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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-ն
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 չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով
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 կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի 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,

–9–

 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:
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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
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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 միավորներով7).

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:
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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 միավորներով8).

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։

– 20 –

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   Î ñ » ¹Ç ï
i

6.

։

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.
ì Ø   Î ñ » ¹Ç ï
i ¶ ³ñ¹i

,

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։
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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
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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 ԾՐԱԳԻՐԸ
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Հայ բանասիրության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
«Հայոց լեզու և գրականություն»,
«Սոցիալական մանկավարժություն»:

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

32/36*

10/12

28/32

8/10

4

2

10

5

Պարտադիր

8

4

Կամընտրական

2

1

Ընդհանուր մասնագիտական

158/154

39/38

կուրսային աշխատանքներ

4

2

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ

20

10

Կրթական այլ մոդուլներ

20

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

240

67/68

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Պարտադիր
Կամընտրական
Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

*Կոտորակի

գծով բերվող երկրորդ
մանկավարժություն» մասնագիտությանը։

տվյալները

վերաբերում

են

«սոցիալական

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

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման
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Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, 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 լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240
կրեդիտի։

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/Բ01
1401/Բ02

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1 *
Հայոց լեզու և գրականություն-2 *

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

1703/Բ01

Ռուսաց լեզու-1

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

1703/Բ02

Ռուսաց լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

Օտար լեզու-114

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ01
1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ02
1604/Բ04
1608/Բ04
13

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

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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1603/Բ03
1604/Բ03
1608/Բ03
1703/Բ03

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

1302/Բ01

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

0001/Բ01

Ֆիզդաստիարակություն

1106/Բ01
1106/Բ02

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

2

32 (24/8/0)

1

ստուգարք

2

32 (24/8/0)

2

քննություն

4

64 (48/16/0)

4

քննություն

–

128 (0/128/0)

1,2,3,4

ստուգարք

*Միայն «սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության համար

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/Բ01

Տնտեսագիտություն

1202/Բ01

Քաղաքագիտություն

1901/Բ01

Իրավագիտություն

1107/Բ01

Մշակութաբանություն

2101/Բ01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

4

ստուգարք
ստուգարք

2

32 (32/0/0)

3

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

0303/Բ01

Համակարգչից
հմտություններ

օգտվելու

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք
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0002/Բ01

Քաղաքացիական
պանություն

պաշտ-

2

32 (24/8/0)

Արտակարգ իրավիճակնե0002/Բ02 րում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

2

32 (8/24/0)

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

0708/Բ01

ստուգարք
5
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

0102/Բ01 Մաթեմատիկայի հիմունքներ
0404/Բ02

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ

32 (32/0/0)

1
ստուգարք

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար
բերված են ստորև.

1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

1401/Բ03

1401/Բ04

1401/Բ05

Մոդուլ-դասընթաց

Ժամանակակից հայոց
լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն - 1
Ժամանակակից հայոց
լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն - 2
Ժամանակակից հայոց
լեզվի ձևաբանություն 1

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4

64 (32/32/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

2

քննություն

4

64 (32/32/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ
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1401/Բ06

1401/Բ07

1401/Բ08
1401/Բ09

Ժամանակակից հայոց
լեզվի ձևաբանություն 2
Ժամանակակից հայոց
լեզվի շարահյուսություն
-1
Ժամանակակից հայոց
լեզվի շարահյուսություն
-2
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

4

64 (32/32/0)

4

քննություն

4

64 (32/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

4

48 (24/24/0)

6

քննություն

2

32 (16/16/0)

3

0003/Բ17

Արևմտահայերեն

4

48(32/16/0)

6

1401/Բ11

Հայոց լեզվի ոճագիտություն

5

64 (32/32/0)

7

1402/Բ01

Գրաբար -1

4

64 (0/64/0)

1

1402/Բ02

Գրաբար -2

4

64 (0/64/0)

2

1402/Բ03

Գրաբար -3
Հայոց լեզվի պատմություն -1

4

64 (0/64/0)

3

4

64 (64/0/0)

7

1402/Բ04

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ

1402/Բ05

Հայոց լեզվի պատմություն -2

4

64 (32/32/0)

8

քննություն

1402/Բ06

Բարբառագիտության
հիմունքներ

2

32 (24/8/0)

4

քննություն

1406/Բ01

Լեզվաբանության հիմունքներ

4

64 (48/16/0)

2

քննություն

1406/Բ03

Ընդհանուր լեզվաբանություն

5

64 (48/16/0)

5

քննություն

1403/Բ02

Հայ ժողովրդի բանահյուսություն

4

64 (48/16/0)

1

քննություն

6

96 (64/32/0)

2

քննություն

5

64 (48/16/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

6

96 (64/32/0)

4

քննություն

6

96 (72/24/0)

5

քննություն

1403/Բ03

1403/Բ04

1403/Բ05

1403/Բ06

Հայ հին և միջնադարյան գրականության
պատմություն
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն 1
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն 2
19-րդ դարավերջի և 20րդ դարասկզբի հայ
գրականության
պատմություն -1
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1405/Բ01

19-րդ դարավերջի և 20րդ դարասկզբի հայ
գրականության պատմություն -2
Նորագույն շրջանի հայ
գրականության պատմություն -1
Նորագույն շրջանի հայ
գրականության պատմություն -2
Արդի հայ գրականության պատմություն
Հայ գրաքննադատության պատմություն
Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա
Անտիկ և վերածննդի
արտասահմանյան գրականության պատմություն
17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն
19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն
Գրականագիտության
ներածություն
Գրականության
տեսություն
Ռուս գրականության
պատմություն
Մանկավարժություն

1306/Բ01

Հոգեբանություն

2

32 (32/0/0)

2

1301/Բ01

Տրամաբանություն

2

32 (32/0/0)

8

1403/Բ07

1404/Բ02

1404/Բ03
1404/Բ04
1404/Բ05
1404/Բ06

1606/Բ01

1606/Բ07

1606/Բ08
1407/Բ01
1407/Բ02
1701/Բ01

6

72 (48/24/0)

6

քննություն

6

64 (48/16/0)

7

քննություն

4

64 (40/24/0)

8

քննություն

4

48 (40/8/0)

7

քննություն

5

80 (64/16/0)

7

քննություն

2

32 (16/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (48/16/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

6

64 (48/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (48/16/0)

5

քննություն

2

32 (24/08/0)

1

քննություն

4

48 (40/08/0)

6

քննություն

4

48 (32/16/0)

6

քննություն

4

64 (48/16/0)

3

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

2. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

1405/B29
1405/B03

Մոդուլ-դասընթաց

Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում
Մանկավարժական
վարպետություն և էթիկա

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4

64 (48/16/0)

4

քննություն

4

64 (48/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ
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1405/B05
1405/B06
1405/B07

Մանկավարժության
տեսություն-1
Մանկավարժության
տեսություն-2
Մանկավարժական
անտրոպոլոգիա

1306/B01

Հոգեբանություն

1405/B40

Տարիքային անատոմիա,
ֆիզիոլոգիա և հիգիենա
ՀՀ կրթության համակարգը
Գեղագիտականը և
հասարակական
գիտակցությունը
Մանկավարժական
աքսեոլոգիա

1405/B09
1407/B25
1405/B10

4

64 (48/16/0)

1

քննություն

6

96 (64/32/0)

2

քննություն

4

64 (48/16/0)

2

քննություն

4

64 (64/0/0)

2

4

64 (48/16/0)

2

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

2

32 (24/8/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

5

64 (48/16/0)

3

քննություն

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

0707/B01

Գենետիկա

4

64 (64/0/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B41

Բժշկագիտության
հիմունքներ

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

1403/B01

Հայ գրականություն

4

64 (48/16/0)

3

1404/B01

Հայ նորագույն գրականություն
Դպրոցի կառավարման
հիմունքներ
Արվեստի
մանկավարժություն
Դպրոցի և մանկ. մտքի
պատմություն
Երջանկության
մանկավարժություն
Տարիքային
հոգեբանություն
Հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմություն
Էթնոմանկավարժություն
Կրթական տեխնոլոգիաներ
Խոսքի մշակույթի
հիմունքներ
Մանկութ. սոց. պաշտպանութ. համակարգի
կառավ.

6

32 (24/8/0)

4

4

64 (64/0/0)

8

4

64 (48/16/0)

5

6

96 (64/32/0)

4

5

64 (48/16/0)

7

2

32 (24/8/0)

4

3

32 (32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (48/16/0)

7

քննություն

6

96 (72/24/0)

5

քննություն

5

64 (48/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

6

64 (48/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B11
1405/B32
1405/B13
1405/B33
1308/B05
1405/B08
1405/B02
1405/B14
1401/B50
1405/B15
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ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

2202/B02

Սոցիոլոգիա

5

64 (48/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B16

Մանկավարժական վալեոլոգիա

5

64 (48/16/0)

6

քննություն

Դաստիարակությունը
քրեակատարող.
հիմնարկ.

4

64 (48/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B42

Սոցիալական վիճակագրություն

6

32 (32/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B18

Շտկողական մանկավարժություն

6

96 (72/24/0)

6

քննություն

1405/B19

Համեմատական մանկավարժություն

6

64 (40/24/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B30

Համագործակցության
մանկավարժություն

4

64 (48/16/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B31

Մանկավարժական
կանխատեսում

4

64 (48/16/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

6

64 (48/16/0)

7

քննություն

4

64 (64/0/0)

1

քննություն

4

64 (48/16/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

1405/B17

1405/B20
1405/B21
1301/B01

Ընտանեկան դաստ. ժամանակակից հիմնախնդիրներ
Տարիքային մանկավարժություն
Տրամաբանություն

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)։

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 կազմում է` «Հայոց
լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար` 20 կրեդիտ, «Սոցիալական
մանկավարժություն» մասնագիտության համար` 20 կրեդիտ։
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1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
ա. §Գրականագիտություն¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1403/B08

Հայ և ընդհանուր
դիցաբանություն
13-18-րդ
դդ.
հայ
քնարերգությունը
Հայ
գրականության
<<հեթանոս>> ավանդները
Գեղարվեստական
երկի վերլուծության
սկզբունքները
Համեմատական
գրականագիտություն
Հայ
մատենագրություն
Քննադատության
տեսություն
20-րդ
դարասկզբի
իրադարձությունները
հայ
նորագույն
գրականության մեջ
Ֆրանսահայ գրականությունը
1920-60ական թվականներին
Նորագույն
շրջանի
հայ պոեմը

1403/B09
1403/B10

1403/B11
1403/B50
1403/B13
1404/B07

1404/B08

1404/B09
1404/B10

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

5

2

32 (32/0/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

2

24 (24/0/0)

6

2

24 (24/0/0)

6

2

32 (32/0/0)

7

2

32 (32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

2

16 (16/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

2

16 (16/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

Կիսամյակ Գնահատման ձևը

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

բ. §Լեզվաբանություն¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

1401/B15

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

Մոդուլ-դասընթաց

Հայերենի իմաստափոխությունը

Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրությունները և տարբերությունները
1401/B16 Ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները
1402/B08
Հայոց տեղանվանագիտություն
1402/B07

1401/B17 Ռուս-հայերեն թարգմանության
խնդիրներ
1402/B09 Միջին հայերենի հոլովման և խո-
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Գնահատման
ձևը

2

32 (32/0/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32 (32/0/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32 (32/0/0)

5

2

32 (32/0/0)

5

2

24 (24/0/0)

6

2

24 (24/0/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ

նարհման համակարգը
1401/B18 Լեզվական վերլուծության
հիմունքնր
1406/B30 Լեզվանշանագիտություն
Հաայերենի տիպաբանական
զարգացումը
Հայերենի ուղղագրության պատ1401/B19
մություն
1406/B60

2

32 (32/0/0)

7

2

32 (32/0/0)

7

2

16 (16/0/0)

8

2

16 (16/0/0)

8

ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

գ. §Թարգմանչական գործ¦ մասնագիտացում
Թվանիշ

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

Մոդուլ-դասընթաց

1401/B50 Թարգմանության ընդհանուր
հիմունքներ
1401/B51 Բառապաշարի թարգմանության
առանձնահատկությունները
1401/B52 Թարգմանության քերականական
խնդիրները
1401/B53 Նախաթարգմանական
վերլուծություն
1401/B54 Գեղարվեստ. թարգմ. տեսութ. հիմունքներ (տեսութ. և պրակտիկա)
1401/B55 Հայ թարգմանչական արվեստի
պատմություն
1401/B56 Գիտ., տեղեկատ. և պաշտոնական
բնագր. թարգմ. առանձնահատկ.
Ռուս-հայկական լեզվամշակու1401/B57
թային առնչություններ
1401/B58 Հոգելեզվաբանական հիմունքներ
1401/B59

Ռուս-հայերեն գործնական
թարգմանություն

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

5

2

32 (32/0/0)

5

2

24 (24/0/0)

6

2

24 (24/0/0)

6

2

32 (32/0/0)

7

2

32 (32/0/0)

7

2

16 (16/0/0)

8

2

16 (16/0/0)

8

Գնահատման
ձևը

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

2. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն
ա. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Սոցիալական մանկավարժության հիմունքներ
Սոցիալական քաղաքա1405/B25
կանություն
1405/B24 Սոցիալական մանկա1405/B23

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

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

5
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Գնահատման
ձևը

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

1405/B28

1405/B27
1307/B26
1405/B22

վարժություն
Սոցիալ. մանկավարժի
աշխ. մեթ. և տեխնոլոգիա
Սոցիալական մանկավարժության պատմություն
Սոցիալական
հոգեբանություն
Սոցիալական և կրթական հաղորդակցում

4

64 (48/16/0)

6

քննություն

2

32 (32/0/0)

5

քննություն

2

32 (32/0/0)

7

քննություն

4

64 (48/16/0)

7

քննություն

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

1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4

6

ստուգարք

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն

4

8

քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

քննություն

Մոդուլ

Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ

2. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ

4

6

ստուգարք

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն

4

8

քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

քննություն

Մոդուլ
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է հայ բանասիրության 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 որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ
«Հայոց լեզու և գրականություն» և «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտությունների համար

1401/Բ01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
(միայն <<Սոցիալական մանկավարժություն>> մասնագիտության ծրագրում)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
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. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական
մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ, գրական հայերենով շարադրել մտքերը։
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 5. Բառապաշար. Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի
բառակազմական միջոցները։ Թեմա 6. Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 7.
5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8. Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝ եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
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1401/Բ02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
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. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ։
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. համաձայնությանն ու խնդրառությանը առնչվող սխալների
վերացում։ Թեմա 5. Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6. Բարդ նախադասություն.
փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7. Ուղղակի և անուղղակի խոսք։
Թեմա 8. Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9. Ձևաբանական և
շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10. Ճարտասանական հմտություններ.
բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա 11. Հայ նոր
գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա
12. Հայ նորագույն և արդի գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, որից առաջ ուսանողները գրում են
քննական թելադրություն (3 միավոր): Մնացած 17 միավորը բաշխվում է հետևյալ
ձևով։ Բանավոր քննության հարցատոմսը պարունակում է երկու տեսական
հարց և մեկ գործնական առաջադրանք՝ համապատասխանաբար 6, 6, 5 միավոր
արժեքով:
1703/Բ01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց լեզվի
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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:
1703/Բ02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր
խոսքի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը`
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռոõսաց լեզվի ոõղղագրության հիմնական սկզբունքները և
կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաÛÇÝ 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:
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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 նախադասությ³Ý 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:
1603/Բ01. Անգլերեն -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհարստացնի ակտիվ և ներզոր բառապաշարը,
2. կսովորի անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող
երևույթները,
3. ձեռք կբերի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական
առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3. Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4.
Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ
ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը, հանրամշակութային երևույթներ և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
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1603/Բ02. Անգլերեն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա
համակարգել
նախորդ
փուլում
յուրացրած
քերականական նյութը` հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի
վրա,
2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ,
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված/կարդացած նյութի հիմնական
բովանդակությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը
երկրորդականից,
4. կտիրապետի
տվյալ
մասնագիտության
տերմինաբանական
համակարգին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական
առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն
ու խոսքի առոգանությունը, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. Վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած
քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: Թեմա 5. Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական
համակարգ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1604/Բ01. Գերմաներեն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժ. գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական
գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք`
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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/Բ02. Գերմաներեն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժ. գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին
փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը,
ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և
տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական
այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը
վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի
վերարտադրություն և կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները:
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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», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման
վրա:
1608/Բ01. Ֆրանսերեն-1

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտությունների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի ընդունելության քննություն),
ինչպես նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français général) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերեն
լեզվից 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:
1608/Բ02. Ֆրանսերեն-2

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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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. Մասնագիտական հիմնական 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/Բ03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ
օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
1. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական
տեքստեր
2. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով,
3. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական
թեմաներով
4. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման
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միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա 2. Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3. Մասնագիտական
տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության
հիմնական խնդիրներ. Թեմա 4. Գիտական զեկույցների և մասնագիտական
ռեֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
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:
1603/բ03. Անգլերեն– 3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների
զարգացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի
հիմնական բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու
հմտություններին,
3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից
անգլերեն և հակառակը,
4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2. Քերականություն. բայի անդեմ
ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր
և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3. գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4.
Առաջարկվող թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային
արժեքներ, 21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում, հայրենիք և հայրենասիրություն և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր:
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1604/Բ03. Գերմաներեն-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժ. գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կրթական
մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապահովել
անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործունեության
համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել 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: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական
կառույցները: Թեմա 3. Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության
միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք 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:
1608/Բ03. Ֆրանսերեն– 3

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական
ֆրանսերեն (Français professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտեի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
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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:
1106/Բ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց
պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1. Հայաստանը հնագույն
շրջանում: Թեմա 2. Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դ: 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:
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1106/Բ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
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 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4. Հայաստանի Հանրապետությունը 19181920թթ.։ 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:
1302/Բ01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված
աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի միտումների և այդ
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համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին մասնագիտական
պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական, քաղաքական մշակութային և մարդաբանական պատկերացումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2. Քաղաքակրթության զարգացման
պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3. Կեցության փիլիսոփայական
ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատ-կությունները: 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:

Կամընտրական դասընթացներ
1001/Բ01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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.
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1.
2.

յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
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.
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/Բ01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության
ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության վերլուծության
պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության
տեսական և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում
կկազմի
քաղաքագիտության
առարկայական
տիրույթի ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա
քաղաքագիտական
վերլուծություններ
կատարելու
բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնա-
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հարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2. Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 3. Քաղաքական իշխանության էությունն ու
կառուցվածքը։ Թեմա 4. Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5.
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6.
Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7.
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8. Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9. Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին
տրվում է 4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:
1901/Բ01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կամ 2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական
գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես
նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձեւավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները,
հայեցակարգերը,
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: Թեմա8-9. Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10. Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 1116. 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.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական
պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
1107/Բ01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա
գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. 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:
«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:
2101/Բ01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ
ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի
կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական
համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2. Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3. Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4. Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5. Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա
6. Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7. Հայ Առաքելական
եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8. Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9. Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10. Հայ
Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ
2301/Բ01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ հա-
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մակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման
մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ
մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ
կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
1.
2.

3.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
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,
կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային,
ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների
համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
Բովանդակությունը.

Թեմա1. Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: 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.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են
հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած
թեմաների վրա:
0002/Բ01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն
պարապմունք, 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք

և

0.5

ժամ

գործնական

Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ,
թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն և պատերազմական
պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, նաև փրկարարական
աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված
ԱԻ-ում
և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ
իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2. ԱԻները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3. Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4. Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա 5.
Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի
ժամանակ: Թեմա 6. ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության 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` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0002/Բ02.
Արտակարգ
իրավիճակներում
բուժօգնություն 2 կրեդիտ

Շաբաթական 0.5 ժամ դասախոսություն
պարապմունք, 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք

բնակչության

և

1.5

ժամ

առաջին

գործնական

Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ
պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահարում,
ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն,
վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ
պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում,
ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում:
Թեմա 2. Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻների պայմաններում: Թեմա 3. Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ:
Թեմա 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 5. Վնասածքներ 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/Բ01. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ ստուգարք
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց 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. Էկոլոգիա 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: 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
0102/Բ01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ ( 2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկայի հիմունքներին' որպես ընդհանուր
մշակույթի բաղկացուցիչ մասի, ձևավորել վերացական մտածողություն:
Կրթական արդյունքները.
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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։
0404/Բ01. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց բնագիտության զարգացման պատմությանը, բնության համակարգերի կազմավորման, կառուցվածքի և զարգացման օրինաչափություններին,
բնագիտության զարգացման ներկա միտումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը, բնագիտության հիմնական սկզբունքները, բնության համակարգերի կառուցվածքի,
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները:
2. կհասկանա բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման
ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները:
3. կկարողանա կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության առավել ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բնագիտության առարկան: Օրինաչափությունները և զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 2. Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: Թեմա 3.
Աշխարհի մեխանիստական պատկերը: Թեմա 4. Դասական թերմոդինամիկայի
և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները: Թեմա 4. Նյութի կառուցվածքի
կոնցեպցիաները: Թեմա 5. Հարաբերականության հատուկ և ընդհանուր
սկզբունքները: Թեմա 6. Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդեցությունների կոնցեպցիաները: Թեմա 7. Անորոշությունը աշխարհում: Անորոշությունների առնչություն: Լրացման սկզբունք: Թեմա 8. Տարրական մասնիկները:
Հիմնարար փոխազդեցությունները: Թեմա 9. Աստղերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 10. Մոլորակների կառուցվածքի,
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 11. Տիեզերքի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 12. Քվանտային կոսմոլոգիա: Անթրոպային սկզբունք: Թեմա 13. Կենդանի նյութի ձևերը, հատկու-
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թյունները և կազմավորման մակարդակները: Թեմա 14. Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված
հարցաշարից:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
1401/Բ03. Ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց տարբեր հատկանիշներով,
ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա ժամանակակից հայերենի հնչյունների հատկանիշներն ու դասակարգման սկզբունքները, բառապաշարի ընդհանուր հատկանիշները.
կհասկանա հնչյունափոխական առանձնահատկությունները, գրանշանների
և հնչյունների փոխհարաբերությունը.
կկարողանա կատարել բառերի հնչյունաբանական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում. հայերենի զարգացման
փուլերը։ Թեմա 2. Հայերենի հնչյունական համակարգը. այբուբենի հատկանիշները։ Թեմա 3. Հնչյուն և հնչույթ. հնչույթ և գրանշան։ Թեմա 4. Ձայնավորների
դասակարգումը. բաղաձայնների դասակարգումը։ Թեմա 5. Շեշտը հայերենում.
վանկ. տողադարձ։ Թեմա 6. Հնչյունափոխությունը և նրա տեսակները։ Թեմա 7.
Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները. ուղղագրական բարեփոխումներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ04. Ժամանակակից հայոց
բառագիտություն - 2 (4 կրեդիտ)

լեզվի

հնչյունաբանություն

և

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 գործնական
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պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային համակարգերն իրենց տարբեր հատկանիշներով,
ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1 կիմանա ժամանակակից հայերենի բառապաշարի հատկանիշները, բառերի ձևաիմաստային խմբերի դասակարգման սկզբունքները, բառակազմական օրինաչափությունները.
2 կհասկանա բառերի ստուգաբանական իմաստները, բառիմաստի պատմական փոփոխությունները.
3 կկարողանա կատարել բառակազմական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի ձևաիմաստային տարբեր խմբերի բառերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառագիտություն. նրա ենթաբաժինները։ Թեմա 2. Բառային մենիմաստություն և բազմիմաստություն. բառիմաստի փոփոխություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը։ Թեմա 3. Բառապաշար. նրա հատկանիշները։ Բառապաշարի շերտերը և դրանց դասակարգումը։ Թեմա 4. Բառակազմություն։ Ձևույթը և
նրա տեսակները։ Թեմա 5. Բարդություններ, նրանց տեսակները։ Թեմա 6. Դարձվածաբանություն. դարձվածային միավորների հատկանիշները և դասակարգումը։ Թեմա 7. Բառարանագրություն. բառարանների տիպերը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Բ05. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ. և 32 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգը, գոյական, ածական, թվական, դերանուն խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական
կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկանիշները.
2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական կարգերի տարբերակման չափանիշները.
3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի
քերականական զուգաձևությունները։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ձևաբանությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. քերականական
կարգեր. քերականական ձև, իմաստ և պաշտոն։ Թեմա 2. Խոսքի մասերի
դասակարգման հիմունքները. թեքվող և չթեքվող խոսքի մասեր։ Թեմա 3.
Գոյական. գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման կարգերը. իմաստային-քերականական խմբերը։ Թեմա 4. Ածական. տեսակները և նրանց հատկանիշները։
Թեմա 5. Թվական. տեսակները և կազմությունը։ Թեմա 6. Դերանուն. նրա
տեսակները և դրանց քերականական հատկանիշները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ06. Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախ. և 32 գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգը, բայ մակբայ, շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն խոսքի մասերի հատկանիշները, ուսուցանել տեսական գիտելիքների գործնական կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական համակարգի հատկանիշները.
2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, քերականական կարգերի տարբերակման չափանիշները.
3. կկարողանա կատարել ձևաբանական վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի
քերականական զուգաձևությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բայ. բայի քերականական կարգերը՝ դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ,
սեռ, կերպ. դերբայներ. եղանակային ձևեր։ Թեմա 2. Մակբայ. նրա տեսակները և
կազմությունը։ Թեմա 3. Կապ. նրա տեսակները. դասակարգման սկզբունքները։
Թեմա 4. Շաղկապ. նրա տեսակները։ Թեմա 5. Վերաբերական. նրա տեսակները։
Թեմա 6. Ձայնարկություն. նրա տեսակները։
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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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Բ07. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգն իր տարբեր հատկանիշներով, ուսուցանել
բառերի կապակցման միջոցներն ու եղանակները, պարզ նախադասության
հատկանիշները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի
հատկանիշները.
2. կհասկանա նախադասության անդամների որոշման սկզբունքները,
նախադասության տարբեր տեսակների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել պարզ նախադասության շարահյուսական
վերլուծություններ, ճիշտ կկիրառի կապակցման միջոցներն ու
եղանակները։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Շարահյուսությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. շարահյուսական կաղապարներ և շարահյուսական նվազագույն միավորներ։ Թեմա 2. Բառերի կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ Բառակապակցություն. նրա դասակարգման սկզբունքները։ Թեմա 3. Նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները. տեսակները։ Թեմա 4. Նախադասության գլխավոր
անդամներ։ Ենթակայի արտահայտությունը։ Ստորոգյալի արտահայտությունը.
տեսակները։ Թեմա 5. Գոյականական անդամի լրացումներ։ Թեմա 6. Բայական
անդամի լրացումներ։ Թեմա 7. Բազմակի անդամներ։ Դերբայական դարձված։
Պարզ նախադասության շարադասությունը։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ08. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախ. և 24 գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգն իր տարբեր հատկանիշներով, ուսուցանել
բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակները, բարդ նախադասության հատկանիշները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգի հատկանիշները.
2. կհասկանա բարդ նախադասության կառուցվածքային տեսակների
որոշման սկզբունքները, բաղադրիչ նախադասությունների շարահյուսական գործառույթները.
3. կկարողանա կատարել բարդ նախադասության շարահյուսական վերլուծություններ, որոշել ստորադաս նախադասությունների շարահյուսական
գործառույթները (բնույթները)։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարդ նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։ Համադասություն և ստորադասություն։ Բարդ նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցներն ու եղանակները։ Թեմա 2. Բարդ համադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր. նրա հատկանիշները։
Թեմա 3. Բարդ ստորադասական նախադասությունը՝ որպես լեզվական միավոր.
նրա հատկանիշները։ Ենթակա և ստորոգելի ստորադաս նախադասություններ։
Թեմա 4. Գոյականական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ։
Թեմա 5. Բայական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ։
Թեմա 6. Բազմաբարդ նախադասություններ։ Ուղղակի և անուղղակի խոսք։
Թեմա 7. Փոխակերպում։ Կետադրություն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Բ09. Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 16 գործնական
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պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, ծանոթացնել
ուսուցման նոր մեթոդների կիրառմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի ուսուցման առանձնահատկությունները
հանրակրթական դպրոցում.
2. կհասկանա տեսական նյութի մատուցման ձևերը.
3. կկարողանա վարել հայոց լեզվի դաս՝ ըստ հանրակրթական դպրոցի
ուսումնական ծրագրերի։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայոց լեզվի մեթոդիկան՝ որպես գիտաճյուղ. ուսուցման մեթոդներ.
ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման ձևերը։ Թեմա 2. Ծրագրեր, ուսումնական պլաններ, դասագրքեր։ Թեմա 3. Հնչյունաբանության ուսուցումը։ Թեմա 4.
Բառագիտության ուսուցումը։ Թեմա 5. Ձևաբանության ուսուցումը։ Թեմա 6.
Շարահյուսության ուսուցումը։ Թեմա 7 . Գրավոր աշխատանքների տեսակները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ10. Արևմտահայերեն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ ( 32 ժամ դասախ. և 16 գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևմտահայերենի
հնչյունական, բառապաշարային, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները, արևելահայերենի և արևմտահայերենի միջև եղած տարբերությունները և նմանությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արևմտահայերենի ձևավորումը, հնչյունական, բառային և քերականական հատկանիշները.
2. կհասկանա արևմտահայերենի ու արևելահայերենի միջև եղած տարբերություններն ու նմանությունները.
3. կկարողանա հասկանալ և վերլուծել արևմտահայերեն տեքստեր, հաղորդակցվել արևմտահայերենով։
Բովանդակությունը
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Թեմա 1. Հայերենի զարգացման փուլերը. արևմտահայերենի ձևավորումը։
Թեմա 2. Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը. ուղղագրություն. բաղաձայնական համակարգի արտասանական առանձնահատկությունները. հնչյունափոխություն։ Թեմա 3. Արևմտահայերենի և արևելահայերենի բառապաշարային ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Դարձվածային միավորներ։
Թեմա 4. Արևմտահայերենի և արևելահայերենի ձևաբանական համակարգերի
ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 5. Արևմտահայերենի և
արևելահայերենի շարահյուսական համակարգերի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ11. Հայոց լեզվի ոճագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի ոճաբանական համակարգը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի ոճական համակարգի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հնչյունական, բառային և քերականական իրողությունների
ոճական կիրառությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել ոճաբանական վերլուծություններ, գործնականում
կիրառել ոճական տարբեր հնարներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճագիտությունը որպես գիտաճյուղ. ոճույթի ըմբռնումը։ Թեմա 2.
Իրադրական և գործառական ոճեր. նրանց տեսակները։ Թեմա 3. Հնչյունաբանական ոճագիտություն։ Թեմա 4. Բառագիտական ոճագիտություն։ Թեմա 5. Ձևաբանական ոճագիտություն։ Թեմա 6. Շարահյուսական ոճագիտություն։ Թեմա 7.
Լեզվի պատկերավորման միջոցները։ Թեմա 8. Լեզվի արտահայտչական
միջոցները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1402/Բ01. Գրաբար - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝ գրաբարի հնչյունական և բառային իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և
բառային հատկանիշները.
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը.
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, բառապաշարային վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր
առանձնահատկությունները։ Թեմա 2. Գրաբարի հնչյունական համակարգը.
երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ Թեմա 3. Գրաբարի դերբայները։ Թեմա 4.
Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական եղանակներ։ Թեմա 5. Գրաբարի անկանոն բայերը։ Թեմա 6. Գրաբարի
պակասավոր բայերը։ Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ02. Գրաբար - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի բառային և ձևաբանական իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի բառային և ձևաբանական հատկանիշները.
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը.
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի բառապաշարային և
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ձևաբանական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաբարի անվանական հոլովումը։ Թեմա 2. Հոլովները և նրանց կազմությունը. հոլովման համակարգի տարբերությունն աշխարհաբարի համեմատությամբ։ Թեմա 3. Պարզ հոլովումներ. Ա, Ե, Ի, Ո, ՈՒ հոլովումներ։ Թեմա 4.
Խառը հոլովումներ. Ի-Ա, Ո-Ա հոլովումներ։ Թեմա 5. Անկանոն հոլովումներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ03. Գրաբար - 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝ գրաբարի բառային, ձևաբանական և շարահյուսական իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշները.
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը.
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։ Թեմա 2. Անձնական դերանունները և նրանց հոլովումը։ Թեմա 3. Ցուցական դերանունները և նրանց
հոլովումը։ Թեմա 4. Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ դերանուններ։ Որոշյալ դերանուններ։ Թեմա 5. Ածական
անուն. ածականների համեմատության աստիճաններիկազմությունը։ Թվականը
գրաբարում։ Թեմա 6. Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի
հոդերը։ Գրաբարի շաղկապները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1402/Բ04. Հայոց լեզվի պատմություն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատմության, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի հնչյունական, բառային, համակարգերի պատմական զարգացումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հնչյունական և բառապաշարային համակարգերի պատմական զարգացումը.
2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների ծագումը և պատմական զարգացումը.
3. կկարողանա պարզաբանել լեզվական շատ իրողությունների ծագումնաբանությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայոց լեզվի պատմությունը՝ որպես գիտաճյուղ. լեզվի ուսումնասիրության աղբյուրները։ Թեմա 2. Հայերենի պատմական զարգացման փուլերի
ստորաբաժանումը և դրա վերաբերյալ կարծիքները։ Թեմա 3. Լեզուների ծագման
վերաբերյալ տեսությունները։ Թեմա 4. Հայերենի հնչյունական համակարգի
պատմական զարգացումը։ Թեմա 5. Հայերենի բառապաշարի պատմական
զարգացումը։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ05. Հայոց լեզվի պատմություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (32 ժամ դասախոսություն,
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

