վիճակը կընկալի իբրև մեծ պատմության
շարունակություն,
2. կյուրացնի և կբացատրի հայ եկեղեցու դավանաբանական և տոնածիսական յուրահատկությունները,
3. կճանաչի մի շարք կարևոր ազգային-մշակութային երևույթներ և
արժեքներ ու կմեկնաբանի հայ եկեղեցու պատմության հանգուցային
փուլերի ու իրադարձությունների լույսի տակ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի ձևավորման պատմությունը,
աղբյուրների տեսությունը, մեթոդաբանական հայեցակետերը (ազգային, կաթոլիկ,
բողոքական), գիտական շրջանաբաժանումը: Թեմա 2. Քրիստոնեական վաղ
համայնքների ձևավորումը Հայաստանում: Թեմա3. Քրիստոնեական կրոնի
պետականացումը և միասնական հայկական եկեղեցու հիմնադրումը: Թեմա 4.
Մեծ Հայքի եկեղեցու հայացումը: Թեմա 5. Հայ եկեղեցու ազգայնացումը: Թեմա 6.
Հայ եկեղեցու արդիականացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2103/Μ 10. Սրբախոսական գրականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
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Սրբախոսական գրականությունը որպես հայ եկեղեցու պատմության
սկզբնաղբյուր ներկայացնելը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի սրբախոսական գրականության ժանրերը` վարք, վկայաբանություն, տեսիլ և նրանց հարաբերությունը իրականության հետ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ժանրային դասակարգում Թեմա 2. Առանձին ժանրերի ձևավորման պատմությունը: Թեմա 3. Ժանրերի օգտագործման յուրահատկությունները: Թեմա 4. Եկեղեցապատմական սկզբնաղբյուրների շարքում նրանց
ունեցած տեղն ու դերը: Թեմա 5. Հայկական սրբախոսական գրականության
գլուխգործոցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ11. Ժամանակակից աղանդները Հայաստանում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաբանության կրթաճյուղի մագիստրանտներին տալ համակարգված գիտելիքներ ժամանակակից աղանդների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի վերջում մագիստրանտը.
1. կիմանա ինչ է ամբողջատիրական աղանդը, ինչպիսի աղանդավորական կազմակերպություններ ու հավատախմբեր են գործում այսօր ՀՀում,
2. կկարողանա բոլոր հետաքրքրվողներին ներկայացնել ամբողջատիրական աղանդների դավանաբանական ուսմունքների հիմնական
դրույթները, նրանց խոցելի կողմերը, գործելաոճերը,
3. կկարողանա հակազդել դրանց հայ առաքելական եկեղեցու ուղղափառ
դավանության և հայ ազգային շահերի դիրքերից:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մորմոններ: Թեմա 2. Եհովայի վկաներ: Թեմա 3. Ադվենտիստականներ: Թեմա 4. Հոգեգալստականներ ու խարիզմատներ: Թեմա 5.
Սայենթոլոգներ և մունականներ: Թեմա 6. Հարե կրիշնա ՏՄ: Թեմա 7. Նյու Էյջ:
Թեմա 8. Արորդիներ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ11. Հայ եկեղեցին 20-րդ դարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս., 8 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել 20-րդ դարի հայ եկեղեցու վիճակը
իբրև նախընթաց մեծ պատմության արդյունք:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի վերջում մագիստրանտը.
1.կսովորի 20-րդ դարի եկեղեցական պատմության առանցքային
իրադարձությունները և զարգացման միտումները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Թեմա 2. Եկեղեցին ցեղասպանության զոհ: Թեմա 3. Եկեղեցին 1-ին
հանրապետության տարիներին:Թեմա 4. Եկեղեցին խորհրդային իշխանության
տարիներին:Թեմա 5. Եկեղեցին և հայոց սփյուռքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

3. Մագիստրոսական ծրագիր՝
«Վարդապետական աստվածաբանություն»
2102/M01. Հին հունարեն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հին հունարեն լեզվի
առանձնահատկություններին, խորապես ուսումնասիրել այդ լեզվով մեզ հասած
սկզբնաղբյուրներին և հարուստ գրականությանը:
Կրթական արդյունքենրը
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
2. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել մեզ հասած սկզբնաղբյուրները և
գրականությունը,
3. կունենա հնարավորություն որպես ատենախոսության թեմա ընտրել
հույն գրողների աշխատություններից և մեզ հասած սկզբնաղբյուրներից որև է մեկը,
4. կկարողանա կատարաել ինքնուրույն թարգմանություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հին հունարենի սկզբնաղբյուրները: Թեմա 2. Հին հունարենի
ստուգաբանությունը: Թեմա 3. Հին հունարենի առնչությունը գրաբարի հետ:
Թեմա 4. Հին հունարենի պատմությունը: Թեմա 5. Գիտական տառադարձություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M02. Հայ քրիստոնեական մշակույթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել հայ մշակույթի
պատմության ընթացքը և զարգացման ուղիները։ Ծանոթացնել նրան հայ
պատմիչների պատմա-մշակութային սկզբնաղբյուրների հետ։
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի հիմնավոր գիտելիքներ քրիստոնեական եկեղեցու
մշակութային հարստության մասին,
2. կտեղեկանա քրիստոնեական մշակույթի ձևավորման և զարգացման
մասին,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել հայ և այլ երկրների մշակութային
կապերը և փոխազդեցութունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ Առաքելական Եկեղեցին և մշակույթը։ Թեմա 2. Քրիստոնեության
ընդունումը և քրիստոնեական մշակույթի ձևավորումը։ Թեմա 3. Հայ պատմիչները՝
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մշակութային սկզբնաղբյուր։ Թեմա 4. Հայ Առաքելական Եկեղեցին իբրև մշակութային
ֆենոմեն։ Թեմա 5. Հայ փիլիսոփայական մտքի սկզբնավորումը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M03. Աստվածաշնչի հայ մեկնիչները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել սուրբգրային մեկնաբանության
դպրոցները, ներկայացնել աստվածաշնչային հայ մեկնիչների սուրբգրային
մեկնությունները 5-18-րդ դարերում։
Կրթական արդյունքենրը
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ սուրբգրային մեկնությունների հետ,
2. կիմանա մեկնողական (էկսեգետիկ) աստվածաբանության պատմության,
այդ ժանրի ձևավորման և զարգացման մասին,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել տարբեր դարերի մեկնիչների
աստվածաբանական հայացքները Սուրբ Գրքի վերաբերյալ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Սուրբգրային մեկնաբանության դպրոցները։ Թեմա 2. 9-13-րդ դդ. հայ
մեկնիչները։ Թեմա 3. 5-8-րդ դդ. հայ մեկնիչները։ Թեմա 4. 14-18-րդ դդ. հայ մեկնիչները։
Թեմա 5. Հայ մեկնաբանական գրականության տեսական նախադրյալները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M04. Աստվածաբանության պատմություն-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել II-XI դդ. (ամենավաղ շրջանից
մինչև սխոլաստիկա) աստվածաբանության պատմությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա
քրիստոնեական
աստվածաբանության
ձևավորման
հիմքերին և առաջին ձևակերպումներին,
2. կտեղեկանագնոսիսի մասին նորագույն ուսումնասիրություններին,
3. կլրացնի բակալավրական դասընթացի իր տեսական գիտելիքները
դավանաբանական վեճերի մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Քրիստոնեական աստվածաբանության ձևավորումը և զարգացումը:
Թեմա 2. Գնոսիս: Թեմա 3. Հավատո հանգանակներ: Թեմա 4. Տիեզերաժողովներ:
Թեմա 5. Դավանաբանական վեճեր (երրորդաբանական, քրիստոսաբանական
պատկերամարտություն և այլն): Թեմա 6. Արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M05. «Կանոնագիրք Հայոց» ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է առավել խորը ուսումնասիրել հայոց եկեղեցական
իրավունքի պատմությունն ու զարգացման ընթացքը 5-15-րդ դարերում:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի լիարժեք գիտելիքներ 5-15-րդ դարերի «Կանոնագիրք
Հայոց»-ի բովանդակության,
2. ձեռք կբերի գիտելիքների վերլուծելու «Կանոնագիրք Հայոց»-ի
կանոնական խմբերն ու կանոնները,
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները հայ եկեղեցական
իրավունքի վերաբերյալ,
4. կդառնա հայ եկեղեցական իրավունքի մասնագետ և հնարավորություն կունենա զարգացնել հետևյալ թեման թեկնածուական
ատենախոսության միջոցով:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Սահակ կաթողիկոսը որպես հայոց քրիստոնեական կանոնագիտության հիմնադիր և «Կանոնագիրք Հայոց»-ի ստեղծումը: Թեմա 2.
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«Կանոնագիրք Հայոց»-ի երկրորդ խմբագրությունը 464-467 թթ.: Թեմա 3.
«Կանոնագիրք Հայոց»-ի երրորդ խմբագրությունը 6-րդ դարի կեսերին: Թեմա 4.
«Կանոնագիրք Հայոց»-ի չորրորդ խմբագրությունը` իրականացված Հովհաննես
Օձնեցու կողմից: Թեմա 5. «Կանոնագիրք Հայոց»-ի Ա և Բ խմբագրությունների
ընդլայնումը և հետագա աճը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M06. Սրբապատկերների աստվածաբանություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջնադարյան
հայարվեստի նմուշների հետ, օգնել նրան ինքնուրույն հասկանալ դրանք և
խորանալ հայ աստվածաբանական և դավանաբանական մտքի մեջ:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հայ միջնադարյան արվեստի նմուշները,
2. կծանոթանա հայ միջնադարյան արվեստի նմուշներին աստվածաբանական և դավանաբանական տեսանկյունից,
3. կծանոթանա հայարվեստի և այլ արտացոլող գրական աղբյուրների հետ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Խաչքար և իկոնա: Թեմա 2. Հայկական հուշակոթողները, ոչպես քրիստոնեության հաստատման առաջին վկաներ: Թեմա 3. Հուշակոթողների պատկերագրական
տիպերը համաքրիստոնեական գաղափարագրերի ակունքներում: Թեմա
4.
Խորհրդաբանությունը և նրա առնչությունները «ներքին և արտաքին մարդ» գաղափարի
հետ: Թեմա 5. Եկեղեցին որպես հոգևոր կառույց:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը`բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2102/ M07. Աստվածաշնչի կանոնը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել քրիստոնեական եկեղեցու
որդեգրած Սուրբ Գրքերի կանոնի գիտական ուսումնասիրության պատկերն ու
չլուծված խնդիրների արդի վիճակը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի Հին Կտակարանի եբրայական և քրիստոնեական
կանոնների կայացման և ընդունման ընթացքին,
2. կտիրապետի Նոր Կտակարանի կանոնի վավերացման ընթացքին,
3.կյուրացնի կանոնական քննարկումների ընթացքում վճռորոշ
գործոնների և կիրառված չափանիշների նշանակությունը,
4. կկարողանա կատարել հայկական կանոնի զանազան խնդիրներին
վերաբերող հարցերի ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կանոն և կանոնականություն, հեղինակություն, ավանդություն:
Թեմա 2. Հին Կտակարանի քրիստոնեական կանոնը: Թեմա 3. Հին Կտակարանի
եբրայական կանոնը: Թեմա 4. Հիսուս և Հին Կտակարանի կանոնը: Վաղ քրիստոնեությունը և Հին Կտակարանի կանոնը: Թեմա 5. Եկեղեցիները և Հին Կտակարանի կանոնը: Թեմա 6. Պարականոն գրականությունը: Թեմա 7. Հին Կտակարանի հայկական կանոնի հետքերով: Թեմա 8. Կանոն և մեկնաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/M08. Հին Կտակարանի աստվածաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հին Կտակարանի աստվածաբանության խնդիրը որպես քրիստոնեական աստվածաբանության բաղադրիչ,
հինկտակարանյան ամբողջական աստվածաբանական համակարգի ձևավորման խնդրահարույց և մրցակցող պատկերացումներից մինչև Հին կտակարանի
ընթերցումն ու ընկալումը`Նոր Կտակարանի ազդեցության ներքո: Հին
Կտակարանի առանցքային աստվածաբանական գաղափարների վերհանման
միջոցով պարզել առաջին գրությունների և միավորների առանձնահատուկ
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մոտեցումներն ու շեշտադրումները, և ներկայացնել արդի աստվածաբանների
փորձերը` մեկ ամբողջական հինկտակարանյան աստվածաբանություն դիտարկելու ուղղությամբ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կտիրապետի.
1. Հին Կտակարանի տարբեր գրություններում և միավորներում առկա
աստվածաբանական կարևոր գաղափարներին,
2. դրանց համակարգմանն ուղղված երկուհարյուրամյա փորձերի
արդյունքներին,
3. Հին և Նոր Կտակարանների աստվածաբանական հարաբերակցության
հիմնախնդրի էությանը,
4. Հին Կտակարանի քրիստոնեական-եկեղեցական ընկալման յուրահատկություններին և դրանց թղած ազդեցությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հին Կտակարանի աստվածաբանությունը որպես գիտական
բնագավառ (Ժէ-ԺԸ դդ.): Թեմա 2. Հին Կտակարանի միասնական աստվածաբանության հիմնահարցը: ՀԻն Կտակարանի աստվածաբանություն: Թեմա 3. Հին
Կտակարանի աստվածաբանության զարգացման ընթացքը: Թեմա 4.
Հնգամատյանի աստվածաբանության հիմունքներ: Թեմա 5. Մարգարեական
գրքերի
աստվածաբանությունը:
Թեմա
6.
Իմաստության
գրքերի
աստվածաբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 7. Աստված: Թեմա 8.
Հայտնություն: Թեմա 9. Վստահություն: Թեմա 10. Օրենք և ծես: Թեմա 11.
Գործակցություն: Թեմա 12. Միջնորդություն: Թեմա 13. Հնազանդություն: Թեմա
14. Խոստում և հույս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M09. Հայ եկեղեցու տոնացույցը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ եկեղեցու տոնացույցի
ծագման և զարգացման պատմությանը 5-18-րդ դարերի սահմաններում: Առարկան
հնարավորություն կտա վերլուծել առանձին եկեղեցական տոների առաջացման
պատմությունը, կտա կառուցվածքային և բովանդակային վերլուծությունը:
Կրթական արդյունքները
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Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
խորապես կտիրապետի հայոց եկեղեցական տոնացույցի զարգացման
պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել առանձին տոների ծագման խնդիրները և
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա իր գիտելիքները կիրառել հետագա ժամանակակից
տոնացույցի հարցերը պարզաբանելիս:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Համաքրիստոնեական տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը: Թեմա
2. Համաքրիստոնեական տոնացույցի 2-րդ խմբագրությունը: Թեմա 3. Համաքրիստոնեական տոնացույցի 3-րդ խմբագրությունը: Թեմա 4. Ազգային տոնացույցի
ստեղծումը Հովհան Օձնեցու կողմից: Թեմա 5. Հայոց տոնացույցի խմբագրությունները 8-18-րդ դարերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
1.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/M10. Աստվածաշնչի բնագրագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է Աստվածաշնչի բնագրի պատմության համատեքստում դիտարկել հայերեն բնագրի տեղն ու դերը ոչ միայն հայ եկեղեցու
դավանաբանության, այլև տիեզերական եկեղեցու տեսակետից:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերեն բնագրերի ձևավորման պատմությունը,
2. կկարողանա հետազոտել հայ բնագրի անցած ուղին,
3. կկարողանա ճանաչել հայկական բնագրագիտական առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աստվածաշունչը հայոց մեջ մինչև հայերեն թարգմանությունը: Թեմա 2.
Թարգմանության երկու աղբյուրները և դրանից բխող յուրահատկությունները: Թեմա 3.
Հայերեն բնագրի պատմությունը: Թեմա 4. Հայերեն բնագրի կանոնը և հայ եկեղեցու
դավանաբանությունը: Թեմա 5. Բնագրագիտական համեմատություններ ըստ այլ
լեզուների և եկեղեցիների ավանդույթ
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա՝ յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M11. Աստվածաբանության պատմություն -2 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել XI-XVIII դդ. (սխոլաստիկայից
մինչև լուսավորության դարաշրջան) աստվածաբանության պատմությունը£
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա առավել մանրամասն սխոլաստիկայի շրջանին և նրա
ներկայացուցիչներին,
2. կուսումնասիրի քրիստոնեական մյուս հարանվանությունների
աստվածաբանությունը,
3. կտեղեկանա աստվաբանության ընթացքին լուսավորչության
ժամանակաշրջանում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միջնադարյան դոգման: Թեմա 2. Սխոլաստիկա: Թեմա 3. Բողոքականություն (լյութերականություն, ռեֆորմացիոն եկեղեցիներ): Թեմա 4. Հռոմեակաթոլիկ եկեղեցի: Թեմա 5. Բյուզանդական ուղղափառ եկեղեցիներ:
Թեմա 6. Լուսավորչությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M12. Նոր Կտակարանի աստվածաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել Նոր Կտակարանի
աստվածաբանության ամբողջական պատկերը. Վաղ շրջանի գրությունների
աստվածաբանական մոտեցումներից մինչև ամբողջական աստվածաբանական
համակարգ:
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Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կտիրապետի.
1. նորկտակարանյան գրությունների աստվածաբանության ծագման և
զարգացման պատմությանը,
2. տարբեր գրությունների կամ միավորների դրսևորած աստվածաբանական առանձնահատկություններին ու շեշտադրումներին,
3. նորկտակարանյան աստվածաբանության առանցքային գաղափարներին, դրանց համակարգված պատկերն ու թողած ազդեցությունը
աստվածաբանական ընկալումների վրա:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Նոր Կտակարանի աստվածաբանությունը որպես գիտական
բնագավառ: Թեմա 2. Նոր Կտակարանի աստվածաբանության զարգացման
փուլերը: Թեմա 3. Պողոսի թղթերի աստվածաբանությունը: Թեմա 4. Ավետարանիչների աստվածաբանական հայացքները: Թեմա 5. Նորկտակարանյան սբ.
գրությունների աստվածաբանական հայացքներ: Թեմա 6. Աստված և թագավորություն: Թեմա 7. Մարդ և ապաշխարություն: Թեմա 8. Հիսուս Քրիստոս:
Թեմա 9. Սուրբ Հոգի: Թեմա 10. Փրկություն: Թեմա 11. Եկեղեցի: Թեմա 12.
Վախճան: Թեմա 13. Համատեղ կյանք: Թեմա 14. Համատեղ կյանք: Թեմա 15.
Լրում. Աստվաշնչային աստվածաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է
2102/M13. «Պատճեն տոմարի հայոց»-ը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է առավել խորը ուսումնասիրել հայոց տոմարի և
նրա պատմության զարգացման ընթացքը: Ինչպես նաև հետագա աշխատանքի
ընթացքում կիրառել ստացվա գիտելիքները գործնականում:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի խորացված գիտելիքներ 6-18-րդ դդ. հայոց տոմարական
ժողովածուների մասին,
2. կունենա հնարավորություն թեկնածուական ատենախոսություն պատրաստելու հայոց տոմարի վերաբերյալ,
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները ուսումնական և աշխատանքային գործունեության ընթացքում:
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Բովանդակությունը

Թեմա 1. «Պատճէնները» և դրանցում տեղ գտած տոմարական կանոնների
վերլուծությունը: Թեմա 2. Հայոց շարժական տոմարի հարակաների համակարգերը և դրանց դրսևորումները «Պատճէններում»:Թեմա 3.«Պատճէնների»
խմբագրությունները անշարժ կետերի և Հայոց շարժական տոմարի ամսաշարքերի քննությամբ: Թեմա 4. Հաստատուն թվերի շարքերը «Պատճէնների»
կանոններում: Թեմա 5. «Պատճէնների» խմբագրությունները ժամանակագրական կտրվածքով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/M13. Արվեստի աստվածաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջնադարյան հայարվեստի նմուշների հետ, օգնել նրան ինքնուրույն հասկանալ դրանք և խորանալ
հայ աստվածաբանական և դավանաբանական մտքի մեջ:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ միջնադարյան արվեստի նմուշներին աստվածաբանական և դավանաբանական տեսանկյունից,
2. կծանոթանա հայարվեստի և այլ արտացոլող գրական աղբյուրների հետ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1.Հայ միջնադարյան արվեստի նմուշների առանձնահատկությունները:
Թեմա 2. Խաչքար և իկոնա: Թեմա 3. Հայկական հուշակոթողները, ոչպես
քրիստոնեության հաստատման առաջին վկաներ: Թեմա 4. Հուշակոթողների
պատկերագրական տիպերը համաքրիստոնեական գաղափարագրերի ակունքներում: Թեմա 5. Խորհրդաբանությունը և նրա առնչությունները «ներքին և
արտաքին մարդ» գաղափարի հետ: Թեմա 6. Եկեղեցին` որպես հոգևոր կառույց:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/M14. Հերմենևտիկա ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հերմենևտիկայի և աստվածաբանության անխուսափելի հարաբերակցությունից բխող գիտական խնդիրների
նշանակությունը ժամանակակից աստվածաբանության համար: Քրիստոնեության տեքստային մեկնաբանական հանգամանքի նշանակության ուսումնասիրությունը Աստվածաշնչի մեկնության և մեկնաբանության պատմության մեջ և
Քրիստոնեական դավանաբանական հիմնադրույթների հերմենևտիկական
ուսումնասիրման հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կյուրացնի.
1. քրիստոնեական մեկնաբանական մտածողության պատմության
գլխավոր հատկանիշները,
2. մեկնաբանական մտքի դերակատարումը Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ,
3. ժամանակակից հերմենևտիկական տեսությունների ազդեցությանը
աստվածաբանական ընկալումների վրա,
4.հերմենևտիկական
աստվածաբանության
մշակման
հնարավորությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մեկնություն և մեկնաբանություն: Թեմա 2. Հին Կտակարանի
մեկնաբանությունը եբրայական մշակույթում: Թեմա 3. Հին Կտակարանի մեկնաբանությունը Նոր Կտակարանում: Թեմա 4. Վաղքրիստոնեական մեկնաբանական սկզբունքներ մեկնաբանությունը միջնադարում և վերածննդի ու բարեկարգության դարաշրջանում: Թեմա 5. Քննական մեկնաբանության սկզբնավորումը ԺԷ դարում և Լուսավորության շրջանում: Թեմա 6. Մեկնաբանությունը ԺԹ
դարում: Թեմա 7. Մեկնաբանությունը Ի դարում: Թեմա 8. Իմաստաբանություն և
մեկնաբանություն: Թեմա 9. Աստվածաշնչի մեկնության արդի ուղղությունները և
քննական մեթոդները: Թեմա 10. Նշանաբանություն և մեկնաբանություն: Թեմա
11. Քրիստոնեական վարդապետությունների հերմենևտիկական քննություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը`համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2102/M15. Հայ վարդապետական մտքի պատմություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հայ վարդապետական մտքի
գրավոր աղբյուրները£
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ վարդապետական միտքը ներկայացնող •րավոր
աղբյուրներին,
2. կյուրացնի դրանց բովանդակությունը,
3. կտիրապետի այս տեքստերի քննական խնդիրներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Յաճախապատում ճառք: Թեմա 2. Սբ. Գրիգորի վարդապետությունը: Թեմա 3. Հովհան Մանդակունու ճառերը: Թեմա 4. Դավանաբանական ժողովածուները (Կնիք հաւատոյ, Գիրք թղթոց, Արմատ հաւատոյ):
Թեմա 5. Գրիգոր Տաթևացի: Թեմա 6. XX դարասկզբի բարենորոգչական միտումները Հայ եկեղեցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր՝
«Կրոնագիտություն»
2101/M 01. Կրոնագիտություն (տեսություն և մեթոդաբանություն) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Կրոնագիտության Էվոլյուցինիստական, ռելյատիվիստական և անիմիստական տեսությունները, պատմական,
պատմահամեմատական, պատճառահետևանքային կապի և հարաբերությունների, կառուցվածքային-գործառնական և համակարգային կրոնագիտական
մեթոդները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի կրոնների համընդհանուր պատմության տեսական
հիմունքներին,
2. կտիրապետի հակաէվոլյուցիոնիատական, հակապատմականության
և ֆենոմենոլոգիական հայեցակարգերին,
3. կտիրապետի լուսավորական մտքի կրոնագիտական ըմբռնումներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնագիտության էմպիրիկ և տեսական մակարդակները: Թեմա 2.
Կրոնի ծագման, կառուցվածքային տարրերի և հավատքային հիմնարար սկզբունքների
մասին պատմակրոնագիտական հայեցակարգերը: Թեմա 3. Կրոնների նկատմամբ
պատմականության, էվոլյուցիոնիզմի և ռացիոնալ վերլուծության մեթոդների կիրառումը:
Թեմա 4. Սխոլաստիկա, մարդակենտրոնություն, պանթեիզմ, դեիզմ և փիլիսոփայական
մետաֆիզիկա: Թեմա 5. XVII-XVIII դարերի կրոնագիտական էմպիրիզմը: Թեմա 6.
Համեմատական դիցաբանություն: Թեմա 7. Կրոնների փիլիսոփայական ուսումնասիրության
սկզբնավորումը: Թեմա 8. XIX դարավերջի կրոնագիտության ամերիկյան դպրոցը:
Թեմա 9. Կրոնագիտության մարդաբանական, ծիսակարգային և Ֆ. Բաոսի դպրոցները:
Թեմա 10. Դիախրոն և սինխրոն վերլուծության մեթոդաբանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101// M02. Բողոքականության կրոնական փիլիսոփայություն XIX-XX դդ. (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսումնասիրել
XIX-XX
դարերի
բողոքականության կրոնական փիլիսոփայությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բողոքական արդի աստվածաբանության հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի XIX-XX դդ. բողոքական կրոնափիլիսոփայական ուսմունքներին,
3. կկարողանա քննական վերլուծության ենթարկել և արժևորել բողոքական
արդի փիլիսոփայությունն ու աստվածաբանությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Բողոքականության արդի փիլիսոփայությունը և աստվածաբանությունը» դասընթացի առարկան: Թեմա 2. XX դարի բողոքական փիլիսո-
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փայության և աստվածա-բանության բազմադեմությունը: Թեմա 3. Բողոքական
լիբերալ աստվածաբանությունը XX դարում: Թեմա 4. Բողոքական «Ճգնաժամի
աստվածաբանությունը»: Թեմա 5. XX դարի 50-60-ական թվականների
բողոքական սեկուլյար աստվածաբանությունը: Թեմա 6. XX դարի 60-70-ական
թվականների բողոքական արմատական (ՙնոր՚) աստվածաբանությունը: Թեմա 7.
XX դարի 70-80-ական թվականների բողոքական «քաղաքական աստվածաբանությունը»:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M 03. Արդի ավանդական կրոնական հարանվանությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել արդի ավանդական կրոնական
դենոմինացիաները ու աղանդները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արդի ավանդական կրոնական հարանվանություններին,
2. կտիրապետի վաղ շրջանի նոր բողոքական աղանդավորական ուղղություններին,
3. կտիրապետի ուշ բողոքական աղանդների ներթափանցմանը Հայաստան
և դրանց գործունեության հիմնական բնութագրիչներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Արդի ավանդական կրոնական հարանվանությունները և դրանց մերժողական դիրքորոշումը քաղաքակրթության և ազգային արժեքների նկատմամբ: Թեմա 2.
Ագրեսիվ և ոչ ագրեսիվ հոգեորսության հոսանքներ: Թեմա 3. Կրոնական աղանդների և
հերձվածների պատմական բարեշրջումը: Թեմա 4. Քրիստոնեական աղանդները
միջնադարյան Հայստանում և պայքարը դրանց դեմ: Թեմա 5. Ռուս ուղղափառ եկեղեցու
պառակտումները և անջատողական հոսանքները Հայաստանում: Թեմա 6. Վաղ շրջանի նոր
բողոքական (քվակերներ, անաբապտիզմ, մենոնականություն, նորավետարանականություն և
այլն) աղանդավորական ուղղությունները: Թեմա 7. Արևմտյան ուշ բողոքական աղանդները
(բապտիզմ, ադվենտիզմ, մեթոդականներ, հիսունականություն, նորհիսունականություն,
«Ճշմարտության եկեղեցի» խարիզմատական համայնքներ և այլն) և դրանց
վարդապետական, կառուցվածքային և պրակտիկ գործունեության առանձնահատկություները:
Թեմա 8. Ուշ բողոքական աղանդների ներթափանցումը Հայաստան և դրանց գործունեության հիմնական բնութագրիչները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M04. Կաթոլիկյան նեոսխոլաստիկան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կաթոլիկյան աստվածաբանությունը XIX դարի վերջերին:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կաթոլիկության պաշտոնական փիլիսոփայության.
նեոսխոլաստիկայի անվիճելի հիմնադրույթներին,
2. կտիրապետի նեոթոմիստական իմացաբանությանը, մարդաբանությանը և բարոյագիտությանը,
3. կտիրապետի հավատի և բանականության, գիտության, փիլիսոփայության և աստվածաբանության փոխհարաբերության մասին ուսմունքին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կաթոլիկյան աստվածաբանությունը XIX դարի վերջերին: Թեմա 2.
Աշխարհիկ աստվածաբաններ (Բ. Բահադեր, Հ. Գյորես, Ջ. Նյումեն, «Օքսֆորդյան շարժում» և
այլն): Թեմա 3. Կաթոլիկության պաշտոնական փիլիսոփայության. նեոսխոլաստիկայի