32

գործնական

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի պատմության, լեզվի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի ծագման վերաբերյալ եղած տեսությունները, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի պատմական զարգացումը.
2. կհասկանա ժամանակակից հայերենի լեզվական տարբեր իրողությունների ծագումը և պատմական զարգացումը.
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3. կկարողանա պարզաբանել ձևաբանական և շարահյուսական շատ իրողությունների ծագումնաբանությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի ձևաբանական համակարգի պատմական զարգացումը։
Թեմա 2. Հոլովման համակարգի պատմական զարգացումը։ Թեմա 3. Բայ.
հայերենի դերբայները և նրանց պատմական զարգացումը: Թեմա 4. Խոնարհման
համակարգի պատմական զարգացումը։ Թեմա 5. Շարահյուսական համակարգի
պատմական զարգացումը. Կապակցման միջոցներ և եղանակներ. համաձայնություն. կառավարում (խնդրառություն). առդրություն. շարադասություն։ Թեմա 6.
Նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամներ. պարզ և բարդ նախադասություններ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ06. Բարբառագիտության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախ., 8 գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի բարբառները, դրանց դասակարգման սկզբունքները, բարբառների հնչյունական, բառային, ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
բարբառների
դասակարգման
վերաբերյալ
եղած
տեսությունները.
2. կհասկանա հայերենի բարբառների հնչյունական, բառային և
քերականական հատկանիշները.
3. կկարողանա տարբերել բարբառը, ենթաբարբառը, խոսվածքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարբառագիտությունը՝ որպես գիտաճյուղ։ Թեմա 2. Բարբառների
դասակարգման վերաբերյալ եղած տեսությունները։ Թեմա 3. Բարբառների
հնչյունական համակարգերը։ Թեմա 4. Բարբառների բառային համակարգերը։
Թեմա 5. Բարբառների ձևաբանական համակարգերի տարբերությունները. սահմանական ներկան՝ որպես բարբառների ճյուղերի տարբերակման հիմք. ՈՒՄ,
ԿԸ, ԵԼ ճյուղերի բարբառներ։ Թեմա 6.
Տարբեր ճյուղերի բարբառների
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շարահյուսական տարբերությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1406/Բ01. Լեզվաբանության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 գործնական
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական ընդհանուր կարգերը. աշխարհի լեզուների հնչյունական, բառային, ձևաբանական և
շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր առանձնահատկությունները,
աշխարհի լեզուներն ու նրանց բաշխումը լեզվաընտանիքներում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվական ընդհանուր կարգերը.
2. կհասկանա ցեղակից և ոչ ցեղակից լեզուների նմանություններն ու տարբերությունները.
3. կկարողանա տարբերել տարբեր լեզվաընտանիքների պատկանող լեզուները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզվի բնութագիրը. լեզվի բնորոշումը. լեզվի գոյության ձևերը։ Թեմա
2. Լեզուների հնչյունական համակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները. գրային համակարգեր։ Թեմա 3. Լեզուների բառային համակարգերը։
Թեմա 4. Լեզուների ձևաբանական համակարգերը։ Թեմա 5. Լեզուների շարահյուսական համակարգերը։ Թեմա 6. Լեզվի ծագումը։ Թեմա 7. Աշխարհի
լեզուների դասակարգումը
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1406/Բ03. Ընդհանուր լեզվաբանություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական ուղղությունները, ուսումնասիրման մեթոդները, լեզվահոգեբանական յուրահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվաբանության ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները.
2. կհասկանա ուսումնասիրման տարբեր եղանակաների դրական և բացասական կողմերը. լեզուների կառուցվածքային առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա տարբերել լեզվական կարգերը, կվերլուծի լեզվաբանական
տարբեր ուսմունքներով կատարված ուսումնասիրությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզուների ուսումնասիրման մեթոդներն ու ուղղությունները.
լեզվաբանության բաժինները. լեզվի ուսումնասիրման հայեցակետերը։ Թեմա 2.
Լեզու և մտածողություն. լեզու և խոսք։ Թեմա 3. Կառուցվածք. նորմա. կիրակություն։ Թեմա 4. Լեզվական մակարդակներ և միավորներ։ Շարակարգային և
հարացուցային հարաբերություններ։ Թեմա 5. Հնչյուն և հնչույթ. ձևույթ. բառ։
Թեմա 6. Բառակապակցություն. շարույթ. նախադասություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ։ Տեքստ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Բ02. Հայ ժողովրդի բանահյուսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախ. և 16 գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ժողովրդի բանահյուսությունը, բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց
առանձնահատկությունները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բանահյուսության և գեղարվեստական գրականության ընդհանրություններն ու տարբերությունները.
2. կհասկանա բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել բանահյուսական նյութերի ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ժողովրդական բանահյուսության առարկան. բանահյուսության
տարբերակումը գրավոր գրականությունից։ Թեմա 2. Հայ ժողովրդի բանահյուսությունը. ընդհանուր ակնարկ։ Թեմա 3. Հայ հին առասպելները. առասպելի
ժանրային առանձնահատկությունները. առասպելների հետագա մշակումները։
Թեմա 4. Հայ ժողովրդական էպոսը. էպոսի ժանրային առանձնահատկությունները. էպոսի պատումները։ Թեմա 5. Հայկական ժողովրդական հեքիաթները.
հրաշապատում և իրապատում հեքիաթներ. ավանդազրույցներ. դրանց մշակումները։ Թեմա 6. Առակ. առած. ասացվածք. հանելուկ։ Թեմա 7. Հայկական
ժողովրդական վիպական երգեր. հայ ժողովրդական քնարերգություն. հայ
գուսանական երգեր։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Բ03. Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն
կրեդիտ)

(6

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախ.և 32 գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ հին և միջնադարյան գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ հին և միջնադարյան գրականության ժանրերը, զարգացման
հիմնական
ուղղությունները,
պատմական
դեպքերի
արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձ-
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նահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի
ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 2.
Ագաթանգեղոս, Փ. Բուզանդ, Մ. Խորենացի, Եղիշե, Ղ. Փարպեցի, Հ. Մանդաունի։
Թեմա 3. Հայ գրականությունը 6-9-րդ դդ. Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Ղևոնդ Երեց,
Դ. Քերթող, եկեղեցական բանաստեղծություն։ Թեմա 4. Հայ գրականությունը 1012-րդ դդ. Հ. Դրասխանակերտցի, Թ. Արծրունի, Մ. Կաղանկատվացի, Գ. Նարեկացի, Գ. Մագիստրոս, Ա. Լաստիվերտցի, Հ. Իմաստասեր, Ն. Շնորհալի, Մ. Գոշ։
Թեմա 5. Հայ գրականությունը 13-16-րդ դդ. Վ. Այգեկցի, Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հ.
Թլկուրանցի, Մ. Նաղաշ, Գ. Աղթամարցի, Ն. Քուչակ։ Թեմա 6. Հայ գրականությունը 17-18-րդ դդ. Ն. Հովնաթան, Պ. Դպիր, Պ. Ղափանցի, Սայաթ-Նովա։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Բ04. 19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախ. և 16 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարի հայ գրականությունը, գրական ուղղությունները, հայ նոր գրականության ձևավորումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ ժողովրդի քաղաքական կացությունը 19-րդ դարի սկզբին.
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հայ լուսավորական շարժումը. Մխիթարյաններ. կլասիցիզմը հայ գրականության մեջ. հայ գրականության նոր շրջանի սկզբնավորումը։ Թեմա 2. Հ. Ալամդարյան, Մ. Թաղիադյան։ Թեմա 3. Խ. Աբովյան, Ղ. Ալիշան։ Թեմա 4. Հայ գրականությունը 1850-60-ական թթ. Մ. Նալբանդյան։ Թեմա 5. Ռ. Պատկանյան, Ս.
Շահազիզ։ Թեմա 6. Մ. Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Բ05. 19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախ.և 32 գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարի հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դարի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 70-80-ական
թթ. գրական հոսանքներ. §Մշակ¦ և §Մեղու¦ բանավեճը։ Թեմա 2. Ռոմանտիզմը
և ռեալիզմը հայ իրականության մեջ։ Թեմա 3. Պ. Պռոշյան, Ղ. Աղայան։ Թեմա 4.
Գ. Սունդուկյան, Րաֆֆի։ Թեմա 5. Հ. Պարոնյան, Ծերենց։ Թեմա 6. Ս. Տյուսաբ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1403/Բ06. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության
պատմություն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոս. և 24 գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և
20-րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի
արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19-րդ դարի 90-ական թթ.
քննադատական ռեալիզմի զարգացումը։ Թեմա 2. Շիրվանզադե, Մուրացան։
Թեմա 3. Նար-Դոս, Հ. Հովհաննիսյան։ Թեմա 4. Ալ. Ծատուրյան. 1890-ական թթ.
գյուղագրությունը։ Թեմա 5. Վրթ. Փափազյան։ Թեմա 6. Ա. Արփիարյան, Տ.
Կամսարական, Գ. Զոհրապ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Բ07. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության
պատմություն - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոս. և 24 գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 20րդ դարասկզբի հայ գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության
ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. հայ
պարբերական մամուլը։ Թեմա 2. Հ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան։ Թեմա 3 . Ե.
Օտյան, Մ. Մեծարենց։ Թեմա 4. Սիամանթո, Դ. Վարուժան։ Թեմա 5 . Շ. Կուրղինյան, Վ. Տերյան։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Բ02. Նորագույն շրջանի հայ գրականության պատմություն - 1
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (52 ժամ դասախոս. և 12 գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ
գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության կարևոր երկերը, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական-գեղարվեստական առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. պատմական իրադարձությունները, գրական-գեղարվեստական ուղղությունները,
հոսանքները, նորագույն գրականության սկզբնավորումն ու առանձնահատկու-
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թյունները։ Թեմա 2 .Ե. Չարենց։ Թեմա 3. Ակսել Բակունց: Թեմա 4. Դ. Դեմիրճյան:
Թեմա 5. Ս. Զորյան։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Բ03. Նորագույն շրջանի հայ գրականության պատմություն
կրեդիտ)

- 2 (4

Շաբաթական 8 ժամ (40 ժամ դասախոս. և 24 գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ
գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները.
2. կհասկանա գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ նորագույն գրականությունը 20-րդ դարի 30-ական թթ. հասարակական-քաղաքական իրադարձությունները: Գ. Մահարի, Վ. Թոթովենց, Մ. Արմեն: Թեմա 2. Գրականությունը 1940-50-ական թթ.: Ն. Զարյան, Հ. Շիրազ: Թեմա
3. Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը: Գաղթօջախները և գրական ուժերը: Թեմա 4. Կարոտի գրականություն. Համաստեղ և Հ. Մնձուրի: Թեմա 5. Վ.
Թեքեյան, Հ. Օշական: Թեմա 6. Նահանջի թեման. Շ. Շահնուր: Թեմա 7. Կ. Զարյան: Թեմա 8. Վ. Շուշանյան և Մուշեղ Իշխան: Թեմա 9. Սփյուռքահայ գրականությունը հետպատերազմյան տարիներին:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ04. Արդի հայ գրականության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոս. և 8 գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ գրականությունը (1960-2000թթ.), գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության
մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հետպատերազմյան շրջանի առաջին տասնամյակի հայ գրականությունը։ Թեմա 2. Անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո գրական
նոր շարժումը: Թեմա 3. Հ. Քոչար, Ս. Խանզադյան։ Թեմա 4. Բանաստեղծությունը. Հ. Սահյան և Վ. Դավթյան: Թեմա 5. Պ. Սևակ, Ս. Կապուտիկյան: Թեմա 6.
Պատերազմի թեման արձակում. Բ. Հովսեփյան, Մ. Սարգսյան, Ս. Խանզադյան:
Թեմա 7. Արձակը. Հ. Մաթևոսյան, Զ. Խալափյան, Վ. Պետրոսյան։ Թեմա 8. Խ.
Դաշտենց, Մ. Գալշոյան: Թեմա 9. Գրականությունը անկախության շրջանում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Բ05. Հայ գրաքննադատության պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախ. և 16 գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրաքննադատական մտքի պատմությունը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրաքննադատության պատմությունը, զարգացման հիմնական ուղղությունները.
2. կհասկանա գրաքննադատության առանձնահատկությունները, դերը և
նպատակը.
3. կկարողանա կատարել գրաքննադատական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քննադատության առաջացումը հնագույն ժամանակներում. անջատումը գրականությունից, փիլիսոփայությունից և մյուս գիտություններից։ Թեմա
2. Հայ գրաքննադատության ձևավորումը, նախնական միաձուլվածությունը
պատմագրությանը։ Թեմա 3. Մ. Խորենացի, Հ. Մանդակունի։ Թեմա 4. Գ. Նարեկացի, Հովհ. Սարկավագ Իմաստասեր։ Թեմա 5. Լուսավորական քննադատություն. Մ. Թաղիադյան, Խ. Աբովյան, Գ. Ախվերդյան, Ս. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան։ Թեմա 6. Գրաքննադատությունը 1870-80-ական թթ. Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան,
Գր. Արծրունի։ Թեմա 7. Ստ. Պալասանյան, Ղ. Աղայան, Ա. Արփիարյան, Գ. Զոհրապ։ Թեմա 8. Գրաքննադատությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին.
Ալ. Շիրվանզադե, Լ. Մանվելյան, Վրթ. փափազյան, մ. Մեծարենց, Ա. Հարությունյան, Ա. Չոպանյան։ Թեմա 9. Լեո, Հ. Թումանյան, Ա. Տերտերյան, Դ. Վարուժան, Վ.
Տերյան, Ստ Շահումյան։ Թեմա 10. Արդի հայ գրաքննադատությունը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Բ06. Հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 16 գործնական
պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության
դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում, ծանոթացնել ուսուցման նոր մեթոդների կիրառմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրականության ուսուցման առանձնահատկությունները
հանրակրթական դպրոցում.
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2. կհասկանա տեսական նյութի մատուցման ձևերը.
3. կկարողանա վարել հայ գրականության դաս՝ ըստ հանրակրթական
դպրոցի ուսումնական ծրագրերի։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականության դասավանդման մեթոդիկան՝ որպես առարկա, նրա
բովանդակությունը, նպատակը, խնդիրները։ Թեմա 2. Խոսքային, գործնական,
զննական մեթոդներ։ Թեմա 3. Բացատրական ընթերցանություն։ Թեմա 4. Ընթերցում և վերլուծում։ Թեմա 5. Տեսական գիտելիքների դերը և դրանց գործնական կիրառությունը։ Թեմա 6. Գրական երկերի վերլուծության հիմնական
ուղիները։ Թեմա 7. Գրավոր աշխատանքներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1606/Բ01. Անտիկ և վերածննդի արտասահմանյան գրակ. պատմություն (5
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս. և 16 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անտիկ և վերածննդի
շրջանի գրականության սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անտիկ և վերածննդի շրջանի գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անտիկ գրականության առարկան. համառոտ պատմական ակնարկ.
նախահոմերոսյան Հունաստանը։ Թեմա 2. Հոմերոսյան հարցի պատմությունը.
Հոմերոսի ստեղծագործությունը։ Թեմա 3. Անտիկ շրջանի պոեմները. բանաստեղծությունը. քնարերգության առաջացումը. հումոր և երգիծանք։ Թեմա 4.
Թատրոնը և դրամայի ծագումը. ողբերգություններ և կատակերգություններ։
Թեմա 5. Անտիկ աշխարհի կործանումը. քրիստոնեական գրականության
սկզբնավորումը։ Թեմա 6. Միջնադարյան մշակույթի առանձնահատկություննե-
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րը. աստվածաբանական-փիլիսոփայական երկեր։ Թեմա 7. Լեգենդներ և վարքագրություններ. հոգևոր դրամա. էպիկական պոեմներ. ասպետական վեպ։
Թեմա 8. Դանթե. Պետրարկա. Բոկաչիո. Է. Ռոտերդամցի. Ֆ. Վիյոն. Ֆ. Ռաբլե։
Թեմա 9. Պիկարոյական վեպը. հովվերգական վեպ. պատմական ողբերգություններ. փիլիսոփայական պիեսներ. քնարերգություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1606/Բ07. 17-19-րդ դդ. արտասահմանյան գրականության պատմություն
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս. և 16 գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 17-19-րդ դարերի
արտասահմանյան գրականության սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ժանրերը,
զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կլասիցիզմի առաջացումը. կլասիցիզմի տեսությունը։ Թեմա 2.
Անգլիական վեպի ձևավորումը և զարգացումը 18-րդ դարում։ Թեմա 3. Ֆրանսիական լուսավորչական գրականություն. պայքար կլասիցիզմի դեմ։ Թեմա 4.
Ռոմանտիզմի պատմական նախադրյալները. ռոմանտիզմի փիլիսոփայական
ակունքները։ Թեմա 5. Անհատի նշանակության բարձրացումը Գյոթեի փիլիսոփայության մեջ։ Թեմա 6. Գրականության պատմականության տեսակետը։ Թեմա
7. Քաղաքական երգիծանքը գրականության մեջ։ Թեմա 8. Ռոմանտիկական
քնարերգություն։
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.
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1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1606/Բ08. 19-20-րդ դդ. արտասահմանյան գրականության պատմություն
(5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս. և 16 գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-20-րդ դարերի
արտասահմանյան գրականության սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ժանրերը,
զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական
դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անցում ռոմանտիզմից դեպի ռեալիզմ։ Թեմա 2. Նատուրալիզմի և
սիմվոլիզմի առաջացումը։ Թեմա 3. Երաժշտության և պոեզիայի հարաբերությունների հարցը սիմվոլիզմի տեսության մեջ։ Թեմա 4. Սյուրռեալիզմի դրսևորումը։ Թեմա 5. Հետպատերազմյան շրջանի գրականությունը։ Թեմա 6. Ֆրանսիական §աբսուրդի¦ թատրոնը Թեմա 7. Ֆրանսիական, անգլիական, ամերիկյան, իսպանական, լատինաամերիկյան գրականության զարգացման միտումները, ժանրային առանձնահատկությունները, հեղինակների նորարարությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Բ01. Գրականագիտության ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոս. և 8 գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