ՙանվիճելի հիմնադրույթները գոյաբանություն, տիեզերաբանություն, մարդաբանություն և
աստված արդարացում: Թեմա 4. Կաթոլիկյան սպիրիտուալիզմ, պերսոնալիզմ, էկզիստենցիալիզմ, սուարեզիանիզմ, սկոտիզմ, նեոօգոստինականություն ՙմոդեռնիստական հոսանք:
Թեմա 5. Թոմիստական փիլիսոփայության վերածնունդը և նրա հիմնական բաժինները:
Թեմա 6. Վատիկանի երկրորդ ժողովը և նեոթոմիզմի էվոլյուցիան: Թեմա 7. Բնականի և
գերբնականի գոյաբանությունը: Թեմա 8. Նեոթոմիստական մետաֆիզիկա: Կրեացիոնիզմ և
հիլեմորֆիզմ: Հավատի և բանականության, գիտության, փիլիսոփայության և աստվածաբանության փոխհարաբերության մասին ուսմունքը: Թեմա 9.Գիտությունների դասակարգումը:
Նեոթոմիստական իմացաբանությունը, մարդաբանությունը և բարոյագիտությունը: Թեմա 10.
Տեյհար դը Շարդենի կաթոլիկյան մոդեռնիզմը և էվոլյուցիոնիզմը: Թեմա 11. Նեոօգոստինականությունն իբրև փիլիսոփայություն և աստվածաբանություն: Թեմա 12. Կեցության մասին
նեոօգոստինական կոնցեպցիան: Նեոօգոստինական մարդաբանություն և սպիրիտուալիզմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
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վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M05. Կրոնի փիլիսոփայություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Կրոնի մասին փիլիսոփայական
գիտելիքների ձևավորումն ու զարգացումը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի Կրոնի փիլիսոփայական հայեցակարգերին,
2. կտիրապետի Կրոնի փիլիսոփայության հիմնական տիպերի դասակարգմանը,
3. կտիրապետի Փիլիսոփայական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնի մասին փիլիսոփայական գիտելիքների ձևավորումն ու
զարգացումն անտիկ շրջանում, միջնադարում և Վերածնության դարաշրջանում:
Թեմա 2. Կրոնի փիլիսոփայական հայեցակարգերը միջնադարյան Հայաստանում: Թեմա 3. Կրոնի փիլիսոփայությունը XVII-XVIII դարերում (Բ. Սպինոզա,
Պ. Բեյլ, Գ. Լայբնից, Ջ. Թոլանդ, Դ. Հյում, Պ. Հոլբախ): Թեմա 4. Կրոնի փիլիսոփայության հիմնահարցերը գերմանական դասական փիլիսոփայության և
նեոկանտականության մեջ: Թեմա 5. Կրոնի մասին Կ. Մարքսի և Ֆ. Էնգելսի
հայեցակարգը: Թեմա 6. Կրոնի փիլիսոփայության Մ. Չառլզվորտի հայեցակարգը: Թեմա 7. Կրոնի փիլիսոփայության հիմնական տիպերի դասակարգման Ռ. Շեֆլերի սկզբունքը: Թեմա 8. Փիլիսոփայական կրոնագիտության
արդի հիմնախնդիրները: Թեմա 9. Կրոնի փիլիսոփայական հայեցակարգերը:
Թեմա 10. Աստծու և աստվածայինի նկատմամբ կրոնափիլիսոփայական և
տեսական-կրոնագիտական հայեցակարգերը: Հավատի փիլիսոփայական
մեկնության երկու ուղիները և դրանց նկատմամբ աստվածաբանական
ռեֆլեքսիան: Թեմա 11. Կրոնի հոգեվերլուծական և էկզիստենցիալիստական
հայեցակարգերը: Թեմա 12. Կրոնական փորձի ռեցեպտիվ և պասիվ բնույթը,
նկարագրական և կոնստիտուտիվ բնութագրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M06. Բարու և չարի հիմնահարցը կրոններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բարու և չարի հիմնահարցի
լուծման արդի քրիստոնեական աստվածաբանական պատկերացումները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ազատության քրիստոնեական ըմբռնմանը,
2. կտիրապետի չարի ըմբռնմանը դիթեիստական և միաստվածային
կրոններում,
3. կտիրապետի բարոյական ազատության տեսակներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աշխարհում գոյություն ունեցող չարի պրոբլեմը: Թեմա 2. Չարի
բացատրությունը բազմաստվածության մեջ: Թեմա 3. Ձևական, իրական և
իդեալական ազատություններ: Էմպիրիկ և տրանսցենդենտալ ազատություն:
Թեմա 4. Կամքի ազատության պրոբլեմը փիլիսոփայական և աստվածաբանական համակարգերում: Թեմա 5. Աստվածաբանական և փիլիսոփայական դետերմինիստական համակարգերը: Թեմա 6. Օգոստինոսյան ավանդությունը և
նրա լրացումը Թ. Աքվինացու կողմից: Թեմա 7. Ուղղափառ աստվածաբանության մեջ բարոյական ընտրության մեկնաբանությունը:Թեմա 8. Չարի
ֆենոմենալոգիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M 07. II-III դարերի հերձվածները և դրանց արդի դրսևորումները (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հակաերրորդաբանական հերձվածների ձևավորման հասարակական-պատմական նախադրյալները և հոգևոր
ակունքները:
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Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հակաերրորդաբանական հերձվածների դասակարգման
մեթոդաբանական սկզբունքներին,
2. կտիրապետի գնոստիկյան հակաերրորդաբանությանը և նրա
տարատեսակներին,
3. կտիրապետի հակաերրորդաբանության արդի դրսևորումներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Երրորդության մասին նորկտակարանային դոգմայի շուրջ
ծավալված բանավեճերը I-III դարերում: Թեմա 2. Փիլոն Ալեքսանդրացու
աստվածիմացության հայեցակարգն իբրև I-III դարերի միադավան և երկդավան
հակաերրորդաբանական հերձվածների ձևավորման աստվածաբանական հիմք:
Թեմա 3. Էբիոնիտական, գնոստիկյան և միապետական հակաերրորդաբանությունների բաղդատականը: Թեմա 4. Դարաշրջանի եկեղեցական և
հակաերրորդաբանական գրականությունը: Թեմա 5. I-III դարերի հակաերրորդաբանական հերձվածներըի ուսումնասիրության Ա. Նեանդերի, Ֆ. Բաուրի,
Դյորների մեթոդաբանությունը: Թեմա 6. Գնոստիկյան հակաերրորդաբանությունը և նրա տարատեսակները: Թեմա 7. III դարի որդեգրական և հայրաչարչարական հակաերրորդաբանությունը: Թեմա 8. Հակաերրորդաբանության
արդի դրսևորումները («նոր հակաերրորդաբանություն», թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, եհովայի վկաներ և այլն) և դրանց հավատքային ուղղվածությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M04. Կաթոլիկյան նեոսխոլաստիկան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կաթոլիկյան աստվածաբանությունը XIX դարի վերջերին:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
կաթոլիկության
պաշտոնական
փիլիսոփայության.
նեոսխոլաստիկայի ՙանվիճելի հիմնադրույթներին,
2. կտիրապետի նեոթոմիստական իմացաբանությանը, մարդաբանությանը
և բարոյագիտությանը,
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3. կտիրապետի հավատի և բանականության, գիտության, փիլիսոփայության և աստվածաբանության փոխհարաբերության մասին ուսմունքին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կաթոլիկյան աստվածաբանությունը XIX դարի վերջերին: Թեմա 2.
Աշխարհիկ աստվածաբաններ (Բ. Բահադեր, Հ. Գյորես, Ջ. Նյումեն, «Օքսֆորդյան շարժում» և
այլն): Թեմա 3. Կաթոլիկության պաշտոնական փիլիսոփայության. նեոսխոլաստիկայի
«անվիճելի» հիմնադրույթները գոյաբանություն, տիեզերաբանություն, մարդաբանություն և
աստված արդարացում: Թեմա 4. Կաթոլիկյան սպիրիտուալիզմ, պերսոնալիզմ, էկզիստենցիալիզմ, սուարեզիանիզմ, սկոտիզմ, նեոօգոստինականություն ՙմոդեռնիստական հոսանք:
Թեմա 5. Թոմիստական փիլիսոփայության վերածնունդը և նրա հիմնական բաժինները:
Թեմա 6. Վատիկանի երկրորդ ժողովը և նեոթոմիզմի էվոլյուցիան: Թեմա 7. Բնականի և
գերբնականի գոյաբանությունը: Թեմա 8. Նեոթոմիստական մետաֆիզիկա: Կրեացիոնիզմ և
հիլեմորֆիզմ: Հավատի և բանականության, գիտության, փիլիսոփայության և աստվածաբանության փոխհարաբերության մասին ուսմունքը: Թեմա 9. Գիտությունների դասակարգումը: Նեոթոմիստական իմացաբանությունը, մարդաբանությունը և բարոյագիտությունը:
Թեմա 10. Տեյհար դը Շարդենի կաթոլիկյան մոդեռնիզմը և էվոլյուցիոնիզմը: Թեմա 11.
Նեոօգոստինականությունն իբրև փիլիսոփայություն և աստվածաբանություն: Թեմա 12.
Կեցության մասին նեոօգոստինական կոնցեպցիան: Նեոօգոստինական մարդաբանություն և
սպիրիտուալիզմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը. բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը. համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M05. Կրոնի փիլիսոփայություն(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսումնասիրել
Կրոնի
մասին
փիլիսոփայական գիտելիքների ձևավորումն ու զարգացումը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կրոնի փիլիսոփայական հայեցակարգերին,
2. կտիրապետի կրոնի փիլիսոփայության հիմնական տիպերի դասակարգմանը,
3. կտիրապետի փիլիսոփայական կրոնագիտության արդի հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Կրոնի մասին փիլիսոփայական գիտելիքների ձևավորումն ու
զարգացումն անտիկ շրջանում, միջնադարում և Վերածնության դարաշրջանում:
Թեմա 2. Կրոնի փիլիսոփայական հայեցակարգերը միջնադարյան Հայաստանում: Թեմա 3. Կրոնի փիլիսոփայությունը XVII-XVIII դարերում (Բ. Սպինոզա,
Պ. Բեյլ, Գ. Լայբնից, Ջ. Թոլանդ, Դ. Հյում, Պ. Հոլբախ): Թեմա 4. Կրոնի փիլիսոփայության հիմնահարցերը գերմանական դասական փիլիսոփայության և
նեոկանտականության մեջ: Թեմա 5. Կրոնի մասին Կ. Մարքսի և Ֆ. Էնգելսի
հայեցակարգը: Թեմա 6. Կրոնի փիլիսոփայության Մ. Չառլզվորտի հայեցակարգը: Թեմա 7. Կրոնի փիլիսոփայության հիմնական տիպերի դասակարգման Ռ. Շեֆլերի սկզբունքը: Թեմա 8. Փիլիսոփայական կրոնագիտության
արդի հիմնախնդիրները: Թեմա 9. Կրոնի փիլիսոփայական հայեցակարգերը:
Թեմա 10. Աստծու և աստվածայինի նկատմամբ կրոնափիլիսոփայական և
տեսական-կրոնագիտական հայեցակարգերը: Հավատի փիլիսոփայական մեկնության երկու ուղիները և դրանց նկատմամբ աստվածաբանական ռեֆլեքսիան:
Թեմա 11. Կրոնի հոգեվերլուծական և էկզիստենցիալիստական հայեցակարգերը:
Թեմա 12. Կրոնական փորձի ռեցեպտիվ և պասիվ բնույթը, նկարագրական և
կոնստիտուտիվ բնութագրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M06. Բարու և չարի հիմնահարցը կրոններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բարու և չարի հիմնահարցի
լուծման արդի քրիստոնեական աստվածաբանական պատկերացումները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ազատության քրիստոնեական ըմբռնմանը,
2.կտիրապետի չարի ըմբռնմանը դիթեիստական և միաստվածային
կրոններում,
3. կտիրապետի բարոյական ազատության տեսակներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Աշխարհում գոյություն ունեցող չարի պրոբլեմը: Թեմա 2. Չարի
բացատրությունը բազմաստվածության մեջ: Թեմա 3. Ձևական, իրական և իդեալական ազատություններ: Էմպիրիկ և տրանսցենդենտալ ազատություն: Թեմա 4.
Կամքի ազատության պրոբլեմը փիլիսոփայական և աստվածաբանական
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համակարգերում: Թեմա 5. Աստվածաբանական և փիլիսոփայական դետերմինիստական համակարգերը: Թեմա 6. Օգոստինոսյան ավանդությունը և նրա
լրացումը Թ. Աքվինացու կողմից: Թեմա 7. Ուղղափառ աստվածաբանության մեջ
բարոյական ընտրության մեկնաբանությունը: Թեմա 8. Չարի ֆենոմենալոգիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M07. II-III դարերի հերձվածները և դրանց արդի դրսևորումները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հակաերրորդաբանական
հերձվածների ձևավորման հասարակական-պատմական նախադրյալները և
հոգևոր ակունքները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հակաերրորդաբանական հերձվածների դասակարգման
մեթոդաբանական սկզբունքներին,
2. կտիրապետի
գնոստիկյան
հակաերրորդաբանությանը
և
նրա
տարատեսակներին,
3. կտիրապետի հակաերրորդաբանության արդի դրսևորումներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Երրորդության մասին նորկտակարանային դոգմայի շուրջ ծավալված
բանավեճերը I-III դարերում: Թեմա 2. Փիլոն Ալեքսանդրացու աստվածիմացության հայեցակարգն իբրև I-III դարերի միադավան և երկդավան հակաերրորդաբանական հերձվածների ձևավորման աստվածաբանական հիմք: Թեմա
3. Էբիոնիտական, գնոստիկյան և միապետական հակաերրորդաբանությունների
բաղդատականը: Թեմա 4. Դարաշրջանի եկեղեցական և հակաերրորդաբանական գրականությունը: Թեմա 5. I-III դարերի հակաերրորդաբանական
հերձվածներըի ուսումնասիրության Ա. Նեանդերի, Ֆ. Բաուրի, Դյորների մեթոդաբանությունը: Թեմա 6. Գնոստիկյան հակաերրորդաբանությունը և նրա տարատեսակները: Թեմա 7. III դարի որդեգրական և հայրաչարչարական
հակաերրորդաբանությունը: Թեմա 8. Հակաերրորդաբանության արդի դրսևորումները (ՙնոր հակաերրորդաբանություն՚, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա,
եհովայի վկաներ և այլն) և դրանց հավատքային ուղղվածությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M08. Մարդու հիմնահարցն արդի կրոններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ,եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մարդու հիմնահարցը
ազգային, տարածաշրջանային և համաշխարհային կրոններում:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի մարդածնության հիմնահարցին,
2.կտիրապետի գթասրտության և կարիտատիվ գործունեության մարդաբանական տեսանկյուններին,
3.կտիրապետի հոգու աստվածաբանական և փիլիսոփայական
ըմբռնումներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Փիլիսոփայական, կրոնափիլիսոփայական և կրոնականաստվածաբանական մարդաբանություն: Թեմա 2. Մարդու հիմնահարցը ազգային, տարածաշրջանային և համաշխարհային կրոններում: Թեմա 3. Մարդու
արարման և նշանակության կրոնական ուսմունքը: Թեմա 4. Մարդածնության և
գոյածնության կրոնական մոտիվները: Թեմա 5. Մարդու էության հիմնահարցը և
դրա երկչափ և եռաչափ մոդելները: Թեմա 6. Մարդու էության հետերոնոմ,
ավտոնոմ և թեոնոմ ըմբռնումները: Թեմա 7. Մարդու մեղսականության,
փրկագործության և հոգու անմահության կրոնական մոդելները: Թեմա 8.
Վախճանաբանություն և մահաբանություն: Թեմա 9. Քրիստոնեության արդի
մարդաբանության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 10. Աստվածաբանությունն ու մարդաբանությունը մարդու միջավայրի և քաղաքակրթության
հեռանկարների մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2101/M09. XIX-XX դարերի ուղղափառության կրոնական փիլիսոփայությունը (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել XIX–XX դարերի ուղղափառության կրոնական փիլիսոփայությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իմացաբանության և հայտնության, հավատի և
բանականության կրոնափիլիսոփայական ուսմունքներին,
2. կտիրապետի Աստծու գոյության տիեզերաբանական, գոյաբանական,
նպատակաբանական, հոգեբանական, բարոյական ապացույցներին,
3. կտիրապետի իմացաբանական հայեցակարգին, պատմականության
ուսմունքին և բարոյական աստվածաբանությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ուղղափառության ռացիոնալ աստվածաբանությունը XIX դարի
վերջին և XX դարի սկզբին: Թեմա 2. Ուղղափառության փիլիսոփայությունը
հայտնության, դավանաբանության և փիլիսոփայության միասնության, աստվածաբանության, տիեզերաբանության գոյաբանության և մտահայեցողական
հոգեբանության մասին: Թեմա 3. «Ակադեմիական փիլիսոփայության» մետաֆիզիկան, գոյաբանությունը, իմացաբանությունը և մարդաբանությունը: Ֆ. Ա.
Գոլուբինսկի: Վ. Դ. Կուդրավցև-Պլատոնով: Մ. Մ. Տարեև: Թեմա 4. Աստծու
գոյության տիեզերաբանական, գոյաբանական, նպատակաբանական, հոգեբանական, բարոյական ապացույցները: Կեցության հոգևոր ասպեկտների
հայեցակարգը: Թեմա 5. Վ. Ս. Սոլովյովի «Համամիասնության մետաֆիզիկան»:
Թեմա 6. Համամիասնության փիլիսոփայական-աստվածաբանական հիմունքների հետագա զարգացումը Պ. Ա. Ֆլորենսկու, Ս. Ն. Տրուբեցկոյի, Ե. Ն.
Տրուբեցկոյի, Ս. Լ. Ֆրանկի, Լ. Պ. Կարսավինի և այլոց համակարգերում: Թեմա 7.
«Կրոնական նոր գիտակցության» կրոնափիլիսոփայական ուղղվածությունը և
աստվածորոնողական միտումները: Թեմա 8. Վ. Ի. Նեսմելովի մարդաբանական
և բարոյագիտական հայեցակարգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2101/M10. Կրոնի ֆենոմենոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոնի ֆենոմենոլոգիայի
ձևավորման տեսական հիմքերը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կրոնի ֆենոմենոլոգիայի հայեցակարգային սկզբունքներին,
2. կտիրապետի նկարագրական և մեկնողական կրոնի ֆենոմենոլոգիային,
3. կտիրապետի կրոնի ֆենոմենոլոգիայի ժամանակակից համակարգերին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնի ֆենոմենոլոգիայի ձևավորման տեսական հիմքերը: Թեմա
2. Է. Հուսեռլի փիլիսոփայությունը և կրոնի ֆենոմենոլոգիան: Թեմա 3. Կրոնի
ֆենոմենոլոգիայի հայեցակարգային սկզբունքները: Թեմա 4. Էկզեգետիկայի և
հերմենևտիկայի դերը կրոնի ֆենոմենոլոգիական հետազոտություններում:
Թեմա 5. Կրոնական ֆենոմենների դասակարգումը և կրոնների ֆենոմենոլոգիական տիպաբանությունը: Թեմա 6. Մ. Շելերը կրոնական ակտի և դրան
համապատասխանող կորելյատիվ առարկայի մասին: Թեմա 7. Սրբության և
ՙնումինոզ՚ սկզբի մասին Ռ. Օտտոյի ուսմունքը: Թեմա 8. Մ. Հայդեգերի և Կ.
Յասպերսի հայեցակարգերի ազդեցությունը կրոնական գիտակցության ֆենոմենոլոգիական ուսումնասիրության գործում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M11. Կրոնի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոնի սոցիոլոգիայի ձևավորման
հիմքերը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի կրոնի սոցիոլոգիայի հայեցակարգային սկզբունքներին,
2. կտիրապետի կրոնի սոցիոլոգիայի հիմնական ուղղություններին ու
դպրոցներին,
3. կտիրապետի կրոնի սոցիոլոգիական հետազոտություններին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնի սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունը: Հ. Սպենսեր, Օ. Կոնտ:
Թեմա 2. Կրոնի սոցիոլոգիայի կայացումը: Մ. Վեբերի, Է. Դյուրկհեյմի և Գ. Զիմմելի
հայեցակարգերը: Թեմա 3. Աշխարհիկ և հավատքային կրոնի սոցիոլոգիա: Թեմա 4.
Կրոնի սոցիոլոգիական վերլուծության հիմնախնդիրները և մակարդակները: Թեմա 5.
Կրոնի սոցիոլոգիայի ֆենոմենոլոգիական ուղղությունը: Թեմա 6. Կրոնական կողմնորոշումների և կրոնատածության էմպիրիկ ուսումնասիրության աղբյուրները, տրամաբանությունը և մեթոդիկան: Թեմա 7. Համեմատական կրոնի սոցիոլոգիա: Թեմա 8.
Կրոնի սոցիոլոգիական հիմնահարցերի կառուցվածքագործառնական տեսանկյունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը. համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M 13. Արդի ոչ ավանդական կրոնական հարանվանությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել արդի ոչ ավանդական
կրոնական հարանվանություններն ու աղանդները:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արդի ոչ ավանդական կրոնական հարանվանությունների հավատքային էությունը,
2. կտիրապետի նեոօրիենտալիստական կրոնական աղանդների և
հարանվանությունների արմատական դիրքորոշումներին,
3. կտիրապետի Հայաստանում գործող նեոօրիենտալիստական կրոնական աղանդների պրակտիկ գործունեության քննական վերլուծությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. «Ոչ ավանդական» տերմինի կրոնագիտական մեկնությունները:
Թեմա 2. Արմատականության, անհանդուրժողականության, ոչ ավանդական
խորհրդապաշտության և իռացիոնալիզմի դրսևորումները դրանցում: Թեմա 3.
Ներհամայնքային կյանքի ավտորիտար բնույթը: Թեմա 4. Տոտալիտար
աղանդներ. կազմակերպչական հիմնական սկզբունքները, հավատացյալներին