– 91 –

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտական
հիմնական հարցերը, խնդիրները, գրականության զարգացման օրինաչափությունները, գրական ժանրերը, տաղաչափական համակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականագիտական առարկաների փոխադարձ առնչությունները, գրականագիտական մտքի պատմական զարգացման օրինաչափությունները.
2. կհասկանա գրական ժանրերի, տաղաչափական համակարգերի առանձնահատկությունները, գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ,
կողմնորոշվել գրականագիտական հարցերում և կատարել գրական
տեքստերի վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականագիտությունը և նրա բաժինները. գրականությունն արվեստների համակարգում։ Թեմա 2. Գեղարվեստական պատկեր։ Թեմա 3. Գրական
երկի բովանդակության և ձևի միասնությունը։ Թեմա 4. Թեմա, թեմատիկա,
կառուցվածք, սյուժեյ ֆաբուլա։ Թեմա 5 Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները։ Թեմա 6. Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական համակարգեր։ Թեմա 7. Գրական սեռեր և ժանրեր։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Բ02. Գրականության տեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոս. և 8 գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտական և
գեղագիտական հիմնական խնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականության և գեղագիտության փոխադարձ առնչությունները.
2. կհասկանա գրական ուղղությունները, գեղագիտական կատեգորիա-
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ները.
կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ,
զանազանել գրական-գեղարվեստական ուղղությունները։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Գրականագիտություն և գեղագիտություն։ Թեմա 2. Գեղագիտական
միտքը անտիկ շրջանում, միջնադարում, վերածննդի շրջանում։ Թեմա 3.
Գեղագիտական կատեգորիաներ։ Թեմա 4. Գրականությունը՝ որպես արվեստի
տեսակ. սեռեր և ժանրեր։ Թեմա 5. Գրական-գեղարվեստական ուղղություններ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
3.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1701/Բ01. Ռուս գրականության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս գրականության
սեռային և ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուս գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը։ Թեմա 2.
Ռուսական ժողովրդական բանավոր ստեղծագործությունը. բիլինաներ։ Թեմա 3.
Պատմական էպիկական երգեր։ Թեմա 4. Ռուս հին գրականություն. §Ասք Իգորի
ճակատամարտի մասին¦։ Թեմա 5. 18-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։
Թեմա 6. 19-րդ դարի ռուսական պոեզիան և արձակը։ Թեմա 7. 20-րդ դարի
ռուսական պոեզիան և արձակը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ01. Մանկավարժություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոս. և 16 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժություն
գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը գիտական
հարացույցների հիմքի վրա և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու
դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, մանկավարժություն գիտության ճյուղերը, ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը և արդի բարեփոխումները, ուսուցման նոր տեսակները, ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները.
2. կհասկանա մանկավարժության գիտության տեղն ու դերը մարդու անձի
ձևավորման ու զարգացման, նրա կրթության ու դաստիարակության
գործում՝ սոցիալականացման համատեքստում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում՝ նախ
մանկավարժական պրակտիկայում, ապա աշխատանքային գործունեության ժամանակ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մանկավարժություն գիտության հիմնական հասկացությունները,
օրինաչափությունները, առարկան, խնդիրները։ Թեմա 2. Մանկավարժական
գիտությունների համակարգը, ՀՀ կրթության համակարգը և բարեփոխումները։
Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը։ Թեմա 3. Դիդակտիկայի
հիմունքները։ Թեմա 4. Ուսուցման նպատակները, գործընթացի մեթոդաբանական հիմքերը։ Ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման ձևերը,
միջոցները։ Թեմա 5. Կրթության բովանդակությունը. նպատակը, խնդիրները:
Թեմա 6. Անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացում։ Թեմա 7. Դաստիարակության հիմունքները, էությունը, սկզբունքները և համակարգը, մտավոր, բարոյական, աշխատանքային, գեղագիտական, սեռական, իրավական, տնտեսագիտական, գոյապահպանական դաստիարակության մեթոդները, միջոցները, արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքներ. դպրոցի կառավարում։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1306/Բ01. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-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։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները.
2. կհասկանա հոգեբանական վերլուծությունները.
3. 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։ 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 ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1301/Բ01. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական հասկացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հմտություններ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների
հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահետազոտական աշխատանքի կատարմանը և օգնում ինքնուրույն անալիտիկ մտածողությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելքիների հիմնավորվածությունը.
2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական
գործառույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ.
3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հետազոտությունների արդյունավետությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը։ Թեմա 2. Լեզվի
տրամաբանական վերլուծությունը։ Թեմա 3. Հասկացությունը որպես տրամաբանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը։ Թեմա 4. Դատողություն։ Թեմա 5. Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օրենքները։ Թեմա 6. Դեդուկտիվ մտահանգում։ Մտահանգման ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 7. Ինդուկտիվ մտահանգումներ։ Թեմա 8. Փաստարկման տրամաբանական հիմունքներ։ Թեմա 9. Տրամաբանական սխալներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

2. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն
1405/Բ03. Մանկավարժական վարպետություն և էթիկա (5
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ուսուցչի մանկավարժական վարպետությանը, անձնային և մասնագիտական որակներին,
մանկավարժական կուլտուրային, տակտին, հեղինակությանը, էթիկային և նրա
չափանիշներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուսուցչի մանկավարժական վարպետության էությունը,
տեխնիկան, տակտը, հեղինակությունը, էթիկան,
2. կհասկանա վարպետության և էթիկայի տարբերությունները,
առանձնահատկությունները:
3. կկարողանա
գործնականում
կիրառել
դասի
ընթացքում
վարպետություն, տեխնիկա և հմտությունները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ուսուցչի մասնագիտական գործունեությունը: Նշանավոր մանկավարժները ուսուցչի մասին: Ուսուցչի մասնագիտական զարգացման
փուլերը, նրան ներկայացվող մանկավարժական պահանջները: Թեմա 2.
Ուսուցչի մանկավարժական վարպետության էությունը, մասնագիտական
առանձնահատկություններն ու ընդունակությունները: Ուսուցչի պրոֆեսիոգրաման և պսիխոգրաման, ուսուցչի տեխնիկան, տակտը և վարպետությունը:
Թեմա 3. Բարոյագիտությունը որպես մանկավարժական էթիկայի հիմք:
Մանկավարժական էթիկայի հասկացությունները: Բարոյականությունը որպես
հասարակական գիտակցության ձև: Թեմա 4. Բարոյականության ազգային և
համամարդկային արժեհամակարգերը: Ուսուցչի էթիկայի հիմնական
բաղադրիչները: Մանկավարժական էթիկայի բովանդակությունը, արդի չափորոշիչները:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ04. Էթնոմանկավարժություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ
սեմինար), 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել էթնոմանկավարժությունը որպես մանկավարժության ճյուղերից մեկը, նրա ուսումնասիրության
առարկան, խնդիրները, կապն այլ ճյուղերի հետ: Մեկնաբանել էթնոմանկավարժության դերը մարդու /երեխայի/ դաստիարակության գործում` սոցիալականացման համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էթնոմանկավարժության դերը էթնիկական ինքնագիտակցության
ձևավորման հարցում, որ էթնոսի ներկայացուցիչն է սովորողը, ինչ ազգային
առանձնահատկությունների կրողն է նա. ազգային մտածելակերպ, ազգային
հոգեբանություն, ավանդույթներ, սովորույթներ, լեզու, կրոն, պատմություն: Այս
բոլորի կրողն է էթնոսը և այն սերնդեսերունդ փոխանցվում է ու դաստիարակվում:
2. կհասկանա, թե ինչ են ազգային արժեքները, որոնց իմացությամբ էթնոսի
ներկայացուցչի մոտ ձևավորվում է ազգային ինքնագիտակցության ոգի:
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կյանքում` ընտանիքում,
դպրոցում և հասարակաության տարբեր սոցիալական կառույցներում: Իմացած
գիտելիքները կկարողանա կիրառել սոցիալական մանկավարժի գործունեության
տարբեր իրավիճակներում և ուսումնասիրություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Էթնոմանկավարժությունը մանկավարժական գիտությունների
կառուցվածքում. նպատակը, խնդիրները, հիմնական հասկացությունները: Թեմա
2. Էթնոմանկավարժության կապն այլ գիտությունների հետ: Թեմա 3. Էթնիկական ինքնագիտակցություն. ձևավորման ուղիներն ու միջոցները: Թեմա 4.
Անձը և մշակույթը. Ազգային արժեքների ճանաչումը որպես անձի ազգային
մտածելակերպի և հոգեբանության ձևավորման կարևոր գործոն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ05. Մանկավարժության տեսություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները, մանկավարժական գիտությունների համակարգը, գիտամանկավարժական հետազոտության մեթոդները, համառոտակի մանկավարժական մտքի պատմությունը, ուսուցման տեսությունը և անձի ձևավորման հիմնահարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մանկավարժական գործընթացի օրինաչափությունները և
առանձնահատկությունները, մանկավարժության կապը այլ գիտությունների
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հետ, մանկավարժության ճյուղերը, ուսուցման կարևորությունը մանկավարժական գիտությունների ենթատեքստում, մանկավարժական մտքի պատմությանը վերաբերող մի շարք հիմնահարցեր, անձի ձևավորման հիմնախնդիրները,
2. կհասկանա մանկավարժության տեսությանը վերաբերող հիմնահարցերը,
մանկավարժական գիտության հասկացությունների համակարգը,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել մանկավարժության մյուս
դասընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1, Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները: Թեմա 2,
Մանկավարժական գիտությունների համակարգը: Թեմա 3, Մանկավարժական
մտքի պատմական զարգացումը: Թեմա 4, Կրթության բովանդակությունը,
կրթական նոր հարացույցները: Թեմա 5, Անձի ձևավորում և սոցիալականացում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ06. Մանկավարժության տեսություն-2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները, մանկավարժական գիտությունների համակարգը, գիտամանկավարժական հետազոտության մեթոդները, համառոտակի մանկավարժական մտքի պատմությունը, ուսուցման տեսությունը և անձի ձևավորման հիմնահարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժական գործընթացի օրինաչափությունները և
առանձնահատկությունները, մանկավարժության կապը այլ գիտությունների
հետ, մանկավարժության ճյուղերը, ուսուցման կարևորությունը մանկավարժական գիտությունների ենթատեքստում, մանկավարժական մտքի պատմությանը
վերաբերող մի շարք հիմնահարցեր, անձի ձևավորման հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա մանկավարժության տեսությանը վերաբերող հիմնահարցերը,
մանկավարժական գիտության հասկացությունների համակարգը.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել մանկավարժության մյուս
դասընթացներում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքները: Թեմա 2. Մանկավարժական գիտությունների համակարգը: Թեմա 3. Մանկավարժական մտքի
պատմական զարգացումը: Թեմա 4. Կրթության բովանդակությունը, կրթական
նոր հարացույցերը: Թեմա 5. Անձի ձևավորում և սոցիալականացում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ07 Մանկավարժական անտրոպոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 դասախոսություն և 16 սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` բացահայտել մարդկային կուտակված փորձի
փոխանցման գործընթացում մարդ-մարդ փոխհարաբերությունների ընթացքի
մարդաբանական օրինաչափությունները, ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ մանկավարժական մարդաբանության տեսական-մեթոդաբանական հիմունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթական գործընթացի մարդաբանական հիմնախնդիրները,
դրանց լուծման եղանակաները.
2. կհասկանա ժամանակակից մարդաբանական մոտեցումներն ու պահանջները.
3. կկարողանա մանկավարժական գործունեության մեջ պահպանմանել
մարդասիրական–մարդաբանական արժեքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մանկավարժական մարդաբանության պատմություն: Մանկավարժական մարդաբանությունը որպես մանկավարժության մեթոդոլոգիա: Մանկավարժական մարդաբանության զարգացման պատմություն: Թեմա 2. Մշակույթի մարդաբանական ընկալումը: Մշակույթը որպես մարդու ստեղծած և
մարդուն ձևավորող միջավայր: Մշակույթ և կրթություն: Մարդ - մշակույթ –
կրթություն: Թեմա 3. Անհատ, անհատականություն, անձ: Անձը և մարդկային
անհատականության զարգացումը: Անձի զարգացման տեսությունները: Տարիքային պարբերացման մարդաբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 4. Կրթության
մարդաբանական մոդելներն ու տեխնոլոգիաները: Մանկավարժական փոխազդեցության ոչ ընդունելի մոդելները: Մանկավարժական փոխազդեցության
մարդասիրական բնույթը որպես մանկավարժական գործընթացի մարդաբա-
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նականացման ուղի: Մարդաբանական նպատակաուղղվածություն ունեցող
կրթական մոդելներն ու տեխնոլոգիաները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1306/Բ01. Հոգեբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
2-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:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և ձևավորման հիմնական
օրինաչափությունները
2. կհասկանա հոգեբանության տեսական դրույթները և դրանց գործնական
կիրառության առանձնահատկությունները.
3. 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 ստուգում