– 182 –

առաջադրվող պահանջները, քաղաքակրթության ավանդական համակարգերի,
մշակույթի, ազգային պետականության և այլ արժեքների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքը: Թեմա 5. Հավատացյալների գիտակցությունը վերահսկելու տոտալիտար աղանդների պրակտիկան, խաբեության, հավատորսության և հարկադրման մեթոդները: Թեմա 6. Հայաստանում գործող
նեոօրիենտալիստական կրոնական աղանդների պրակտիկ գործունեության
քննական վերլուծությունը: Թեմա 7. Արդի հոգեթերապիական ուղղության
աղանդների, Եհովայի վկաների, մորմոնականության, մունականության, «Նյու
էյջ» շարժման, սատանայապաշտության, արտադավանաբանական խորհրդապաշտության և բահայականության հոգևոր հիմքերը, նոր հակաերրորդաբանությունը, գաղտնախորհուրդ էությունը, դրսևորման ձևերը և հակաազգայինհակաեկեղեցական գործունեությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M12. Կրոնական ներփակ հոսանքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ,եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ներփակ գիտելիքների
ձևավորման առանձնահատկությունները և երևույթների դասակարգումը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կրոնական ներփակության գիտական ուսումնասիրության սկզբունքներին,
2. կտիրապետի ներփակ հավատալիքների համակարգված տարատեսակներին,
3. կտիրապետի արդի ներփակ ուսմունքների համադրական բնույթին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ներփակություն հասկացությունը: Էզոթերիզմ և էկզոթերիզմ:
Թեմա 2. Վաղկրոնական ներփակություն և դրա դրսևորումները: Թեմա 3.
«Սակրալ գիտելիքների» հնագույն կրոնները: «Կախարդական արվեստի»
ձևավորումը: Թեմա 4. Թվերի մոգության մասին ուսմունքը: Օրփեոսականներ:
Ալքիմիա և աստղաբանություն: Կաբալա և հրեական խորհրդապաշտություն:
Թեմա 5. Ներփակ հավատալիքները միջնադարում: Գրաալի (թասի) և Տարոյի
խաղաթղթերի մասին ավանդությունները: Թեմա 6. Կրոնական ներփակ
ուսմունքների ծավալումը Եվրոպայում: Ֆլորենցիայի ակադեմիան: Թեմա 7. Հ.
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Բյոմեի «խորհրդապաշտական փորձը»: Թեմա 8. Կրոնական ներփակությունը
XVIII դարում: Մասոնականություն: «Մասոնական դավադրության» ֆենոմենը:
Ժամանակակից մասոնականությունը: Թեմա 9. Գաղտնախորհուրդ ներփակ
ուսմունքներն արդի արևմուտքում: Սատանայապաշտություն, ձեռնագուշակություն, ֆիզիոգնոմիկա, սպիրիտուալիստական սեանսներ: Թեոսոֆիա և
անտրոպոսոֆիա: Թեմա 10. Արդի ներփակ ուսմունքների համադրական բնույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M14. Կրոն և բարոյականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոնական բարոյագիտության
համակարգը, բարոյագիտության և բարոյականության հարաբերությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի բարոյականության անտիկ, քրիստոնեական և
կրոնական այլ ըմբռնումներին,
2. կտիրապետի ինքնավար բարոյականության մասին հայեցակարգերին,
3. կտիրապետի ինքնորոշման ազատության և չարի ֆենոմենոլոգիայի
հայեցակարգերին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնական բարոյագիտության և բարոյականության հարաբերությունը: Թեմա 2. Բարոյականության անտիկ, քրիստոնեական և կրոնական
այլ ըմբռնումները: Թեմա 3. Բարոյական նորմերի մասին քրիստոնեական և այլ
կրոնների ուսմունքները և «բնական բարոյական օրենք» հասկացությունը: Թեմա
4. Բարոյական գիտակցություն, խիղճ, պարտականություն, պատասխանատվություն, պարտք, հատուցում և բարոյական այլ կատեգորիաների էությունը և գործառնական առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Բարոյականության կրոնական ըմբռնումը և դրա տարատեսակները, դետերմինիզմի և ինդետերմինիզմի,
ինքնորոշման ազատության և չարի ֆենոմենոլոգիայի հայեցակարգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M15. Կրոնի հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոնի հոգեբանությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կրոնի հոգեբանության հիմնական ուղղություններին,
2. կտիրապետի պաշտամունքի և կրոնական հաղորդակցության
հոգեբանությանը,
3. կտիրապետի կրոնի ուսումնասիրության ընդհանուր հոգեբանական և
սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնի հոգեբանության ձևավորումը: Թեմա 2. Կրոնի վերլուծության Վ.
Վունդի, Տ. Ռիբոյի, Տ. Ֆլուրունայի, Վ. Ջեմսի, Ե. Ստարբեկի, Ջ. Լեբուայի մեթոդաբանությունը: Թեմա 3. Կրոնի հոգեբանության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4.
Աշխարհիկ և հավատքային կրոնի հոգեբանություն: Թեմա 5. Կրոնի հոգեբանության
բիհևիորիստական, գեշտալտ հոգեբանություն, դաշտերի տեսության և հոգեվերլուծության
մեթոդաբանությունը: Թեմա 6. Հովվական հոգեբանություն: Թեմա 7. Կրոնի տարիքային
հոգեբանություն: Թեմա 8. Կրոնական հավատն իբրև հոգեբանական ֆենոմեն: Թեմա 9.
Կրոնական փորձ:: Կրոնական մեդիտացիա: Թեմա 10. Կրոնական խմբերի և անհատի
հոգեբանություն: Կրոնական անհատ և նրա տիպերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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4. Կամընտրական դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր
«Հայ եկեղեցու պատմություն և եկեղեցաբանություն»
2103/Μ01. Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտի մոտ գիտելիքներ ձևավորել
Կիլիկյան շրջանի քաղաքական պատմության, հայ-բյուզանդական, հայ-վրացական, հայ-հռոմեական եկեղեցական հարաբերությունների մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կյուրացնի միջնադարի նշանավոր գործիչներ Ներսես Շնորհալու, Ներսես
Լամբրոնացու և մյուսների գործերը,
2. կծանոթանա Կիլիկյան Հայաստանում ծավալված ունիթորների և հակաունիթորների պայքարին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Պատմական ակնարկ: Թեմա 2. 1065 թ. եկեղեցղական ժողովը և նրա
ընդունած որոշումը: Թեմա 3. Գրիգոր Բ Վկայասերը և նրա գործունեությունը: Թեմա 4.
Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը Հռոմկլա 1149 թ.: Թեմա 5. Ներսես Շնորհալի և
Ներսես Լամբրոնացի: Թեմա 6. Հայ-բյուզանդական, հայ-վրացական և հայ-հռոմեական
եկեղեցական հարաբերությունները: Թեմա 7. Հռոմկլայի կաթողիկոսարանի անկումը:
Թեմա 8. Հայոց կաթողիկոսական աթոռը Սսում 1292-1441 թթ.: Թեմա 9. Ունիթորների և
հակաունիթորների պայքրը Կիլիկյան Հայաստանում 13-րդ դարի վերջերին և 14-րդ դարի
սկզբներին: Թեմա 10. Բուն Հայաստանի և Կիլիկյան հոգևորականության պայքարը
կաթողիկոսության տեղափոխման հարցում: Թեմա 11.Ամենայն հայոց կաթողիկոսության
տեղապոխումը Սսից Էջմիածին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ02. Հայ եկեղեցու նվիրապետական աթոռների պատմություն-2(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը

– 186 –

Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտի մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ
եկեղեցու նվիրապետական կառուցվածքի և աթոռների հիերարխիկ կարգի
մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին մագիստրանտը.
1. կսովորի հայ եկեղեցու նվիրապետական ողջ համակարգը, ոչ միայն
պատմության անցյալում, այլև ներկայում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Երուսաղեմի պատրիարքության աթոռի ստեղծումը: Թեմա 2.
Երուսաղեմի պատրիարքարանի պատմական դերը և արդի վիճակը: Թեմա 3.
Պոլսի պատրիարքության ստեղծումը: Թեմա 4. Պատմական դերը և արդի
վիճակը: Թեմա 5. Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ05 .Բարենորոգչական խնդիրը Հայ առաքելական եկեղեցում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Այս դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի ուսանողներին մասնագիտական գիտելիքներ հաղորդել 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին
հայ ժողովրդի աշխարհիկ ու հոգևորական հատվածներում Հայ եկեղեցու
բարենորոգության շուրջ ի հայտ եկած նախաձեռնությունները: Այն անդրադառնում է ոչ միայն Հայ եկեղեցու ներքին կյանքում տեղ գտած բարենորոգչական
նախաձեռնություններին, այլ նաև Հայ եկեղեցի-հայ քաղաքական հոսանքներ,
հասարակություն կապին ու դրանց ունեցած հետևանքներին:
Կրթական արդյունքները
Մասնագիտական դասընթացի վերջում նախատեսվում են հետևյալ կրթական
արդյունքները.
1. Ուսանողը գիտելիքներ կունենա 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին Հայ
եկեղեցու շուրջ սկիզբ առած բարենորոգչական նախաձեռնությունների վերաբերյալ:
2. Ուսանողը գիտելիքներ կունենա Ցարական Ռուսաստանում 20-րդ
դարասկզբին տեղ գտած հակահայկական երևույթների և քաղաքական
զարգացումների մասին:
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3. Ուսանողը ամբողջական պատկերացում կկազմի եկեղեցական բարենորոգչական շարժման նախաձեռնությունների ու հիմնական ուղղությունների
մասին:
4. Ուսանողը գիտելքիներ կունենա Հայ եկեղեցու նշանավոր աստվածաբաններ Մ.
Օրմանյանի, Կ. Տեր-Մկրտչյանի, Ե. Տեր-Մինասյանի, Գ. Հովսեփյանի, Բենիկ
վարդապետի, Գ. Պալագյանի, Թ. Գուշակյանի, Բ, Կյուլեսերյանի կյանքի ու
գործունեության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 19-րդ դարի
վերջին: Թեմա 2. Հայ եկեղեցու ներքին դրությունը 20-րդ դարասկզբին և բարենորոգումների հրամայականը: Թեմա 3. Մ. Խրիմյանի նախաձեռնությունները Հայ եկեղեցու
բարենորոգության ուղղությամբ: Թեմա 4. 20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման հոգևոր նախադրյալները: Թեմա 5. 20-րդ դարասկզբի եկեղեցականբարենորոգչական շարժման հոսանքները: Թեմա 6. Հայ առաքելական եկեղեցու
կանոնական բարենորոգության հիմնախնդիրները 20-րդ դարասկզբին: Թեմա 7.
Չափավոր բարենորոգումներ. Մ.Օրմանյան, Կ. Տեր-Մկրտչյան, Գ. Հովսեփյան: Թեմա 8.
Երվանդ Տեր-Մինասյանն. արմատական բարենորոգի: Թեմա 9. Բենիկ վարդապետը և
Ազատ եկեղեցին: Թեմա 10. Գրիգորիս վրդ. Պալագյանի բարենորոգումների ծրագիրը,
Թեմա 11. Արմաշի հոգևոր ճեմարանը: Թեմա 12. Բաբկեն Կյուլեսերյանն. ուշ
բարենորոգիչ: Թեմա 13. Թորգոմ Գուշակյանի բարենորոգման ծրագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/Μ 04. Հայ եկեղեցին և սփյուռքահայությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Սփյուռքագետ
մագիստրոսներին
տալ
ամփոփ
պատկերացում
սփյուռքահայ գաղութների ձևավորման և գոյավարման գործում Հայ եկեղեցու
դերի մասին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի սփյուռքահայ համայնքների և Հայ եկեղեցու փոխադարձ կապի
մեխանիզմը,
2. կյուրացնի եկեղեցու դերը համայնքի կրթամշակութային, հասարակական-տնտեսական ու վարչական ինքնավարության մեջ,
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3.

կիմանա սփյուռքահայ գաղութների և եկեղեցական թեմերի պատմության վաղ փուլերը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ եկեղեցու և սփյուռքահայ համայնքների փոխադարձ կապի
տեսություն: Թեմա 2. Եկեղեցի-գաղթօջախ կապի մեխանիզմը համայնքի հարատևման
երաշխիք: Թեմա 3. Սփյուռքահայ գաղթավայրի և եկեղեցական թեմերի ձևավորման
պատմության վաղ փուլերը: Թեմա 4. Կաթողիկոսական և եպիսկոպոսական աթոռների
դեգերումները հայկական գաղթուղիներում (XI-XV դդ.): Թեմա 5. Երուսաղեմի հայոց
պատրիարքարանը և պաղեստինահայ գաղութը: Թեմա 6. Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքարանը և պոլսահայ գաղութը: Նոր մշակութային մայրաքաղաքը: Թեմա 7. Նոր Ջուղայի
և նրա թեմական իշխանության հոգևոր - մշակութային ու քաղաքական-տնտեսական
ազդեցությունը մայր երկրի հասարակական կյանքում: Թեմա 8. Սփյուռքահայ գաղութների նոր աշխարհագրությունը և հայ եկեղեցին առաջին աշխարհամարտից հետո: Թեմա
9. Եղեռնը որպես սփյուռքահայերի վերջին սերունդների նոր սկիզբ: Արդի սփյուռքահայերի ինքնությունը և եկեղեցին: Թեմա 10. Հայոց արտագաղթի նոր միտումներ XXI
դ.: Եկեղեցաշինությունն իբրև գաղթօջախի ինքնագիտակցման և ինքնակազմակերպման
նշան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M06. Վանականությունը Հայաստանում

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել վանականության էությունը և
ծագման նախադրյալները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտից հետո ուսանողը.
1. կծանոթանա Հայ առաքելական եկեղեցու փոխհարաբերություններին և
դերին ու նշանակությանը Հայաստանում կրոնական աշխարհայացքի
ձևավորման գործում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայաստանում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Վանականությունը Հայաստանում: Վանականության ծագման նախադրյալները: Թեմա 3. Վանականությունը Եգիպտոսում: Ս.Անտոնիոսը եգիպտական վանականության հիմնադիր: Վանականության տարածումը արևելքում:
Թեմա 4. Առաջավոր Արևելքը 1-3-րդ դարերում: Վանականությունը Հայաստա-
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նում, Ներսես Մեծ, Սահակ Պարթև:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2103/ Μ08. Հայ բողոքական եկեղեցու ծագումը և զարգացումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Առարկային նպատան է ներկայացնել հայ ավետարանական եկեղեցու ծագումը և ծավալումը Արևմտյան և Արևելյան Հայաստանում, վերլուծել Ավետարանական եկեղեցու դավանաբանական սկզբունքները, ցույց տալ Ավետարանական Եկեղեցու տարածումը սփյուռքում և ներկայացնել վերջինիցս
առաջացած բողոքական հարանվանությունները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա 19-րդ դարում բողոքական միսիոներների ծավալած
գործունեությանը և Հայաստանում բողոքականության առաջացմանը նպաստող նախապայմաններին,
2. կյուրացնի Հայ ավետարանական եկեղեցու վերաբերյալ հրապարակում
եղած նյութը,
3. կսովորի հայ բողոքական եկեղեցու զարգացման պատմությունը, կկարողանա առանձնացնել վերջինիս դավանանքի տարբերակիչ գծերը, ինչպես
նաև կկարողանա ամեմատական անցկացնել Հայ առաքելական և ավետարանական եկեղեցիների դավանաբանության և վարչական կառույցների
միջև:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Միսիոներական շարժումը Արևմտյան Հայստանում: Թեմա 2.
Պրոտեստանտ Միլլեթի կազմավորումը և գործունեությունը Օսմանյան
կայսրության տարածքում: Թեմա 3. Մատթեոս Պատիարքի հակազդեցությունը: Թուղթ հերքումի՚ փաստաթուղթը: Թեմա 4. Ավետարանական եկեղեցու տարածումը Արևելյան
Հայաստանում: Թեմա 5. Շուշիի և Շամախու ավետարանական համայնքների ձևավորումը և
ընթացքը: Թեմա 6. Բանալի Ճշմրտության երկը. որպես վաղ բողոքական աղբյուր: Թեմա 7.
Հայ Ավետարանական Եկեղեցին առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո: Թեմա 8.
Հայ բողոքական եկեղեցին Սփյուռքում: Թեմա 9. Հայ Ավետարանական և Մկրտական
եկեղեցիների տարածումն ու գործունեությունը Անդրկովկասում 19-րդ դարում:
Թեմա 10. Հայ Ավետարանական եկեղեցու դավանաբանության տարբերակիչ
գծերը: Թեմա 11. Հայ ավտրանական եկեղեցու վարչական կառույցը: Թեմա 12. Հայ
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Ավետարանական եկեղեցին Հայաստանում. անկախությունից հետո:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր
«Վարդապետական աստվածաբանություն»
2102/ M01. Աստվածաբանական մատենագրություն (6-15-րդ դարեր) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է քրիստոսաբանական վեճերի պատմական
ընթացքը: Քրիստոսաբանական խնդիրների աստվածաբանությունը և հայ եկեղեցու դիրքորոշումը խնդրո առարկայի վերաբերյալ: Անտիոքյան և Ալեքսանդրյան դպրոցներ, մարեամաբանական խնդիրներ:
Կրթական արդյունքերը
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կիմանա.
1. Քրիստոսի բնությունների վերաբերյալ առաքելական եկեղեցիների
դավանանքը,
2. տարբերությունը կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների քրիստոսաբանության հետ,
3. քույր եկեղեցիների միջև Քրիստոսի բնությունների խնդրի հետ կապված վեճերին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Քրիստոսաբանական վեճերի պատմական ընթացքը: Թեմա 2.
Քրիստոսաբանական խնդիրների աստվածաբանությունը և հայ եկեղեցու
դիրքորոշումը խնդրո առարկայի վերաբերյալ: Թեմա 3. Ստերեոլոգիա. փրկչաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M02. Հայ հակաճառական գրականությունը 6-15-րդ դդ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Առարկայի նպատակն է ներկայացնել 6-12-րդ դդ. հույն և լատին
եկեղեցիների մեղադրանքերին հակադարձող դավանաբանական փաստաթղթերն ու գրականությունը, ինչպես նաև լուսաբանել դրանցում ամփոփված
աստվածաբանական դրույթներն ու սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա Հայ եկեղեցու հակաճառական գրականության առաջացման պատճառներին, գրականության զարգացման պատմությանն ու
հեղինակների առջև ծառացած աստվածաբանական խնդիրներին,
2. կիմանա 6-12-րդ դդ. հրապարակում եղած տպագիր և ձեռագիր
հակաճառական աշխատությունները,
3. կուսանի հակաճառական գրականության ոճական և աստվածաբանական նրբությունները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հակաճառական աշխատությունների առաջացման պարագաները: Թեմա 2. Հակաճառական գրականության ոճական նրբությունները:
Թեմա 3 Հակաճառական երկերի աստվածաբանական նրբությունները: Թեմա 4.
Հայ հակաճառական գրականությունը հույն եկեղեցու դեմ: Թեմա 5. Հայ հակաճառական գրականությունը լատին եկեղեցու դեմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

2102/ M03. Աստվածաբանական միտքը 19-20-րդ դարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը

– 192 –

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հատկապես 19-րդ դ. վերջի և 20-րդ
դ. սկզբի գերմանական և ռուսական աստվածաբանների կրոնա-փիլիսոփայական հայացքները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջեղ ավարտին ուսանողը.
1.կծանոթանա տվյալ ժամանակաշրջանի կրոնական և փիլիսոփայական
ընդհանուր միջավայրին և տենդենցներին,
2. կսովորի 19-20-րդ դդ. աստվածաբանական մտքի պատմությունը,
3.կծանոթանա տվյալ ժամանակաշրջանի խոշորագույն փիլիսոփա-աստվածաբանների գրական վաստակին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Փիլիսոփայական միտքը 19-րդ դ. վերջին Ռուսաստանում: Թեմա
2. Փիլիսոփայական միտքը 19-րդ դ. վերջին գերմանական աստվածաբանության
մեջ: Թեմա 3. Սիմվոլիզմ: Թեմա 4. Դոգմա և դոգմատիզմ հասկացությունները:
Թեմա 5. Սոֆիայի մասին ուսմունքը 19-20-րդ դդ.: Թեմա 6. Վ. Սոլովյովի կրոնափիլիսոփայական հայացքները: Թեմա 7. Սոլովյովի հետնորդների՝ Ս. Բուլգակով,
Պ. Ֆլորենսկու և Տրուբեցկոյ եղբայրների կրոնափիլիսոփայական հայացքները:
Թեմա 8. Տյուբինգենյան դպրոցի ներկայացուցիչների աստվածաբանական
հայացքները: Թեմա 9. Պատմական դպրոցի ներկայացուցիչների աստվածաբանական հայացքները: Թեմա 10. Դիցաբանական դպրոցի ներկայացուցիչների
աստվածաբանական հայացքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M04. Խորհրդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել Հայ Առաքելական Եկեղեցու խորհուրդների աստվածաբանությունը և համեմատել քույր եկեղեցիների, ինչպես
նաև այլ հարանվանությունների խորհուրդների աստվածաբանության հետ:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կծանոթանա Հայ առաքելական եկեղեցու խորհուրդների աստվածաբանությանը,
2. կծանոթանա Ընհանրական եկեղեցում խորհուրդների աստվածաբանության զարգացման պատմական փուլերին,
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3. կկարողանա համեմատել և տարբերակել խորհուրդեների աստվածաբանությունը այլ եկեղեցիների խորհրդաբանական ավանդույթներից:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Յոթ խորհուրդների աստվածաբանական վերլուծությունը: Թեմա 2.
Եկեղեցու խորհուրդները առաքելական հայրերի աշխատություններում: Թեմա 3.
Եկեղեցու խորհուրդների աստվածաբանական վերլուծությունը 4-5-րդ դարերում
Արևելքում և Արևմուտքում: Թեմա 4. Հայ Առաքելական Եկեղեցու խորհուրդների աստվածաբանական տարբերությունները Կաթոլիկ և Ուղղափառ եկեղեցիների աստվածաբանությունից: Թեմա 5. Բողոքական հարանվանությունների և աղանդների կողմից
խորհուրդների վերլուծությունը Առաքելական եկեղեցու աստվածաբանության տեսանկյունից:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/ M05. Աստվածաբանություն և բիոէթիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել և վերլուծել բիոէթիկայի
առաջացման երևույթը, դրա կրոնական և աստվածաբանական նախադրյալները
և կրոնական բիոէթիկայի ներկա վիճակն ու հեռանկարները աշխարհում և
մասնավորապես` Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բիոէթիկայի առաջացման և ձևավորման պատմությունը`20րդ դարի երկրորդ կեսին,
2. կրոն-բժշկություն առնչությունների պատմության կարևորագույն
տվյալները,
3.կհասկանա «բժշկական էթիկա» և «բիոէթիկա» եզրերի բովանդակությունը և այդ երևույթների նշանակությունը կրոնա-աստվածաբանական մտածողության համար,
4. կըմբռնի աստվածաբանական և բիոէթիկական հարցադրումների
փոխկապակցված բնույթը,
5. կկարողանա բիոէթիկական հարցերի նկատմամբ աստվածաբանական
մոտեցում կիրառել:
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Կրոն, բժշկություն, քրիստոնեություն: Թեմա 2. Բժշկական էթիկայի
ավանդույթները և աստվածաբանությունը (մինչև Ի դար): Թեմա 3. Բիոէթիկայի
առաջացումը որպես գիտություն: Թեմա 4. Բարոյագիտական սկզբունքներ և
վարքականոններ: Թեմա 5. Բիոէթիկական երկընտրանքներ և աստվածաբանական խնդիրներ: Թեմա 6. Կրոնը, աստվածաբանությունը և եկեղեցին
բիոէթիկական հարցերի վերաբերյալ: Թեմա 7. Բիէթիկան աշխարհիկ միջավայրում. Կրոնական և աշխարհիկ բիոէթիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2102/M06. Պարականոն գրականություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)