– 101 –

ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ40. Տարիքային անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և հիգիենա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մարդու անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և հիգիենայի հիմունքներին և դրանց տարիքային
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդու անատոմիայի, ֆիզիոլոգիայի և հիգիենայի հիմունքները.
2. կհասկանա վերոնշյալի տարիքային առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա օգտագործել ձեռքբերած գիտելիքները մանկավարժական
գործունեության ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հենաշարժական ապարատ. կառուցվածքը և հիմնական ֆունկցիաները: Թեմա 2. Շարժական ակտիվությունը որպես նորմալ ֆիզիկական
զար•ացման հիմք: Թեմա 3.Նեյրոէնդոկրին համակարգ: Թեմա 4. Մարսողական
համակարգ: Թեմա 5. Շնչառական համակարգ: Թեմա 6. Սիրտանոթային
համակարգ: Թեմա 7. Արյունաստեղծ օրգաններ: Թեմա 8՝. Երեխաների նորմալ
ֆիզիկական, ինտելեկտուալ, սոցիալական, էմոցիոնալ և սեռական զարգացում:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ08. Հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (32 ժամ դասախոսություն),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ մանկավարժության պատմության անցած ուղին, նշանավոր մանկավարժների գործունեությունը և թողած գիտական ժառանգությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա հայ մանկավարժության պատմության առջև ծառացած խնդիրները, մանկավարժական հիմնական գաղափարները, որոնք գալիս են անհիշելի
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ժամանակներից և արդիական նշանակություն ունեն նաև այսօր.
2. կհասկանա հայ մանկավարժության պատմության տեղն ու դերը
մանկավարժական մտքի պատմության ընթացքում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ դպրոցն ու դաստիարակությունը հնագույն ժամանակներից
մինչև նոր թվարկության 5-րդ դարը: Թեմա 2. Դպրոցը և դաստիարակությունը 510-րդ դարերում: Թեմա 3. Դպրոցը և մանկավարժական միտքը հայկական
վերածննդի ժամանակաշրջանում: Թեմա 4. Դպրոցը և մանկավարժական միտքը
12-15-րդ դարերում: Թեմա 5. Դպրոցը և մանկավարժական միտքը 16-18-րդ
դարերում: Թեմա 6. Արևմտահայ միտքը և դպրոցը 19-րդ դարում: Թեմա 7.
Արևելահայ մանկավարժական միտքը և դպրոցը 19-20-րդ դարերում:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ09. ՀՀ կրթության համակարգը (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ կրթական համակարգը, նրա կառուցվածքը, իրականացվող բարեփոխումները, նրա փուլերն
ու ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ կրթության համակարգը ամբողջության մեջ, նրանում իրականացվող բարեփոխումները.
2. կհասկանա ՀՀ կրթության համակարգի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթության դերն ու նշանակությունը անձի համակողմանի ու
ներդաշնակ զարգացման ու դաստիարակության գործում: Թեմա 2. ՀՀ կրթության
համակարգը, նրա առանձնահատկությունը: Թեմա 3. <<Կրթության մասին>>
օրենքը` որպես կրթության համակարգի իրավական հիմք: Թեմա 4. Հանրակրթության պետական չափորոշիչները որպես ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի հիմք: Թեմա 5. ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը: Թեմա
6.Միջնակարգ մասնագիտական կրթական հաստատություններ: Թեմա 7.
Բարձրագույն դպրոց: Թեմա 8. Ոչ պետական հանրակրթական դպրոցներ` քոլեջ,
ճեմարան, վարժարան: Թեմա 9. Բոլոնյան հռչակագիր: Թեմա 10. ՀՀ կրթության
համակարգի ինտեգրումը Եվրոպականին: Թեմա 11. Բարձրագույն դպրոցում
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գործող մանկավարժության ամբիոնների դերն ու նշանակությունը: Թեմա 12. ՀՀ
կրթության նախարարությանը կից գործող Կրթության Ազգային ինստիտուտի
դերն ու նշանակությունը: Թեմա 13. Կրթության զարգացման հեռանկարները ՀՀում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Բ25. Գեղագիտականը և հարակական գիտակցությունը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գեղագիտական ըմբռնումների ու հասարակական
գիտակցության կապը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեղագիտական հիմնական կատեգորիաները.
2. կհասկանա գեղագիտության դերն ու ազդեցությունը աշխարհայացքի
ձևավորման վրա.
3. կկարողանա
ներկայացնել
թեմային
վերաբերվող
նյութեր
և
վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գեղագիտությունը՝ որպես աշխարհաճանաչողության միջոց: Թեմա 2.
Գեղագիտական հիմնական կատեգորիաները՝ վեհը, գեղեցիկը և այլն: Թեմա 3.
Գեղագիտական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը Թեմա 4.
Գեղագիտականի և հասարակական գիտակցության կապը:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ10. Մանկավարժական աքսեոլոգիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքներ մանկավարժական
արժեբանության տեսական-մեթոդաբանական հիմունքների մասին, մանկավարժական արժեբանության ձևավորման և զարգացման փուլերի վերաբերյալ,
նաև ծանոթացնել մանկավարժական արժեբանության էությանը և բովանդակությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմունա մանկավարժական արժեբանության հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա մանկավարժական արժեքների կարգադասությունները.
3. կկարողանա մանկավարժական արժեքների հիման վրա ձևավորել
մանկավարժական կուլտուրա, հետագա մասնագիտական գործունեու
թյունը կառուցել մանկավարժական արժեքների հիման վրա:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մանկավարժական արժեբանության տեսական հիմունքները: Թեմա 2.
Մանկավարժական արժեբանության կայացման և զար•ացման գործոնները:
Թեմա 3. Մանկավարժական արժեբանության էությունը և բովանդակությունը:
մանկավարժական արժեբանության հասկացության մասին:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
0707/Բ01 Գենետիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել` մարդու
գենետիկայի առարկայի, զարգացման հիմնական փուլերի, հայ ժողովրդի մարդաբանության և գենետիկայի, վարքագծի և մտավոր կարողությունների գենետիկայի մասին մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա մարդու ժառանգականության հիմնահարցերը, ժառանգական հատկանիշների և հիվանդությունների ձևերը և նրանց
ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները.
5. կհասկանա մարդու պոպուլյացիոն գենետիկայի և վարքագծի
գենետիկայի հիմնադրույթները.
6. կկարողանա գործնականում կիրառել տեսական գիտելիքները։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մարդու գենետիկայի պատմություն: Թեմա 2. Հայ ժողովրդի
մարդաբանություն և գենետիկա։ Թեմա 3. Վարքագծի գենետիկա: Թեմա 4.
մտավոր կարողությունների գենետիկա։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ41. Բժշկագիտության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական
պարապմունք)
3 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին բժշկագիտության
հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բժշկագիտության հիմունքները.
2. կհասկանա բժշկության սոցիալական ասպեկտները, տարբեր
հիվանդությունների կանխարգելման ռազմավարությունը.
3. կկարողանա անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մարդու կենսաբանական և սոցիալական էությունը: Թեմա 2..
Ընդհանուր տեղեկություն մարդու օրգանիզմի կառուցվածքի և գործունեության
մասին: Թեմա 3. Բժշկության սոցիալական ասպեկտները: Սոցիալական
գործոնների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա: Թեմա 4, Հիվանդությունների կանխարգելման հիմնական ռազմավարությունները: Թեմա 5,
Ներքին հիվանդություններ: Վնասվածքներ: Թեմա 6. Առաջին բուժօգնություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1403/Բ01. Հայ գրականություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ հին, միջնադարյան և նոր գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ հին, միջնադարյան և նոր գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը
գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի
ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 2.
Ագաթանգեղոս, Փ. Բուզանդ, Մ. Խորենացի, Եղիշե, Ղ. Փարպեցի, Հ. Մանդաունի։
Թեմա 3. Հայ գրականությունը 6-9-րդ դդ., եկեղեցական բանաստեղծություն։
Թեմա 4. Հայ գրականությունը 10-12-րդ դդ.։ Թեմա 5. Հայ գրականությունը 13-16րդ դդ.։ Թեմա 6. Հայ գրականությունը 17-18-րդ դդ.։ Թեմա 7. Հայ ժողովրդի
քաղաքական կացությունը 19-րդ դարի սկզբին. հայ լուսավորական շարժումը.
Մխիթարյաններ. կլասիցիզմը հայ գրականության մեջ. հայ գրականության նոր
շրջանի սկզբնավորումը։ Թեմա 8. Խ. Աբովյան, Ղ. Ալիշան։ Թեմա 9. Հայ գրականությունը 1850-60-ական թթ. Մ. Նալբանդյան, Ռ. Պատկանյան, Ս. Շահազիզ։, Մ.
Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան։ Թեմա 9. Ռոմանտիզմը և ռեալիզմը հայ իրականության մեջ։ Թեմա 10. Պ. Պռոշյան, Ղ. Աղայան, Գ. Սունդուկյան, Րաֆֆի, Հ. Պարոնյան, Ծերենց, Ս. Տյուսաբ։ Թեմա 11. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 19րդ դարի 90-ական թթ. քննադատական ռեալիզմի զարգացումը։ Թեմա 12.
Շիրվանզադե, Մուրացան, Նար-Դոս, Հ. Հովհաննիսյան, Ալ. Ծատուրյան, Վրթ.
Փափազյան, Ա. Արփիարյան, Տ. Կամսարական, Գ. Զոհրապ։ Թեմա 13. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին. հայ պարբերական
մամուլը։ Թեմա 14. Հ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան, Ե. Օտյան, Մ. Մեծարենց,
Սիամանթո, Դ. Վարուժան, Շ. Կուրղինյան, Վ. Տերյան։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1404/Բ01. Հայ նորագույն գրականություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ
գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները,
զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ գրականության գլխավոր երկերը
պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ.
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 20-րդ դարի սկզբին.
պատմական իրադարձությունները, դրանց արտացոլումը հայ գրականության
մեջ։ Գրական-գեղարվեստական ուղղություններ, հոսանքներ։ Թեմա 2 .Ե.
Չարենց։ Թեմա 3. Դ. Դեմիրճյան, Ս. Զորյան։ Թեմա 4 . Գ. Մահարի։ Թեմա 5. Հայ
գրականությունը 20-րդ դարի 30-ական թթ. հասարակական-քաղաքական իրադարձությունները, դրանց արտացոլումը գրականության մեջ։ Թեմա 6. Հայ
արձակը 20-30-ական թթ. /Մ. Արմեն, Վ. Թոթովենց, Ա. Բակունց/։ Թեմա 7. Հայ
բանաստեղծությունը 30-40-ական թթ. /Գ. Սարյան, Ն. Զարյան, Հ. Շիրազ/։
Թեմա 8. Հետպատերազմյան շրջանի առաջին տասնամյակի հայ գրականությունը։ Թեմա 9. Հայ արձակը 50-70-ական թթ. /Հ. Քոչար, Ս. Խանզադյան, Վ.
Անանյան, Մ. Սարգսյան, Զ. Խալափյան, Հ. Խաչատրյան, Վ. Խեչումյան, Պ.
Զեյթունցյան /։ Թեմա 10. ։ Նոր սերնդի արձակը /Հ. Մաթևոսյան, Ա. Այվազյան, Վ.
Պետրոսյան, Մ. Գալշոյան/։ Թեմա 11. Հայ պոեզիան 60-70-ական թթ. /Հ. Սահյան,
Պ. Սևակ, Գ. Էմին, Ս. Կապուտիկյան, Վ. Դավթյան, Հ. Հովհաննիսյան, Ռ.
Դավոյան/։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ11. Դպրոցի կառավարման հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հանրակրթական
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դպրոցի գործունեության գործառույթները, չափանիշները, խնդիրները և վեր
հանել ու համակողմանիորեն վերլուծել բարեփոխումների համալիր ծրագրում
դպրոցի կառավարման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա <դպրոց> սոցիալական կառույցի կառավարման համակարգն իր
ենթահամակարգերով և կառավարող սուբյեկտներով` նրանց իրավասություններով ու պարտականություններով.
2. կհասկանա դպրոցի կառավարում և ղեկավարում հասկացությունների
հարաբերակցությունը, դպրոցի արդյունավետ կառավարման դերը սովորողների
կրթության որակի և համակողմանի դաստիարակության ապահովման գործում.
3. կկարողանա դասընթացում ներառված դպրոցի կառավարման վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքները կիրառել կրթօջախում իրականացրած
սոցիալական մանկավարժի գործունեության ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.Դպրոցի նպատակը, խնդիրները և գործունեության չափանիշները:
Թեմա 2. Դպրոցի տնօրենը որպես լիդեր: Թեմա 3. Դպրոցի տնօրենի պարտականությունները: Թեմա 4. Դպրոցի տնօրենը որպես ուսուցչապետ: Թեմա 5. Կառավարման աշխատանքի ոճերը: Թեմա 6. Կառավարման սկզբունքները: Թեմա 7.
Կառավարման գործառույթները: Թեմա 8. Կառավարման մեթոդները: Թեմա 9.
Արտադասարանական աշխատանքի կազմակերպումը և վերահսկողությունը:
Թեմա 10. Արտադպրոցական աշխատանքների կառավարում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ13. Դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է պատմական ժամանակագրության պահպանմամբ ու դրա շրջանակներում ուսանողներին ներկայացնել համաշխարհային
բազմադարյա պատմամանկավարժական գործընթացը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կրթության և մանկավարժական մտիք պատմությունը տարբեր
հասարակարգերում, երկրներում, զարգացման տարբեր աստիճաններում,
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կրթության և պատմության դերը անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում, ՀՀ կրթական համակարգի արդի բարեփոխումները Բոլոնյան հռչակագրի և
կրթության գլոբալիզացիայի պահանջների ներքո.
2. կհասկանա կրթության և մանկավարժական մտքի պատմության առարկայի տեղն ու դերը տարբեր գիտությունների համատեքստում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մանկավարժության պատմությունը որպես պատմական, մեթոդաբանական, սոցիալական, մշակութաբանական գիտության ուսումնասիրման օբյեկտ, նպատակը, խնդիրները, մեթոդաբանությունը: Թեմա 2. Մանկավարժական մտքի և դպրոցների առաջացումը: Թեմա 3. Դաստիարակությունը և ուսուցումը Հին Եգիպտոսում, Չինաստանում, Հնդկաստանում: Թեմա 4. Դպրոցները և
մանկավարժական միտքը Հին Հունաստանում: Մանկավարժական գաղափարները և դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Թեմա 5. Դաստիարակությունը և
դպրոցը միջնադարում: Թեմա 6. Մանկավարժական միտքը և դաստիարակությունը մուսուլմանական արևելքում: Թեմա 7. Մանկավարժությունը և
դպրոցը արևմուտքում նոր շրջանում: Թեմա 8. Դպրոցը և մանկավարժական
միտքը Ռուսաստանում 19-րդ դարում: Թեմա 9. Դպրոցների զարգացումը 19-րդ
դարում: Թեմա 10. Մանկավարժությունը բազմազգ աշխարհում, նրանց ուսուցումը Հյուսիսային Ամերիկայում և Արևելյան Եվրոպայում: Թեմա 11. Դպրոցական
ռեֆորմները 20-րդ դարի վերջում և 21-րդ դարի սկզբին: Թեմա 12. Եվրոպական
մանկավարժությունը և եռաստիճան ուսուցման արդի համակարգը: Բոլոնյան
հռչակագիրը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ14. Կրթական տեխնոլոգիաներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կրթության տեխնոլոգիայի հասկացությունը, ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից դիդակտիկայի խնդիրների վերաբերյալ, խորացնել գիտելիքները նոր կրթական և
մանկավարժական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, ներկայացնել աշխարհում եւ
Հայաստանում կրթական-տեխնոլոգիական բարեփոխումների ուղղությունը և
ընթացքը, ինչպես նաև կրթության տեխնոլոգիաների զարգացաման կարևորու-
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թյունը կրթադաստիարակչական գործընթացների արդյունավետության բարձրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթության ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները, այդ թվում տեղեկատվական և կոմունիկատիվ տեխնոլոգիաների, կրթահամակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված դրանց դերի և տեղի, ուսուցման կազմակերպման նոր ձևերի,
ինտեգրացիոն գործընթացների մասին, որը կծառայի կրթական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքների արդիականացմանը.
2. Կհասկանա կրթության տեխնոլոգիաների զարգացողական դերը, որը
թելադրված է կրթության հանդեպ նոր պահանջներով, նոր դիդակտիկական մոտեցումների կարևորությունը` կրթական գործընթացների արդյունավետության
բարձրացման համար.
3. Կկարողանա ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում` ընտրելով առավել արդյունավետ բանաձևերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթական տեխնոլոգիայի հասկացությունը: Թեմա 2. Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաներ: Թեմա 3. Հեռավար կրթության տեխնոլոգիաներ: Թեմա 4. Կրթության որակի կառավարումը և ուսուցման որակի վերահսկումը: Ուսուցման արդյունավետության գնահատման տեխնոլոգիաներ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1308/Բ05. Տարիքային հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ մարդու հոգեկան զարգացման եւ կայացման տարիքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ, տարիքային ճգնաժամերի ընթացքում հոգեբանական օգնության արդյունավետ ձևերի կազմակերպմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.

կիմանա անձի զարգացման տարիքային առանձնահատկությունները .
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կհասկանա տարիքային զարգացմանն առնչվող հիմնախնդիրները .
կկարողանա լուծել պրոբլեմային իրադրությունները` կիրառելով
տարիքային հոգեբանական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2.
Տարիքային հոգեբանության տեսական հիմնահարցերը: Թեմա 3. Անձնավորության անհատական զարգացումը: Թեմա 4. Տարիքային հոգեբանության մեթոդները: Թեմա 5. Նորածնության տարիք: Թեմա 6. Վաղ մանկություն: Թեմա 7.
Հոգեկանի զարգացումը նախադպրոցական տարիքում (3-ից 7 տ.): Թեմա 8.
Կրտսեր դպրոցական տարիք (6-7-ից մինչև 9-10 տ.): Թեմա 9. Դեռահասության
տարիք (11-12 մինչև 14-15 տ.): Թեմա 10. Պատանեկության հոգեբանություն (1516-ից մինչև 21-25 տ.):
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2.
3.

1401/Բ50. Խոսքի մշակոյթի հիմունքներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խոսքի մշակույթի
տեսական ու գործնական դրույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խոսքի հիմնական հատկանիշները.
2. կհասկանա խոսքի կիրառական առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա գործնականում կիրառել տեսական դրույթները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ խոսքի մշակույթի, նրա դերի և
առանձնահատկությունների մասին: Թեմա 2. Լեզու և խոսք: Թեմա 3.
Ծանոթություն ճարտասանական արվեստի մասին։ Թեմա 4. Ոճերի
տարբերակումը: Թեմա 5. Խոսքի տեսակները։ Թեմա 6. Խոսքի արժանիքներ։
Թեմա 7. Խոսքի թերություններ։ Թեմա 8. Հրապարակային խոսք։։ Թեմա 9.
Գեղարվեստական խոսք։ Թեմա 10. Գիտական խոսք։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ15. Մանկության սոցիալական պաշտպանության համակարգի
կառավարում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ մանկության
սոցիալական պաշտպանության առումով, որոնք անհրաժեշտ են սոցիալական
մանկավարժի գործունեության տեսանկյունից: Քանի որ ուսանողն արդեն ունի
անձի հոգեսոցիալական զարգացման, սոցիալական քաղաքականության, սոցիալական հիմնախնդիրների և պահանջմունքների, կրթության կազմակերպման
առանձնահատկությունների մասին գգիտելիքներ, ունի պատկերացումներ խոցելի խմբերի կարիքների մասին, հետևաբար, կարևոր է դառնում երեխաների
մանկության պաշտպանության խնդիրը, ինչպես նաև մանկության սոցիալական
պաշտպանության համակարգի կառավարման մասին գիտելիքների ձեռքբերումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երեխաների իրավունքների, նրանց սոցիալական պաշտպանության ոլորտում գործող հիմնական օրենսդրական և նորմատիվ ակտերի,
երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի կազմակերպչական կառուցվածքի
մասին.
2. կհասկանա մանկության սոցիալական պաշտպանության բովանդակությունն ու էությունը.
3. կկարողանա կիրառել ընտանիքի և մանկության պաշտպանության
սոցիալական ծառայությունների մասին իր գիտելիքները, կդիտարկի
միգրացիան և թափառաշրջիկությունը որպես սոցիալական հիմնախնդիր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ժամանակակից հայ հասարակության մեջ մանկությունը որպես
սոցիալ-իրավական երևույթ: Թեմա 2. Մանկության սոցիալական պաշտպանության բովանդակությունն ու էությունը: Թեմա 3. Երեխաների իրավունքները և սոցիալ-իրավական ոլորտում գործող հիմնական օրենսդրական և նորմատիվային
ակտերը: Թեմա 4. Երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի կազմակերպչական կառուցվածքը: Թեմա 5. Ընտանիքի և մայրության պաշտպանության սոցիալական ծառայություններ: Թեմա 6. Միգրացիան և թափառաշրջիկությունը որպես սոցիալական հիմնախնդիրներ:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2202/Բ02. Սոցիոլոգիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիոլոգիայի`
որպես գիտության կայացման առանձնահատկություններին, ուսումնասիրության առարկային՝ հասարակությանը և դրա կառուցվածքին, սոցիոլոգիայի
հիմնական և հիմնարար տեսություններին, մշակույթին և դրա տարրերին,
ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական
գործընթացներին ու առկա հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիայի տեղը այլ հասարակական գիտությունների շարքում.
2. կհասկանա սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կիրառել սոցիոլոգիական տարբեր տեսական մոտեցումներ՝ հասարակության տարբեր գործընթացների, հիմնախնդիրների մեկնաբանման նպատակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն: Թեմա 2. Սոցիոլոգիայի մոտեցումները և տեսական պարադիգմաները: Թեմա 3. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր: Թեմա
4. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա.
հասարակության սոցիալական կառուցվածք: Թեմա 5. Հասարակություն և սոցիալական ինստիտուտներ: Թեմա 6. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ:
Թեմա 7. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում: Թեմա 8. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն: Թեմա 9. Սոցիալական անհավասարություն և շերտավորում: Թեմա 10. Սոցիալական ինստիտուտներ: Թեմա 11. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա: Թեմա 12.
Սոցիալական փոփոխություններ:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ1016. Մանկավարժական վալեոլոգիա (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ձևավորել տեսական գիտելիքներ ու գործ-
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նական կարողություններ, որոնք կօգնեն մանկավարժներին` ուսումնական հաստատություններում ստեղծելու վալեոլոգիական միջավայր, որպեսզի պահպանեն երեխաների առողջությունը, քանի որ հասարակության զարգացման կարևորագույն պահանջներից է մարդու առողջության պահպանումը և հետագա
զարգացումը: Ժամանակակից կրթության համակարգը պետք է համապատասխանի հասարակության պահանջներին և ընդունի առողջությունը որպես մանկավարժական արժեք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթական գործընթացի վալեոլոգիական վերլուծության
մեթոդները, հատուկ մանկավարժական տեխնոլոգիաները.
2. կիմանա առողջ ապրելակերպի հիմունքները .
3. կկարողնան աշակերտների մոտ վալեոլոգիական դաստիարակության
իրականացնել, աշխատել ծնողների հետ` երեխաների առողջության ձևավորման և պահպանման հարցերով։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վալեոլոգիան որպես գիտություն: Հասկացողություն վալեոլոգիայի մասին: Վալեոլոգիայի զարգացման պատմությունից: Թեմա 2.
Մանկավարժական վալեոլոգիան որպես գիտություն: Թեմա 3. Կրթության
վալեոլոգիական հիմունքները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ17. Դաստիարակությունը քրեակատարողական հիմնարկներում
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քրեակատարողական
հիմնարկներում
անչափահաս
օրինախախտների
վերադաստիարակման, հասարակության մեջ իր տեղն ու դերը գտնելու, ուսման
և
աշխատանքի
նկատմամբ
բարեխիղճ
վերաբերմունք
ձևավորելու
գերծընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա օրինախախտ երեխաների վերադաստիարակման կարևորու-
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թյունը.
2. կհասկանա օրինախախտ երեխաներին հասարակությունից մեկուսացնելու, նրանց վերադաստիարակության գործում տարբեր գործելաոճերի, մեթոդների նշանակությունը.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Դասընթացի նպատակը, խնդիրները, ուսումնասիրության օբյեկտը
և առարկան: Թեմա 2. Հատուկ վերադաստիարակչական հաստատություններ:
Թեմա 3. Օրինախախատ երեխաների իրավունքներն ու պարտականությունները: Թեմա 4. Աշխատանքային դաստիարակությունը հատուկ դաստիարակչական հաստատություններում: Թեմա 5. Դաստիարակչական աշխատանքը մանկական վերադաստիարակչական հաստատություններում: Թեմա 6. Հանրակրթական ուսուցումը քրեակատարողական հիմնարկներում: Թեմա 7. Պրոֆեսիոնալ տեխնիկական ուսուցումը քրեակատարողական հիմնարկներում: Թեմա
8. Դաստիարակությունը և նրա դերը քրեակատարողական հիմնարկներում:
Թեմա 9. Դաստիարակության բաղադիրչների իրականացումը քրեակատարողական հիմնարկներում:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ13. Շտկողական մանկավարժություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել շտկողական
մանկավարժության ոլորտում տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների ու հմտությունների ծավալը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շտկողական մանկավարժության զարգացման պատմությունը և տեսամեթոդական հիմքերը.
2. կհասկանա շտկողական մանկավարժության բովանդակությունը և մեթոդները, կծանոթանա ներառական ուսուցմանը և դաստիարակությանը, կիմանա ֆիզիկական դաստիարակության դերը և նշանակությունը սահմանափակ
կարողություններով երեխաների զարգացման գործում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հատուկ կրթության համակարգի պատմություն: Թեմա 2. Շտկողական մանկավարժության տեսա-մեթոդական հիմքերը: Թեմա 3. Շտկողա-
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մանկավարժական աշխատանքի հիմքերը: Թեմա 4. Երեխաների ներառական
ուսուցումը և դաստիարակությունը: Թեմա 5. Շտկողական մանկավարժության
բովանդակությունը և մեթոդները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ19. Համեմատական մանկավարժություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժության ծագումը, ծանոթացնել համաշխարհային մանկավարժական մոտեցումներին` օգտագործելով ժամանակակից մանկավարժական մտքի և պատմության
նվաճումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համեմատական մանկավարժության միջոցով արտասահմանյան
երկրների մանկավարժության դերի ու նշանակության, նվաճումների և փորձի
արդյունքների ու օգտագործման մասին.
2. կհասկանա համագործակցության կարևորությունն ու դերը համեմատական մանկավարժության զարգացման գործում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթության դեմոկրատական գործընթացն աշխարհում: Թեմա 2.
Համեմատական մանկավարժության մեթոդոլոգիան: Թեմա 3՝.Հայաստանի
Հանրապետության և առաջատար երկրների միջև փոխհարաբերությունները:
Թեմա 4. Ֆրանսիայի կրթական համակարգի կառուցվածքը: Թեմա 5.
Գերմանիայի կրթական համակարգը: Թեմա 6. Կրթության դերը, նպատակը,
խնդիրները: Թեմա 7. ԱՄՆ-ի կրթական համակարգը: Թեմա 8. Ճապոնիայի
կրթական համակարգը: Թեմա 9. Ռուսաստանի կրթական համակարգը:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1307/Բ32. Արվեստի մանկավարժություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորողներին արվեստի մանկավարժության վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդումը, ինչպես նաև մասնագիտական գործունեության ընթացքում արվեստի մանկավարժության
ընձեռած հնարավորությունների գործնական կիրառումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արվեստի մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները, արվեստի բորոր ճյուղերի մանկավարժական
ուղղվածությունը:
2. կհասկանա դասավանդման, ուսուցման և անձի զարգացման
գործում արվեստի բոլոր ճյուղերի մանկավարժական հնարավորությունների կիրառման կարողությունների և հմտությունների ձևավորման անհրաժեշտությունը:
3. կկարողանա կիրառել արվեստի մանկավարժության ընձեռած
հնարավորությունները
մասնագիտական
գործունեության
ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արվեստի մանկավարժություն առարկայի նպատակը,
ժամանակակից խնդիրները, որպես մանկավարժության առաձին ճյուղի
ձևավորման նախադրյալ: Թեմա 2. Արվեստը որպես մանկավարժություն,
մանկավարժությունը որպես արվեստ: Թեմա 3. Մշակույթը միջոց և
նպատակ մանկավարժության մեջ: Թեմա 4. Արվեստը դասավանդման,
ուսուցման և անձի զարգացման գործում: Թեմա 5. Ստեղծագործականության և անձի զարգացման հնարավորությունների բացահայտման
հիմնախնդիրը արվեստի մանկավարժության մեջ:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ20. Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից
խնդիրներ (6 կրեդիտ)

հիմնա-

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մեր երկրում նոր
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արժեհամակարգի պայմաններում ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրները, բացահայտել նրանց առաջացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները, հոգեբանամանկավարժական օրինաչափությունները, երեխաների
վարքագծային դրսևորումների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նորովի
բնութագրել խաթարված ընտանիքները, նրանցում` միջանձնային փոխհարաբերությունները, երեխաների դաստիարկությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա ընտանեկան դաստիարակության հիմնախնդիրների վերաբերյալ
ժամանակակից մոտեցումները, <<ընտանիք>> սոցիալական կառույցի գործառութային փոփոխությունները. ծնող պատճառները, հասկացությունները.
2. կհասկանա հայ ավանդական ընտանիքի տեղն ու դերը երեխայի անձի
ձևավորման գործընթացում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընտանիքը որպես հասարակության առաջնային կառույց: Թեմա 2.
Ժամանակակից ընտանիքների գործառութային փոփոխությունները: Թեմա 3.
Նորովի մետեցում ընտանիքասիրության հիմնահարցին: Թեմա 4. Երեխայի
դաստիարակության հիմնախնդիրներն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում: Թեմա 5. Մանկական թափառաշրջիկության և մուրացկանության հիմնահարցը ՀՀ-ում: Թեմա 6. Իրավախախտումներն անչափահասների շրջանում, համալիր մոտեցում նրանց դաստիարակությոնն ու վերադաստիարակությանը: Թեմա 7. Թմրամոլությունը, հարբեցողությունը, մարմնավաճառությունն ու մարդավաճառությունը անչափահասների շրջանում: Թեմա 7. Դաստիարակության հիմնահարցերը սոցիալ-հոգեբանորեն խաթարված
ընտանիքներում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ21. Տարիքային մանկավարժություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր տարիքի
երեխաների տարիքային, հոգեբանական և անհատական առանձնահատկություններին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա երեխայի անձի ձևավորման դինամիկան և դիալեկտիկան`
հենվելով ուսումնասիրված տարիքային հոգեբանության գիտելիքների վրա.
2. կհասկանա տարիքային մանկավարժության տեղն ու դերը մարդու
մանկավարժության գիտության համատեքստում.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տարիքային մանկավարժության որպես ընդհանուր մանկավարժության բաղադրամաս: Թեմա 2. Տարիքային մանկավարժության էությունը, նպատակը, խնդիրները: Թեմա 3. Մինչնախադպրոցական և նախադպրոցական տարիք, նրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Կրտսեր դպրոցական տարիք,
նրա առանձնահատկությունները: Թեմա 5. Միջին դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Ավագ դպրոցական տարիքի առանձնահատկությունները: Թեմա 7. Անչափահասների դաստիարակության խնդիրները և դրանց
իրականացումը շուկայական հարաբերությունների արդի փուլում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1307/Բ32. Երջանկության մանկավարժություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժության նոր գիտաճյուղերից մեկը՝ երջանկության մանկավարժությունը: Դասընթացի շրջանակներում քննարկվում են երջանկության
մանկավարժության նպատակը, խնդիրները և հիմնական հասկացությունները: Տարբեր դարաշրջաններում և տարբեր երկրներում երջանկության մանկավարժության ծագման նախադրյալները, զարգացման
հնարավոր ընթացքը, սովորող-սովորեցնող համագործակցության ընթացքում երջանկության ընկալումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա «երջանկության» հասկացության փիլիսոփայական,
մանկավարժական, հոգեբանական հիմքերը, ժամանակակից
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հիմնախնդիրները, երջանկանալու և երջանկացնելու հնարավոր
մեխանիզմները:
2. կհասկանա երջանկության մանկավարժության
էությունը,
գոյապահպանության ընթացքում երջանիկ լինելու որպես խթան
անհրաժեշտությունը:
3. կկարողանա ապահովել մանկավարժական գործընթացում
առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, ներդաշնակ միջանձնային հարաբերություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. երջանկության մանկավարժություն դասընթացի նպատակը, ժամանակակից խնդիրները, հիմնական հասկացությունները:
Թեմա 2. Երջանկության մանկավարժությունը գիտությունների համակարգում: Թեմա 3. «Երջանկություն» եզրույթի փիլիսոփայական,
մանկավարժական, հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 4. Կենսաբանական
և սոցիալական ժառանգականության ընթացում երջանիկ լինելու
ընկալումը Թեմա 5. Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի ընթացքում երջանկության մանկավարժության կիրառումը: Թեմա 6. Երջանկության մանկավարժության բաղադրատարրերի և կրթության որակի
հարաբերակցությունը:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ30. Համագործակցության մանկավարժություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել
համագործակցության մանկավարժությունը որպես մանկավարժության
ճյուղերից մեկը, նրա ուսումնասիրության առարկան, խնդիրները, կապն
այլ ճյուղերի հետ: Մեկնաբանել համագործակցության մանկավարժության կարևորությունը նոր հարացույցերի հիմքի վրա՝ հաշվի առնելով
սուբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերակցությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համագործակցության մանկավարժության դերը մարդու
/երեխայի/ դաստիարակության գործում` սոցիալականացման
համատեքստում:
2. կհասկանա համագործակցության մանակավարժության հիմնարար գաղափարները, սկզբունքներն ու մեթոդները:
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3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել կյանքում`
ընտանիքում, դպրոցում և հասարակաության տարբեր սոցիալական
կառույցներում: Իմացած գիտելիքները կկարողանա կիրառել
սոցիալական մանկավարժի գործունեության տարբեր իրավիճակներում և ուսումնասիրություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.
Համագործակցության մանկավարժության տեղը
մանկավարժական մտքի պատմության մեջ: Թեմա 2. Համագործակցության մանկավարժության գաղափարները, սկզբունքներն ու
մեթոդները: Թեմա 3. Համագործակցային ուսուցումը՝ նոր ժամանակի
պահանջ: Թեմա 4. Համագործակցության մանակավարժության դերը
դպրոցի կառավարման համակարգում: Թեմա 5. Դպրոց-ընտանիքհամայնք համագործակցությունը:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ31. Մանկավարժական կանխատեսում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ
սեմինար),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժական կանխատեսման կարևորությունը դիդակտիկական համակարգում: Դասընթացի շրջանակներում քննարկվում են մանկավարժական կանխատեսման նպատակը, խնդիրները և հիմնական հասկացությունները, մանկավարժական կախատեսման տեսակները, մանկավարժական կանխատեսման մեթոդները, մանկավարժական կանխատեսման չափանիշները մանկավարժական գործընթացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա մանկավարժական կանխատեսման
ժամանակակից
հիմնախնդիրները, կանխատեսման առանձնահատկությունները
ավանդական և նորովի մոտեցման դեպքում, սուբյեկտ-սուբյեկտային համագործակցությունը կանխատեսման ընթացքում,
բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը:
2.կհասկանա մանկավարժական կանխատեսման էությունը, տեսակները ու փուլերը, չափանիշները, վերլուծության առանձնահատկությունները:
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3.կկարողանա իրականացնել մանկավարժական կանխատեսման
նախնական, ընթացիկ, վերջնական կանխատեսում, կփորձի
կազմել կանխատեսման հարցեր և թեստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մանկավարժական կանխատեսման դասընթացի
նպատակը, ժամանակակից խնդիրները, հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2. Մանկավարժական կանխատեսումը գիտությունների
համակարգում: Թեմա 3. Մանկավարժական կանխատեսման տեսակները։ Թեմա 4. Մանկավարժական կանխատեսման մեթոդները: Թեմա 5.
Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կանխատեսման առանձնահատկությունները: Թեմա 6. Դասախոսի և ուսանողի անձնային և
մասնագիտական որակների ախտորոշում և դրանց հիման վրա
կանխատեսում:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ29. Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման կարևորությունը դիդակտիկական համակարգում:
Դասընթացի շրջանակներում քննարկվում են հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման տեսակները, մեթոդները, ախտորոշման չափանիշները մանկավարժական գործընթացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգաբանամանկավարժական ախտորոշման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները, ավանդական նորովի մոտեցմամբ
ուսուցման գործընթացները, սուբյեկտ-սուբյեկտ համագործակցությունը ուսուցման գործընթացում, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը.
2. կհասկանա հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման էությունը, տեսակները, չափանիշները, վերլուծության առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա իրականացնել հոգեբանամանկավարժական նախնական,
ընթացիկ, վերջնական ախտրոշում, կփորձեն կազմել ախտորոշման քարտեր և
թեստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հեգաբանամանկավարժական ախտորոշումը մանկավարժական
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գիտությունների համակարգում: Թեմա 2. Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման տեսակները: Թեմա 3. Հեգաբանամանկավարժական ախտորոշման մեթոդները: Թեմա 4. Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի ախտորոշում:
Թեմա 5. Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշման չափանիշները:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ42. Սոցիալական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ, որոնք
անհրաժեշտ են զանգվածային բնույթի երևույթների մասին տեղեկատվության
հավաքման, ամփոփ ներկայացման և ցուցիչների հաշվարկման, մեկնաբանման
և վերլուծման համար: Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվի նաև ՀՀ ԱՎԾ
կողմից հրապարակված տեղեկատվությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական վիճակագրության տեսական դրույթները.
2. կհասկանա և կմեկնաբանի ամփոփ ներկայացված ժողովրդագրական և
վիճակագրական տեղեկատվությունը, ցուցիչների նշանակությունը և հաշվարկման ձևը.
3. կկարողանա գործածել սոցալիական վիճակագրության ու ժողովրդագրության առանցքային հասկացությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներածություն. վիճակագրական գործունեության կազմակերպումը ՀՀում: Թեմա 2. Սոցիալական վիճակագրության օբյեկտ, առարկա, տեղը այլ
գիտությունների միջև: Թեմա 3. Սոցիալական վիճակագրության մեթոդը: Թեմա
4. Վիճակագրական դիտարկում, դրա տեսակները և ձևերը: Թեմա 5. Տեղեկատվության ընդհանրացման ձևեր: Թեմա 6. Վարիացիայի և դինամիկայի
շարքերի վերլուծություն: Թեմա 7. Ինդեքսներ, դրանց տիպեր և ձևեր: Թեմա 8.
Ազգաբնակչության վիճակագրություն: Թեմա 9. Ժողովրդագրության օբյեկտը,
առարկան, տեղը այլ գիտությունների միջև: Թեմա 10. Ազգաբնակչության
թվաքանակ և կազմ: Թեմա 11. Ծնելիություն և վերարտադրողական վարք:
Թեմա 12. Մահացություն և կյանքի միջին տևողություն:
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.
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1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1301/Բ01. Տրամաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել տրամաբանության հիմնական հասկացությունները, օրենքները և սկզբունքները։ Ուսանողը ձեռք է բերում հմտություններ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների
հիմնական հասկացությունների յուրացմանը, գիտահետազոտական աշխատանքի կատարմանը և օգնում ինքնուրույն անալիտիկ մտածողությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելքիների հիմնավորվածությունը.
2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական
գործառույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ.
3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական հետազոտությունների արդյունավետությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը։ Թեմա 2. Լեզվի
տրամաբանական վերլուծությունը։ Թեմա 3. Հասկացությունը որպես տրամաբանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը։ Թեմա 4. Դատողություն։ Թեմա 5. Մտածողության ձևական տրամաբանական հիմնական օրենքները։ Թեմա 6. Դեդուկտիվ մտահանգում։ Մտահանգման ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 7. Ինդուկտիվ մտահանգումներ։ Թեմա 8. Փաստարկման տրամաբանական հիմունքներ։ Թեմա 9. Տրամաբանական սխալներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
ա. §Գրականագիտություն¦ մասնագիտացում
1403/Բ08. Հայ և ընդհանուր դիցաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առասպելներին և
նրանց առանձնահատկություններին, առասպելների արտացոլմանը գրականության մեջ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առասպելների ծագումնաբանական և կառուցվածքային
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա առասպելների զարգացումն ու տրանսֆորմացիայի ուղիները.
3. կկարողանա կատարել առասպելների ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր առասպելաբանություն. առասպելաբանական մտածողություն։ Թեմա 2. Դասական առասպելներ. առասպելների զարգացումը։ Թեմա
3. Հայ առասպելաբանություն. հայկական դիցարանը։ Թեմա 4. Հայ առասպելաբանությունը և հայ բանահյուսությունը։ Թեմա 5. Առասպել և պատմություն Թեմա
6. Առասպել և գրականություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Բ09. 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգությունը

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 13-18-րդ դարերի հայ
քնարերգության առանձնահատկություններին և նրա հետագա ավանդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության բովանդակային և տաղա-
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չափական առանձնահատկությունները.
կհասկանա 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա համադրել 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության և հետագա դարերի ստեղծագործությունները՝ մեկնաբանելով դրանց առնչությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ հայ հին քնարերգության վերաբերյալ։ Թեմա 2.
Միջնադարյան հայ քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 3. Միջնադարյան տաղերգուներ։ Թեմա 4. Ֆրիկ, Հ. Երզնկացի, Կ. Երզնկացի, Թլկուրանցի,
Ն. Քուչակ և այլն։ Թեմա 5. 13-18-րդ դարերի հայ քնարերգության տաղաչափական համակարգերը։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2.