3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումամբ դասընթաց
Նպատակը
Առարկայի նպատակն է ներկայացնել ապոկրիֆ/անկանոն/ գրականությունը Հին և Նոր կտակարանների համատեքստում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին
1. կծանոթանա Հին կտակարակի անկանոններին, միջկտակարանյան
անկանոններին և Նոր կտակարանային անկանոններին,
2. կիմանա դրանց ստեղծման պատմությունն ու պարագաները,
3. կսովորի վերլուծել անկանոն գրվածքների բովանդակությունը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Անկանոններ և պարականոններ: Թեմա 2. Հին կտակարանային
անկանոններ: Թեմա 3. Միջկտակարանային անկանոններ: Թեմա 4.
Նորկտակարանային անկանոններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

– 195 –

3. Մագիստրոսական ծրագիր
«Կրոնագիտություն» մասնագիտացում
2101/ M 05. Կրոնագիտության պատմահամեմատական դպրոցը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոնների ընդհանուր
պատմությունն
ազգակրոնական
և
միջքաղաքակրթական
փոխհարաբերությունների համատեքստում:
Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի համեմատական կրոնագիտության ընդհանրական և մասնավոր տեսանկյուններին,
2. կտիրապետի պատմահամեմատական կրոնագիտությանը,
3. կտիրապետի համակարգային համեմատական մեթոդին և դրա առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Մ. Մյուլլեր: Պատմականության սկզբունքի թեր և դեմ գործոնները: Թեմա 2.
Կրոնագիտության նատուրալիստական, հոգեբանական և սպեկուլյատիվ փուլերը: Թեմա 3.
Փիլիսոփայական (Յ. Հերդեր) և սանսկրիտաբանական (Ֆ. Բոպպ, Ա. Շլեյխել) ուղղությունները:
Թեմա 4. Հավատքային և համագործակցական համեմատականության սկզբունքները: Թեմա
5. Սինոլոգիական (Մ. Ռիչի, Ն. Բիչուրին), մարդաբանական (Է. Թեյլոր, Ա. Բաստիան, Ջ.
Ֆրեզեր, Է. Լենգ), համեմատական դիցաբանական (Յ. Գրիմմ, Մ. Մյուլլեր, Ժ. Դյումեզիլ),
դիֆուզիոնիստական (Է. Սմիթ, Ու. Պերի, Ֆ. Դելիչ) դպրոցները: Թեմա 6. Պատմական
կրոնագիտության էվոլյուցիոնիստական, ռելյատիվիստական և իսլամական (Ալ Շահրաստանի) դպրոցները: Թեմա 7. Կրոնի համակարգային տարրերի տիպաբանացման տեսական-մեթոդաբանական մշակումները: Թեմա 8. Պատմահամեմատական ընդհանուր,
մասնավոր և հատկական մեթոդաբանությունը: Թեմա 9. Քանակական և որակական
մեթոդաբանություն: Թեմա 10. Քվազիկրոնի, «կեղծ կրոնի» և «աշխարհիկ կրոնների»
արդիական հիմնահարցը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M06.Պետություն, կրոն, իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
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Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել պետություն-կրոն-եկեղեցի փոխհարաբերության ընդհանրական մոդելները, իրավական-նորմատիվային ակտերի հիմնարար դրույթները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի մարդու և քաղաքացու խղճի, դավանանքի և համոզմունքների
ազատության մասին միջազգային իրավական նորմերն ու սկզբունքները,
2. կյուրացնի ազգի, քաղաքացիության և մարդու իրավունքների իսլամական
ըմբռնումները,
3. կիմանա պետություն-եկեղեցի հարաբերությունների ընդհանրական գծերը
բուդդայական և իսլամական երկրներում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Համաձայնությունը (կոնկորդատ), ենթակայությունը և անհնազանդությունը պետություն-եկեղեցի հարաբերություններում: Թեմա 2. Պետությունկրոն-եկեղեցի հարաբերությունները եվրոպական երկրներում: Թեմա 3.
Պետություն-եկեղեցի փոխհարաբերության մոդելի պատմական զարգացումը
Ֆրանսիայում: Թեմա 4. Ոչ ավանդական կրոնական կառույցների գործունեության
պետական կարգավորումը: Թեմա 5. Պետություն-եկեղեցի հարաբերությունների
սահմանադրական կարգավորումը Գերմանիայում և Բելգիայում: Թեմա 6. Կրոնի և
եկեղեցու նկատմամբ պետական չեզոքության հռչակումը Հոլանդիայում: Թեմա 7.
Կրոնական ազատությունը Մեծ Բրիտանիայում և ԱՄՆ-ում: Անգլիկան եկեղեցու
առավելությունները: Թեմա 8. Կրոնական կազմակերպությունների գործունեության պետական կարգավորումը: Թեմա 9. Կրոնի ազատության սահմանափակումները: Կրոնը և դպրոցը: ԱՄՆ-ի պետաեկեղեցական հարաբերությունների արդի
մոդելը: Թեմա 10. Կրոնական ազատության իրավական հիմքերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M02. Գլոբալիզմը և կրոնը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել արդի գլոբալիզացիայի պայմաններում կրոնների դերի, տեղի, նշանակության, փոփոխությունների հիմնահարցերը, առանձնահատկությունները և նոր դարի սինկրետիկ կրոնական
պատկերացումների առաջացումը:
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Կրթական արդյունքները
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գլոբալիզացիայի պայմաններում կրոնական գիտակցության
փոփոխության, դերի, տեղի և ազդեցության փոփոխությունների վերաբերյալ
գիտելիքների,
2. կտիրապետի նոր դարի սինկրետիկ կրոնական համակարգերի մասին գիտելիքների,
3. կտիրապետի գլոբալիզացիայի և կրոնների փոխազդեցությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոններն արդի գլոբալիզացիայի պայմաններում: Թեմա 2. Քրիստոնեական աշխարհի միավորման միտումները գլոբալիզացիայի պայմաններում: Թեմա 3. Կրոնական հանդուրժողականությունը: Թեմա 4. Նոր դարի կրոնների արևմտյան և արևելյան
ակունքները: Թեմա 5. Կրոնները և ժամանակակից աշխարհաքաղաքականությունը: Թեմա 6. Գլոբալիզացիան և հայ իրականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
101/M03. Կրոնը և քաղաքականությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոն-քաղաքականություն դիխոտոմիան հասարակության պատմության համատեքստում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի կրոն-քաղաքականություն անմիջական և ռեֆլեկտիվ փոխազդեցությունը,
2. կյուրացնի քաղաքականության դերի աճը. կրոնի քաղաքականացումը,
3. կիմանա քաղաքականության վրա կրոնի անուղղակի ազդեցության ձևերն
ու եղանակները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հավատի գործոնը և քաղաքականությունը: Թեմա 2. Կրոն-քաղաքականություն անմիջական և ռեֆլեկտիվ փոխազդեցությունը: Թեմա 3. Հասարակության
քաղաքական համակարգը և կրոնը: Թեմա 4. Քաղաքականություն և կրոն, պետություն
և եկեղեցի հարաբերությունների պատմական տարատեսակները: Թեմա 5. Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների վրա կրոնի և քաղաքականության ազդեցության
ձևերը. համաձայնություն, հակասություն և անտարբերություն: Թեմա 6. Կրոնաքա-
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ղաքական ուսմունքների մշակումը և քաղաքական գործունեության կրոնական
հիմնավորման արդի միտումները: Թեմա 7. Կրոն-քաղաքականություն հարաբերությունների երկակի (պատճառահետևանքային և վստահության) բնույթը: Թեմա 8. Կրոնքաղաքականություն նորմատիվ և օրենսդրական հարաբերությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/M01. Կրոնագիտության
դպրոցները (3 կրեդիտ)

էվոլյուցիոնիստական

և

ռելյատիվիստական

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կրոնագիտության էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցների ձևավորումը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի կրոնների արխայիկ փուլերը,
2.կյուրացնի «Նախասկզբնական առանցքային երևույթի» և «նումինոզ
հզորության» հայեցակարգերը,
3. կիմանա կրոնագիտության հակաէվոլյուցիոնիստական հայեցակարգը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կրոնագիտության Էվոլյուցիոնիստական և ռելյատիվիստական դպրոցները
կրոնների վերընթաց շարժման մասին: Թեմա 2. Ճանաչողության էվոլյուցիոն սկզբունքի կիրառումը: Թեմա 3. Է. Թայլորի «վերապրուկների վերլուծության» մեթոդը և «համընկնող դիցաբանությունների» հայեցակարգը: Թեմա 4. Կրոնների արխայիկ փուլերի վերլուծությունը:
Թեմա 5. Կրոնների էվոլյուցիայի մասին Հ. Սպենսերի, Յու. Լիպերտի և Գ. Կունովի հայեցակարգերը: Թեմա 6. Կրոնագիտության էվոլյուցիոնիստական մարդաբանական և ծիսակարգային (Ջ. Ֆրեզեր, Ու. Ռոբերտսոն-Սմիթ և ուրիշներ) դպրոցները: Թեմա 7. Է. Լենգի Վ. Շմիդտի և Օ. Պֆլեյդերերի հակաէվոլյուցիոնիզմը: Նախամիաստվածության ուսմունքը: Թեմա 8.
Ռ. Օտտոն կրոնների էության մասին: Ն. Զյոդերբլոմը ՙHeilagr»-ի և հոգեբանական ռեակցիայի
մասին: Ի. Վախի ՙկրոնական փորձի» ուսմունքը: Թեմա 9. Հայտնության «փաստացի
հիմքերը» և «կրոնական փորձը» «Կեղծ կրոնների» մասին հայեցակարգը: Թեմա 10. «Կրոնական մարդու» և միասնական կրոնական հավատալիքների ձևական մոդելների մասին
ուսմունքները: Ռեդուկցիոնիզմի մերժումը և հերոֆանիայի հռչակումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
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վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2101/ M02. Կրոնը և կինը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել կնոջ տեղը և դերը կրոնական
արժեքների համակարգում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի կին աստվածությունների խթոնիկ, թերատոմորֆ, թեոգոնիկ,
կոսմոգոնիկ և զուգորդված բնույթները,
2. կյուրացնի լիբերալ ՙֆեմինիստական աստվածաբանության՚ հիմնադրույթները,
3. կիմանա կանացի կերպարների տեղն ու դերը համաշխարհային կրոններում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Կնոջ կերպարն արխայիկ կրոնադիցաբանական շերտում: Թեմա 2. Իգական
սկիզբն իբրև արգասավորության խորհրդանիշ: Թեմա 3. Մեծ մայր աստվածուհու անձնավորումը և դեիֆիկացիան: Թեմա 4. Կնոջ և մայրության պաշտամունքային մոտիվները բինար և
երկվության դիցաբանություններում: Թեմա 5. Կին աստվածների մասին փոքրասիական, առաջավորասիական միջերկրածովյան ավազանի, հունահռոմեական և արևելյան ուսմունքները:
Թեմա 6. Կին աստվածությունների խթոնիկ, թերատոմորֆ, թեոգոնիկ, կոսմոգոնիկ և զուգորդված բնույթները: Թեմա 7. Իգական աստվածությունների պաշտամունքի պատմական
էվոլյուցիան և դրանց ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 8. Կաթոլիկյան «Ամուսնական
կյանքի» աստվածաբանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման գնահատման հիման
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

– 200 –

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

– 201 –

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 1.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

1-ին կիսամյակ

3-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2008 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.