1403/Բ10. Հայ գրականության §հեթանոս¦ ավանդները

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Դ. Վարուժանի և հեթանոսական գրական շարժման առանձնահատկություններին և նրա ունեցած
ազդեցությանը հայ գրականության վրա։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հեթանոսական գրական շարժման գաղափարական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հեթանոսական գրական շարժման առաջացման պատճառները յուրահատկությունները.
3. կկարողանա մեկնաբանել հեթանոսական գրական շարժման գաղափարական շերտերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արևմտահայ գրականությունը 19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին։ Թեմա 2. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի գրական ուղղություններն ու հոսանքները։ Թեմա 3. Հեթանոսական գրական շարժման ձևավորումն ու
ձևավորման պատճառները։ Թեմա 4. Դ. Վարուժանը որպես հեթանոսական գրական շարժման առաջավոր ներկայացուցիչ։ Թեմա 5. Հեթանոսական գրական
շարժման դրսևորումը հայ գրականության մեջ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատ-
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վում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Բ11. Գեղարվեստական երկի վերլուծության սկզբունքները
կրեդիտ)

(2

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գեղարվեստական
երկեր վերլուծելու հիմնական սկզբունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեղարվեստական երկեր վերլուծելու հիմնական սկզբունքները.
2.
կհասկանա
գեղարվեստական
երկեր
վերլուծելու
հիմնական
մոտեցումներն ու առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գեղարվեստական երկերի վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հասկացություն տեքստի մասին։ Գրական տեքստի տարբերակման
սկզբունքները։ Թեմա 2. Գեղարվեստական երկերի մեկնության մեթոդաբանությունը։ Գեղարվեստական երկերի մեկնության եղանակների պատմական
զարգացումը։ Հասկացություն հերմենևտիկայի մասին։ Թեմա 3. Գեղարվեստական երկերի ավանդական մեկնության տեսակներ. ըստ գեղարվեստական
տեսքստի արտաքին կապերի (սոցիոլոգիական, պատմամշակութային, համեմատական, կենսագրական, ստեղծագործական-ծագումնաբանական մոտեցումներ)։ Թեմա 4. Գեղարվեստական երկերի մեկնության նոր եղանակներ. ըստ գեղարվեստական ներքին կապերի (կառուցվածքային, նշանագիտական, ոճական)։
Թեմա 5. Քննադատություն, ընթերցողական ուշադրություն։ Գրական տեքստի
մեկնությունն ըստ սեռաժանրային պատկանելության։ Վիպական, քնարական ու
դրամատիկ սեռերն ու դրանց ստորադասվող ժանրերը։ Արձակ և չափածո
տեքստեր։ Տարբերակման սկզբունքներն ու մեկնության հիմունքները։ Գրական
երկի խմբավորված մեկնության ըստ մեթոդների, ուղղությունների և հոսանքների։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Բ50. Համեմատական գրականագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն)
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6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համեմատության
միջոցով
կատարվող
գրականագիտական
ուսումնասիրությունների
առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
համեմատական
գրականագիտության
հիմնական
օրինաչափությունները.
2. կհասկանա համեմատական գրականագիտության միջոցով կատարվող
ուսումնասիրությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել համեմատական ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներածական ակնարկ համեմատական գրականագիտության մասին։
Թեմա 2. Համեմատական գրականագիտության մեջ կիրառվող սկզբունքները։
Թեմա 3. Համեմատական գրականագիտության մեթոդները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Բ13. Հայ մատենագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ մատենագիտության
նմուշներին և նրանց առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ մատենագիտության ընդհանուր զարգացումը.
2. կհասկանա հայ մատենագիտության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել մատենագիտական ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ մատենագիտության մասին առաջին տեղեկությունները։ Թեմա 2.
Հայ տպագրության մատենագիտություն և տեղեկություններ տպագիր հնատիպ
գրքերի մասին։ Թեմա 3. Հայ պարբերական մամուլի սկզբնավորումը։ Թեմա 4.
Մխիթարյան առաջին մատենագրության սկզբնավորումը։ Թեմա 5. Հայ մատենագրության հետագա զարգացումը և արդի վիճակը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
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ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ07. Քննադատության տեսություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քննադատության
տեսության հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քննադատության տեսության հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա քննադատության տեղը և դերը գրականագիտության համակարգում.
3. կկարողանա կատարել քննադատական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Քննադատությունն իբրև հասարակության հոգևոր դաստիարակության և գեղագիտական իդեալի արմատավորման միջոց. քննադատության ծագումն ու զարգացման նախադրյալները։ Թեմա 2. Քննադատության տեղ գրականագիտության համակարգում։ Թեմա 3. Քննադատության մեթոդները։ Թեմա 4.
Քննադատության ժանրերը պատմական զարգացման ընթացքում։ Թեմա 5.
Գեղարվեստական երկի գնահատության չափանիշները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ08. 20-րդ դարասկզբի
գրականության մեջ (2 կրեդիտ)

իրադարձությունները

հայ

նորագույն

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 20-րդ դարասկզբի
պատմական դեպքերի արտացոլմանը հայ նորագույն գրականության մեջ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների և գեղարվեստական
գրականության կապը.
2. կհասկանա գրականության ազգապահպան գոյության անհրաժեշտությունը.
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3.

կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և զուգահեռներ տանել պատմական իրադարձությունների և գեղարվեստական
երկերի միջև։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պատմական ժամանակաշրջանը. ցեղասպանության հանգամանքները
և ընթացքը. ազգային-ազատագրական շարժումը։ Թեմա 2. 1930-ական թթ. Հասարակական-գաղափարական մտայնությունը. հակասությունները և դժվարությունները։ Թեմա 3. Ինքնակեսնսագրական վեպը՝ որպես ապրվածի արտահայտություն։ Թեմա 4. Անհատի պաշտամունքի տարիների սահմանափակումները, կաշկանդումները և դաժանությունները։ Թեմա 5. Հետագա անդրադարձները պատմական դեպքերին։ Ցեղասպանության և պատմական հարակից
դեպքերի արտացոլումը ժամանակակից գրականության մեջ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ09. Ֆրանսահայ գրականությունը 1920-60-ական թթ. (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 1920-60-ական թթ.
ֆրանսահայ գրականության նշանավոր դեմքերի ստեղծագործություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրականության նշանավոր
երկերը.
2. կհասկանա 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրականության զարգացման
առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ֆրանսահայ գաղթօջախի կազմավորումը, քաղաքական, տնտեսական
և հոգևոր կառուցվածքը։ Թեմա 2. Գաղթոջախի զարգացման միտումները 192060-ական թթ.։ Թեմա 3. Ֆրանսահայ գրական մամուլը։ Թեմա 4. 1920-60-ական
թթ. ֆրանսահայ բանաստեղծությունը։ Թեմա 5. 1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ
արձակը. 1970-ական թթ. ֆրանսահայ գրական նոր սերունդը։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ10. Նորագույն շրջանի հայ պոեմը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նորագույն շրջանի հայ
պոեմի կարևոր նմուշներին, բացահայտել նրանց առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նորագույն շրջանի հայ պոեմի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա նորագույն շրջանի հայ պոեմի կարևոր նմուշների գաղափարական շերտերը.
3. կկարողանա կատարել նորագույն շրջանի հայ գրականության պոեմների գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պոեմի ժանրի համառոտ բնութագիրը։ Թեմա 2. Պոեմի ժանրը հայ
դասական գրականության մեջ։ Թեմա 3. Հայ պոեմը 1940-50-ական թթ.։ Թեմա 4.
Պոեմի ժանրի վերելքը 1960-ական թթ. Թեմա 5. Հայ պոեմը 1970-80-ական թթ.։
Ժամանակակից զարգացումները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
բ. §Լեզվաբանություն¦ մասնագիտացում
1401/Բ15. Հայերենի իմաստափոխություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի բառապաշարի պատմական իմաստափոխությանը։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բառիմաստափոխության հիմունքներ.
2. կհասկանա բառիմաստի պատմական զարգացման և փոփոխության
օրինաչափությունները.
3. կկարողանա կատարել բառապաշարի իմաստափոխության ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Բառագիտությունը՝ որպես լեզվաբանության բաժին. իմաստաբանություն։ Թեմա 2. Բառիմատի փոփոխության հիմունքները։ Թեմա 3. Բառիմաստի
փոփոխության տեսակները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ07. Գրաբարի և արդի արևելահայերենի ընդհանրություններն ու
տարբերությունները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական համակարգերի զուգադրական քննությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, բառային և
քերականական համակարգերի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա լեզվի պատմական զարգացման ընթացքը.
3. կկարողանա կատարել գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական համակարգերի զուգադրական քննություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաբարի և արդի արևելահայերենի հնչյունական համակարգերի
զուգադրական քննություն։ Թեմա 2. Բառապաշարի պատմական զարգացումը.
իմաստափոխություն։ Թեմա 3. Բառակազմական կաղապարների փոփոխություններ։ Թեմա 4. Գրաբարի ձևաբանական համակարգը արդի արևելահայերենի համակարգի զուգադրությամբ։ Թեմա 5. Գրաբարի և արդի արևելահայերենի շարահյուսական համակարգերի զուգադրական քննություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ16. Ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
հայերենի բառային նորաբանություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի նորաբանությունների հատկանիշները.
2. կհասկանա բառապաշարի փոփոխության և նոր բառերի ստեղծման
ընթացքը.
3. կկարողանա կատարել գիտական ուսումնասիրությունների վերլուծություններ և մեկնաբանել նորաբանությունների ստեղծման բառակազմական օրինաչափությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառապաշարի փոփոխությունները։ Թեմա 2. Արդի հայերենի նորաբանությունները։ Թեմա 3. Նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ07. Հայոց տեղանվանագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայոց տեղանունների
ստուգաբանական և բառակազմական քննությանը։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց տեղանունների բառակազմական և ստուգաբանական
օրինաչափությունները.
2. կհասկանա տեղանունների ստեղծման օրինաչափությունները.
3. կկարողանա կատարել հայոց տեղանունների բառակազմական և ստուգաբանական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ընդհանուր ակնարկ տեղանվանագիտության մասին. Տեղանվանագիտության կապն այլ գիտաճյուղերին։ Թեմա 2. Տեղանունների ուսումնասիրման
լեզվական տեսանկյունը։ Թեմա 3. Հայոց տեղանունների դասակարգումներն ու
ուսումնասիրման եղանակները։ Թեմա 4. Գործնական տեղանվանագիտություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատ-
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վում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ17. Ռուս-հայերեն թարգմանության խնդիրներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռուս-հայերեն թարգմանության լեզվաոճական խնդիրներին և դրանց հաղթահարման միջոցներին ու
եղանակներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուս-հայերեն թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել ռուս-հայերեն թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանության գործընթացի առանձնահատկությունները։ Թեմա 2.
Ռուս-հայերեն թարգմանության հնչյունաբանական և վանկաշեշտային խնդիրներ։ Թեմա 3. Թարգմանության բառապաշարային խնդիրներ։ Թեմա 4. Թարգմանության ձևաբանական խնդիրներ։ Թեմա 5. Թարգմանության շարահյուսական
խնդիրներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ09. Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերը
կրեդիտ)

(2

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերին և նրանց հետագա զարգացմանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի
կազմության օրինաչափությունները.
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3. կկարողանա կատարել միջին հայերենի հոլովման և համակարգերի
վերաբերյալ քերականական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ընդհանուր ակնարկ միջին հայերենի քերականության վերաբերյալ։
Թեմա 2. Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի
ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 3. Միջին հայերենի հոլովները։ Թեմա 4. Միջին հայերենի հոլովումները։ Թեմա 5. Միջին հայերենի
բայական եղանակները և նրանց ժամանակները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ18. Լեզվական վերլուծության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լեզվական տարբեր
վերլուծությունների առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվական վերլուծություններ կատարելու առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա վերլուծություններ կատարելու միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել հնչյունական, բառային և քերականական
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Լեզվական մակարդակներ։ Թեմա 2. Հնչյունական վերլուծություններ։
Թեմա 3. Բառապաշարի վերլուծություն։ Թեմա 4. Ձևաբանական վերլուծություն։
Թեմա 5. Շարահյուսական վերլուծություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1406/Բ30. Լեզվանշանագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նշանագիտական
կարևորագույն ըմբռնումներին և տերմիններին, տալ գիտելիքներ նշանագիտական վերլուծության սկզբունքների մասին, մշակել նշանագիտական մոտեցումը լեզվի նկատմամբ կիրառելու կարողություններ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նշանագիտության հիմնական հասկացությունները և դրանց
նշանակող տերմինները.
2. կհասկանա նշանի էությունը և լեզվի նշանային բնույթը.
3. կկարողանա զուգահեռներ անցկացնել լեզվաբանական և նշանագիտական հասկացությունների միջև։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզուն՝ որպես նշանային համակարգ։ Լեզվի և նշանային այլ համակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 2. Լեզվի նկատմամբ
նշանագիտական մոտեցում կիրառելու հնարավորությունները, սահմանները և
սկզբունքները։ Թեմա 3. Լեզվական նշանների համապատասխանությունները
նշանագիտության մեջ տարբերակվող նշանների տեսակներին։ Թեմա 4.
Կառուցվածքային տարբեր մակարդակների լեզվական միավորների բնութագրումը նշանագիտական հայեցակետով։ Թեմա 5. Ավանդական լեզվաբանություն
և լեզվանշանագիտություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1406/Բ60. Հայերենի տիպաբանական զարգացումը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվի տիպաբանական բնութագիրը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվի տիպաբանական ընդհանուր բւթագիրը.
2. կհասկանա լեզվի զարգացման յուրաքանչյուր փուլի տիպաբանությունը.
3. կկարողանա վերլուծել լեզվական փոփոխությունների ընթացքն ու միտումները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի տիպաբանական ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 2,
Գրաբարի և միջին հայերենի տիպաբանական բնութագրերը։ Թեմա 3, Ժամանակակից հայերենի տիպաբանական բնութագիրը. լեզվական իրողությունների
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փոփոխությունների ընթացքն ու միտումները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ19. Հայերենի ուղղագրության պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայերենի ուղղագրության պատմությանը և ուղղագրական փոփոխություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և նրանց
փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում.
2. կհասկանա լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում ուղղագրության
փոփոխությունների անխուսափելիությունը.
3. կկարողանա կատարել բնագրերի ուղղագրական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մ. Մաշտոցը և հայոց գրերի ստեղծումը. ուղղագրական առաջին
սկզբունքները։ Թեմա 2. Հայերենի ուղղագրության վիճակը միջնադարում.
փոփոխություններ այբուբենում. ուղղագրական փոփոխություններ։ Թեմա 3.
1922 և 1940 թթ. ուղղագրական բարեփոխումները։ Թեմա 4. Մեծատառեր և
փոքրատառեր. տողադարձ. համառոտագրություններ և հապավումներ. դրանց
գրության ձևերը պատմական տարբեր շրջաններում։ Թեմա 5. Ուղղագրությանը
վերաբերյալ արդի բանավեճերը։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
գ. §Թարգմանչական գործ¦ մասնագիտացում
1401/Բ50. Թարգմանության ընդհանուր հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թարգմանչական գործն
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ընդհանուր հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել ռուս-հայերեն թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանության գործընթացի առանձնահատկությունները։ Թեմա 2.
Թարգմանությանն առնչվող հնչյունաբանական խնդիրներ։
Թեմա 3.
Բառապաշարի թարգմանությանը վերաբերող խնդիրներ։ Թեմա 4. Թարգմանությանն առնչվող ձևաբանական խնդիրներ։ Թեմա 5. Թարգմանությանն
առնչվող շարահյուսական խնդիրներ։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ51. Բառապաշարի թարգմանության առանձնահատկությունները (2
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բառապաշարի
թարգմանության առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները, որոնք
առնչվում են բառապաշարի տարբեր շերտերին.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3.
կկարողանա
կատարել
բառապաշարային
համարժեքությամբ
թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառապաշարի շերտերը և դրանց համապատասխանեցման խնդիրը
թարգմանության
գործընթացում։
Թեմա
2.
Հնաբանությունների
և
նորաբանությունների թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ։
Թեմա 3.
Էկզոտիզմներ։ Թեմա 4. Բարբառային և ժողովրդախոսակցական շերտերի
թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ։
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.
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1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ52. Թարգմանության քերականական խնդիրները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թարգմանության
ընթացքում ծագող քերականական խնդիրներին և դրանց հաղթահարման
միջոցներին ու եղանակներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանության ընթացքում ծագող քերականական
խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել թարգմանություններ՝ նկատի առնելով
քերականական համապատասխանությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քերականական կարգերը և դրանց արտահայտման միջոցները
տարբեր
լեզուներում։
Թեմա
2.
Քերականական
կարգերի
անհամապատասխանություն։ Թեմա 3. Քերականական կարգի ներկայացում
նկարագրական եղանակով։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ53. Նախաթարգմանական վերլուծություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նախաթարգմանական
վերլուծության առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախաթարգմանական վերլուծության ընդհանուր հիմունքները.
2. կհասկանա դրա կատարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել նախաթարգմանական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նախաթարգմանական գործընթացի հիմունքները։ Թեմա 2. Լեզվական
և արտալեզվական իրողություներ։
Թեմա 3. Լեզվական իրողությունների
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նախաթարգմանական
վերլուծություն։
Թեմա
4.
Արտալեզվական
իրողությունների նախաթարգմանական վերլուծություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ54. Գեղարվեստական թարգմանության տեսության հիմունքներ
(տեսություն և պրակտիկա) (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գեղարվեստական
թարգմանության հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեղարվեստական թարգմանության ընթացքում ծագող
խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել գեղարվեստական թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունները։
Թեմա
2.
Բնագրի
լեզվաոճական
առանձնահատկությունները
և
գեղարվեստական թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները։ Թեմա 3.
Հեղինակային ոճի խնդիրը թարգմանության գործընթացում։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ55. Հայ թարգմանչական արվեստի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հայ թարգմանչական արվեստի
բազմադարյան պատմությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ թարգմանչական արվեստի պատմության ընթացքը.
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2.
կհասկանա
հայ
թարգմանչական
արվեստի
առանձնահատկությունները.
3.
կկարողանա
կատարել
այդ
բնագավառին
վերաբերող
ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանչական արվեստի ձևավորումը։ Թեմա 2. Սուրբ գրքի
թարգմանությունները։ Թարգմանչաց տոն։ Թեմա 3. Գեղարվեստական և
գիտական երկերի թարգմանություններ ևդրանց մեկնությունները։ Թեմա 4.
Թարգմանչական արվեստի զարգացումը և արդի վիճակը։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ56. Գիտական, տեղեկատվական և պաշտոնական բնագրերի
թարգմանության առանձնահատկությունները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
գիտական,
տեղեկատվական և պաշտոնական բնագրերի թարգմանության հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտական, տեղեկատվական և պաշտոնական բնագրերի
թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել գիտական, տեղեկատվական և պաշտոնական
բնագրերի թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գիտական, տեղեկատվական և պաշտոնական բնագրերի
թարգմանության
առանձնահատկությունները։
Թեմա
2.
Գիտական,
տեղեկատվական և պաշտոնական բնագրերի առանձնահատկությունները և
թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները։ Թեմա 3. Համաժամանակյա
թարգմանության առանձնահատկությունները։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1401/Բ57.
կրեդիտ)