Թվանիշ
1401/B01
170X/B01
160X/B01
1106/B01
XX0X/B01
0X0X/B01
0X0X/B01
0001/B01
XXX/ BXX
XXX/ BXX
XXX/ BXX

Դասընթացի անվանումը
Հայոց լեզու և գրականություն-1
Ռուսաց լեզու-1
Օտար լեզու-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Համակարգչից օգտվելու
հմտություններ
Մաթեմատիկայի հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-1
Դասընթաց-2
Դասընթաց-3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
2
4
4
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

Թվային միավորներ
-

2
2

Ստ.
Ստ.

-

4
4
4

Ստ.
Լավ
Լավ
Լավ

17
16
16

Վարկանիշային միավորներ

12

196

Կիսամյակային ՄՈԳ

Թվանիշ
1107/B01
0001/B01
XX0X/B03
130X/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Մշակութաբանություն
Ֆիզդաստիարակություն
Օտար լեզու-3
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Դասընթաց-7
Դասընթաց-8
Դասընթաց-9
Դասընթաց-10

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Կրեդիտ
2
4
4
5
6
6
3

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Գեր.
Լավ
Բավ.
Բավ.
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

28

416

Թվային միավորներ
19
15
11
8
20
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

14.86

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

90

16.33

Վարկանիշային
միավորներ

62

Ամփոփիչ ՄՈԳ

970

15.65

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Թվային միավորներ
9
16
17
18
20

Ընդհանրացված արդյունքները 2008 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

12

196

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.33

2-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ
170X/B02
160X/B02
0001/B01
1401/B02
1106/B02
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-2
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Դասընթաց-4
Դասընթաց-5
Դասընթաց-6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

22

Կրեդիտ
4
4
2
2
6
6
6

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Լավ
Գեր.
Բավ.
Լավ
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

358

Թվային միավորներ
16
19
12
16
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
1901/B01
0001/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Իրավագիտություն
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-11
Դասընթաց-12
Դասընթաց-13
Դասընթաց-14
Դասընթաց-15

Կրեդիտ
2
5
5
6
6
6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային միավորներ

28

455

60

34

Վարկանիշային
միավորներ

554

16.25

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

90

1425

16.27

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.29

II

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.83

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական Համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

5-րդ կիսամյակ

7-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
0002/B01 Քաղաքացիական պաշտպանություն
0002/B02 Արտակ. իրավիճ. բնակչութ. առաջին
բուժօգնություն
XXX/BXX Դասընթաց-16
XXX/BXX Դասընթաց-17
XXX/BXX Դասընթաց-18
XXX/BXX Դասընթաց-19
XXX/BXX Դասընթաց-20

Կրեդիտ
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.

5
5
5
5
6

Բավ.
Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

26

421

Թվային միավորներ
10
20
18
17
16

150

Վարկանիշային
միավորներ

116

1846

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց-26
Դասընթաց-27
Կուրսային աշխատանք-27
Դասընթաց-28
Դասընթաց-29
Դասընթաց-30
Դասընթաց-31

16.19

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Կրեդիտ
4
4
2
5
5
5
5

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

30

482

Թվային միավորներ
13
14
12
16
17
18
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

16.07

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

210

Վարկանիշային
միավորներ

172

Ամփոփիչ ՄՈԳ

2724

15.84

15.91

8-րդ կիսամյակ
6-րդ կիսամյակ

Գարնանային կիսամյակ, 2012 թ.

Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.
Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Թվանիշ

Դասընթացի անվանումը
Պրակտիկա
Դասընթաց-21
Դասընթաց-22
Դասընթաց-23
Դասընթաց-24
Դասընթաց-25
Կուրսային աշխատանք-25

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
4
5
5
5
5
4
2

Գնահատական
Ստ.
Բավ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

26

396

Թվային միավորներ
11
12
16
17
19
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

15.23

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

180

Վարկանիշային
միավորներ

142

2242

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.79

Դասընթացի անվանումը

XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXXX/BXX
XXXX/BXX

Կրեդիտ

Դասընթաց-32
Դասընթաց-33
Դասընթաց-34
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Գնահատական

4
5
5
4

Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

12

Լավ

Վարկանիշային միավորներ

30

524

Թվային
միավորներ
15
16
20
20
17

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.47

Ընդհանրացված արդյունքները 2012 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

240

Վարկանիշային
միավորներ

202

Ամփոփիչ ՄՈԳ

3248

16,08

²Ù÷á÷Çã ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

240

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

202

3248

Արդյունարար ՄՈԳ

16.08

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`
III

Ֆակուլտետի դեկան`
IV

Պրոռեկտոր`

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 2.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

3-րդ կիսամյակ

1-ին կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
1002/M01 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ.
հետազոտություններում
1001/M01 Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները
XXX /MXX Դասընթաց -1
XXX /MXX Դասընթաց - 2
XXX /MXX Դասընթաց - 3
XXX /MXX Դասընթաց - 4
XXX /MXX Դասընթաց - 5
XXX /MXX Դասընթաց - 6
XXX /MXX Դասընթաց - 7
XXX/RXX Գիտական սեմինար

Կրեդիտ
3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

Գնահատական
Լավ

Թվային միավորներ
16

3

Գեր.

18

3
3
3
3
3
3
3
3

Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Ստ.

18
17
17
18
18
19
18
-

27

477

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 14
Դասընթաց - 15
Դասընթաց - 16
Դասընթաց - 17
Դասընթաց - 18
Դասընթաց - 19
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

33

Կրեդիտ
3
3
3
6
3
6
3
6

Գնահատական
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

24

Թվային միավորներ
19
15
19
15
18
17
Կիսամյակային ՄՈԳ

417

17.38

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

90

Վարկանիշային
միավորներ

72

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1212

16.83

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

27

477

Ամփոփիչ ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ

2 –րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 8
Դասընթաց - 9
Դասընթաց - 10
Դասընթաց - 11
Դասընթաց - 12
Դասընթաց - 13
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

27

21

Կրեդիտ
3
3
3
6

3
3

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Բավ.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

318

Թվային միավորներ
17
17
12
16
12
16
-

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

48

Վարկանիշային
միավորներ

795

Դասընթացի անվանումը

XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX

Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական
պրակտիկա
Մագիստր. ատենախոսություն

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ

Գնահատական

3
9
3
3

Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

12

Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

12

Թվային
միավորներ
18

Կիսամյակային ՄՈԳ

216

18.00

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

84

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1428

17.00

Կիսամյակային ՄՈԳ

15.14

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո

57

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Ամփոփիչ արդյունքներ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

120

16.56

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

84

1428

Արդյունարար ՄՈԳ

17.00

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`

Ֆակուլտետի դեկան`
VI

Պրոռեկտոր`

Հավելված 3.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ընդհանուր դասընթացներ (6 կրեդիտ)
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասն. հետազ.

3

Ա

Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդ.

3

Ա

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ (48 կրեդիտ)

ՄԱՍ Ա.
Մասնագիտություն՝ «________________________________________________________________»
________________________________________________________________________ Ֆակուլտետ
Ուսանող

Ընդունվել է մագիստրատուրա

_____________________________________
ազգանուն

_____________________________________________

§ ¦________________________ 201__ թ.

անուն, հայրանուն

Նախորդ որակավորում

Շնորհված նախորդ որակավորումը

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

_____________________________________

մասնագիտացումը

_____________________________________

§ ¦_____________________ 201__ թ.

ավարտած բուհը

Մագիստրոսական

§Շնորհված է մագիստրոսի որակավորում¦

Կամընտրական դասընթացներ (18 կրեդիտ)

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

§ ¦_________________________ 201__ թ.

մասնագիտացումը

«Ուսանողի ուսումնառության անհատական ծրագիրը ստուգված է»
Ուսումնական խորհրդատու՝

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

Դասընթաց / մոդուլ

_________________________
ստորագրություն
§ ¦________________________ 201__ թ.

կրեդիտը/
գնահատականը

բացթողում/
ավելացում*

կիսամյակը/
տարեթիվը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (72 կրեդիտ)

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (48 կրեդիտ)
Գիտական սեմինար

12

Ա/Գ

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

Ա/Գ

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

Գ

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն (լրացնել թեման)

3

Գ

12

Գ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ 120 կրեդիտ
Ուսանող՝

Լրացական դասընթացներ (0 կրեդիտ)
Անգլերեն լեզու

0

_________________________
ստորագրություն

§ ¦ _______________________ 201__ թ.

Ա

Ծանոթություն. * - Դասընթացի բացթողման/ավելացման հաստատված ձևաթերթի պատճենը կցել սույն
անհատական ծրագրին։

VII

VIII

Հավելված 4.

ՄԱՍ Բ.
Թվանիշ

Դասընթաց / մոդուլ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Կրեդիտ

I

Կիսամյակ
II
III
IV

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

72
0

Լրացական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու

0

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասնագ. հետազոտ.
Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդիրները

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

6
3
3

0

(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)
Ֆակուլտետ` _______________________________________________________________________

3
3

Մագիստրոսի ծրագրի անվանումը

Ուսանող

_____________________________________

48

_____________________________________

ազգանուն

մասնագիտացումը

_____________________________________________

_____________________________________

անուն, հայրանուն

«Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է»
Ուսումնական խորհրդատու`

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում

ազգանուն, անուն , գիտ. աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

_________________________
ստորագրություն
§ ¦_______________________ 201__ թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և անվանումը

Կամընտրական դասընթացներ

18

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

48

Գիտական սեմինար

12

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

3

3

3

3

6

9

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

3
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3
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կրեդիտը

Ընդամենը
Ուսանող՝

բացթողում/
ավելացում

կրեդիտ
_________________________
ստորագրություն

§ ¦_______________________ 201__ թ.
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X

կիսամյակը/
տարեթիվը

Հավելված 5.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

__________________________________________________________________

3
Ավարտական աշխատանքի թեման
____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը
Ներկայացման
որակը
Ձևակերպման
որակը
Կատարման
ինքնուրույնության
աստիճանը
Արդիականությունը
/նորույթը

Ավարտական աշխատանքի
ղեկավար_________________________________________________________________

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
6
2

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի

(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝

Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ավարտական աշխատանքի գնահատման արդյունքներն
ըստ սահմանված որակական չափանիշների
Թիվ

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

Հանձնաժողովի անդամներ
(ազգանուն, անուն)

1) Բակալավրի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ ________________________
ստորագրություն

3
4
5

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

6
7
Գնահատման միջին միավորը
XI
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Հավելված 6.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

3

__________________________________________________________________

Ատենախոսության թեման ____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գիտական ղեկավար

Արդիականությունը
/նորույթը
Ինքնուրույնության
աստիճանը
Ձևակերպման
որակը
Ներկայացման
որակը

_________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝
Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
4
4

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի
Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ատենախոսության գնահատման արդյունքներն ըստ սահմանված
որակական չափանիշների
Թիվ

Հանձնաժողովի անդամը
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

2) Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ՝ ________________________
ստորագրություն

3
4

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

5
6
7
Գնահատման միջին միավորը
XIII
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