Ռուս-հայկական

լեզվամշակութային

առնչություններ

(2

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռուս-հայկական
լեզվամշակութային առնչությունների առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուս-հայկական լեզվամշակութային առնչությունների
հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա դրանց պատմամշակութային արժեքը.
3. կկարողանա կատարել այդ բնագավառին վերաբերող վերլուծություններ
և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ռուս-հայկական պատմամշակութային կապերի ձևավորումը։ Թեմա
2. Ռուս-հայկական պատմամշակութային կապերի հետագա զարգացումը։ Թեմա
3. Թարգմանության դերը ռուս-հայկական պատմաշակութային կապերի
զարգացման գործընթացում։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ58. Հոգելեզվաբանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգելեզվաբանության
հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգելեզվաբանության՝ որպես գիտաճյուղի հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հոգելեզվաբանության հիմնական հայեցակետերը.
3. կկարողանա կատարել այդ բնագավառին վերաբերող վերլուծություններ
և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հոգելեզվաբանության ձևավորումը։ Թեմա 2. Հոգելեզվաբանական
ուսումնասիրության մեթոդներ և ուղղություններ։ Թեմա 3. Հոգելեզվաբանության
զարգացման արդի վիճաւկը։
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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 առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ59. Ռուս-հայերեն գործնական թարգմանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է կատարելագործել ուսանողների թարգմանչական
հմտությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
թարգմանություն
կատարելու
աշխատանքի
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գործառական տարբեր բնագրերի թարգմանությունների
վերաբերող առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել ռուս-հայերեն թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանական աշխատանքի կազմակերպման փուլեր։ Բնագրի
վերլուծություն։ Թեմա 2. Գեղարվեստական բնագրերի թարգմանություն։։ Թեմա
3. Գործառական այլ ոճերի բնագրերի թարգմանություն։
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

2. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն
ա. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտացում
1405/Բ23. Սոցիալական մանկավարժության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
մանկավարժության ուսումնասիրության առարկան, հիմնախնդիրը և մեկնաբանել սոցիալական միջավայրի մեծ դաստիարակչական ներգործությունը տարբեր
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տարիքային խմբերի և տարբեր սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդկանց
զարգացման գործընթացի վրա սոցիալականացման համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անձի ձևավորման հիմքում ընկած գործառույթները, սոցիալականացման փուլերը, մարդու գործունեության տեսակները, պահանջմունքները,
<ընտանիք> սոցիալական կառույցի գործառույթները, <դպրոց> սոցիալական
ինստիտուտի դերն անձի ձևավորման գործում և անձ-հասարակություն-պետություն հարաբերակցությունը.
2. կհասկանա միջավայրի (միկրո, մեզո, մակրո) մեծ դերակատարությունը
մարդու սոցիալականացման գործընթացում, մարդ-բնություն, մարդ-հասարակություն փոխներգործությունը.
3. կկարողանա դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած համակողմանի գիտելիքները` մարդու անձի ձևավորման, սոցիալականացման, հասարակության մեջ
ունեցած դերի վերաբերյալ կիրառել սոցիալական մանկավարժի պրակտիկ գործունեության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալական մանկավարժության ծագումը, ուսումնասիրության
առարկան, խնդիրները, նպատակները, հիմնական հասկացությունները: Թեմա
2. Անձնավորության ձևավորումը: Թեմա 3. Անձնավարության ձևավորումը, զարգացումը և դաստիարակությունն ընտանիքում: Թեմա 4. Սոցիալ-հոգեբանորեն
խաթարված ընտանիքներ: Թեմա 5. Կրթօջախի դերն անձի ձևավորման, զարգացման և դաստիարակության գործում: Թեմա 6. Հասարակություն և պետություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ25. Սոցիալական քաղաքականություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
քաղաքականության էությունը, օգտագործվող մոդելները՝ գտնելով սոցիալական
հիմնախնդիրների լուծումները: Քանի որ ուսանողն արդեն ունի գիտելիքներ
կրթության, սոցիալ- մանկավարժական գործընթացի կարևորության մասին,
ընկալում է այդ գործընթացները որպես մարդու մտավոր և սոցիալական կա-
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յացման գործընթացներ, ուստի կարևոր է սոցիալական քաղաքականության ազդեցության տակ գտնվող հիմնական հասարակական զարգացման ցուցանիշների
կարգավորումը և մարդկանց պահանջմունքների բավարարման պայմանների
ապահովումն իրականացնող սոցիալական քաղաքականության էության մասին
պատկերացում ունենալը, սոցիալական ծառայությունների լայն ցանցի մշակման և իրականացման առումով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական քաղաքականության էությունը.
2. կհասկանա սոցիալական հիմնախնդիրների և սոցիալական պահանջմունքների փոխառնչությունները, լուծումները.
3. կկարողանա վերլուծել սոցիալական ծառայությունները, դրանց
առանձնահատկությունները, սոցիալական քաղաքականության իրականացման
սուբյեկտների գործունեությունը և կդիտարկի սոցիալական քաղաքականության
նպատակների և գնահատման խնդիրը:
Բովանդակություն
Թեմա 1. Սոցիալական քաղաքականության էությունը: Թեմա 2.
Սոցիալական քաղաքականության իրականացումը: Թեմա 3. «Բարեկեցության
պետությունը» որպես ժամանակակից սոցիալական քաղաքականության հիմք:
Թեմա 4. Սոցիալական քաղաքականության գնահատումը:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ24. Սոցիալական մանկավարժություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
մանկավարժության ուսումնասիրության առարկան, հիմնախնդիրը և մեկնաբանել սոցիալական միջավայրի մեծ դաստիարակչական ներգործությունը տարբեր
տարիքային խմբերի և տարբեր սոցիալական խնդիրներ ունեցող մարդկանց
զարգացման գործընթացի վրա սոցիալականացման համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անձի ձևավորման հիմքում ընկած գործառույթները, սոցիալականացման փուլերը, մարդու գործունեության տեսակները, պահանջմունքները,
«ընտանիք» սոցիալական կառույցի գործառույթները, «դպրոց» սոցիալական ինստիտուտի դերն անձի ձևավորման գործում և անձ-հասարակություն-պետություն
հարաբերակցությունը.
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2. կհասկանա միջավայրի (միկրո, մեզո, մակրո) մեծ դերակատարությունը
մարդու սոցիալականացման գործընթացում, մարդ-բնություն, մարդ-հասարակություն փոխներգործությունը.
3. կկարողանա դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած համակողմանի գիտելիքները` մարդու անձի ձևավորման, սոցիալականացման, հասարակության մեջ
ունեցած դերի վերաբերյալ կիրառել սոցիալական մանկավարժի պրակտիկ
գործունեության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալական մանկավարժության ծագումը, ուսումնասիրության
առարկան, խնդիրները, նպատակները, հիմնական հասկացությունները: Թեմա
2. Անձնավորության ձևավորումը: Թեմա 3. Անձնավարության ձևավորումը, զարգացումը և դաստիարակությունն ընտանիքում: Թեմա 4. Սոցիալ-հոգեբանորեն
խաթարված ընտանիքներ: Թեմա 5. Կրթօջախի դերն անձի ձևավորման, զարգացման և դաստիարակության գործում: Թեմա 6. Հասարակություն և պետություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ26. Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մեթոդիկա
և
տեխնոլոգիա (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ձեռքբերել գիտելիքներ սոցիալական մանկավարժության ոլորտում գիտական հետազոտություն իրականացնելու մասին:
Քանի որ ուսանողն արդեն ունի գիտելիքներ սոցիալական մանկավարժության
հիմնական հասկացությունների, սոցիալական մանկավարժի գործառույթների,
սոցիալական մանկավարժի գործունեության առանձնահատկությունների մասին, ունի պատկերացում սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական պատրաստման մասին, հետևաբար անհրաժեշտ է դառնում ձեռքբերել գիտելիքներ
սոցիալական մանկավարժության հետազոտության մեթոդների և մեթոդաբանության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա «մեթոդներ», «մեթոդաբանություն» և «գիտական հետազոտության մեթոդներ» հասկացությունները.
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2. կհասկանա սոցիալական մանկավարժության գիտական հետազոտության խնդիրները, մեթոդներն ու փուլերը.
3. կկարողանա իրականացնել հետազոտություն ըստ փուլերի ու մեթոդների:
Բովանդակություն
Թեմա 1. Սոցիալ-մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ: Թեմա 2. Սոցիալ-մանկավարժական հետազոտությունների
գործընթաց: Թեմա 3. Մանկավարժական և սոցիոլոգիական հետազոտության
մեթոդներ:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Բ27. Սոցիալական մանկավարժության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
մանկավարժության գաղափարի գենեզիսը, պատմությունը տարբեր երկրներում: Բացահայտել տարբեր երկրների առաջավոր փորձը, վերլուծել Հայաստանի Հանրապետությունում այս ասպարեզում առկա ձեռքբերումներն ու հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական մանկավարժության պատմությունը, ժամանակակից մոտեցումները, տարբեր երկրների առաջավոր փորձը, մեր երկում
առկա ձեռքբերումները.
2. կհասկանա սոցիալական մանկավարժության պատմության կարևորությունն որպես մանկավարժական մտքի բաղկացուցիչ մաս.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալական մանկավարժության գաղափարի գենեզիսը: Թեմա 2.
Սոցիալական մանկավարժությունը Եվրոպայում: Թեմա 3. Սոցիալական
աշխատանքը Ռուսաստանում: Թեմա 4. Սոցիալական մանկավարժության
ծագումը Հայաստանում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
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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:
1405/Բ12. Միջավայրի դաստիարակություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել անձի ձևավորման վրա ազդող
կարևոր գործոններից մեկի` միջավայրի դաստիարակչական ներգործությունը,
ազդեցությունը անձի սոցիալականացման համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միկրո-, մեզո-, մակրոմիջավայրի դաստիարակչական ազդեցությունը անձի ձևավորման գործում, սոցիալականացման զանազան փուլերում,
մակրոմիջավայրի փոփոխությունների անդրադարձը մեզո- և միկրոմիջավայրի
վրա, սոցիալական միկրոխմբերի` որպես սոցիալականացման կարևոր գործոնների ազդեցությունը անձի զարգացման վրա տարիքային տարբեր խմբերում.
2. կհասկանա արտաքին, ներքին, սոցիալական, ֆիզիկական, աշխարհագրական միջավայրերի ունեցած դերը անձի ձևավորման, զարգացման ու դաստիարակության գործընթացում, միջավայրի դաստիարակչական ազդեցությունը
գլոբալ և տարածաշրջանային առումով /դեմոգրաֆիական, բնակլիմայական,
տնտեսական, իրավա-քաղաքական, սոցիալ-մշակութային և այլն/.
3. կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել <դպրոց> սոցիալական
կառույցում` տարիքային տարբեր խմբերի պատկանող սովորողների դաստիարակության, նրանց վարքի, համոզմունքների, գործունեության ձևերի, աշխարհայացքի, միջանձնային առողջ փոխհարաբերությունների ձևավորման նպատակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անձի ձևավորումը: Թեմա 2. Միջավայրի դերը անձի ձևավորման,
զարգացման և դաստիարակության գործում: Թեմա 3. Միջավայրի տարերային
ազդեցությունը անձի վարքի, համոզմունքների, աշխարհայացքի ձևավորման
վրա: Թեմա 4. «Դպրոց» սոցիալական կառույցի դաստիարակչական ներգործությունը երեխայի անձի ձևավորման վրա:
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. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1405/Բ28. Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մեթոդիկա և տեխնոլոգիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ձեռքբերել գիտելիքներ տեխնոլոգիայի էության, դրանց դասակարգման և համակարգման մասին, հստակեցնել սոցիալական
մանկավարժի գործունեության ուղղությունները, մշակել նոր տեխնոլոգիաներ,
որոնք կօգնեն ուսանողին տարբեր տեսանկյուններից դիտարկել խնդիրները,
դրանց լուծումները: Քանի որ ուսանողն արդեն տիրապետում է սոցիալական
մանկավարժության հիմունքներին, իրականացնելու է գործունեություն տարբեր
հաստատություններում, հետևաբար առաջանում է սոցիալ-մանկավարժական
տեխնոլոգիաների մշակման և դրանց պրակտիկ մասնագիտական գործունեության մեջ ստեղծագործաբար օգտագործման անհրաժեշտություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների էությունն ու
բովանդակությունը.
2. կհասկանա սոցիալական մանկավարժի պրակտիկ աշխատանքի
տեխնոլոգիաների և մեթոդների փոխկապակցվածությունը. կհստակեցնի սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների ընտրության և գործածության
առանձնահատկությունները սոցիալական մանկավարժի գործունեության տեսանկյունից.
3. կկարողանա դիտարկել այն արդիական ու տիպական իրավիճակները, որոնք սոցիալ-մանկավարժական միջամտության անհրաժեշտություն են
առաջադրում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների մշակման տեսական հիմքերը: Թեմա 2. Կրթական հաստատություններում սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի տեխնոլոգիա: Թեմա 3. Ընտանիքի հետ սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի տեխնոլոգիա: Թեմա 4. Տարբեր հաստատություններում
աշխատանքի սոցիալ մանկավարժական տեխնոլոգիաներ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1307/Բ26. Սոցիալական հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել գիտելիքներ խմբերի
տեսակների, խմբային փոխհարաբերությունների, շփման ու հաղորդակցման
առանձնահատկությունների մասին, ինչպես նաև քննարկել այնպիսի հարցեր,
ինչպիսիք են սոցիալական ռեպրեզենտացիաները, ստերեոտիպները, հասարակական կարծիքը, կաուզալ ատրիբուցիաները և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական հոգեբանության հիմնական խնդրացանկը.
2. կհասկանա խմբային դինամիկայի օրինաչափությունները.
3. կկարողանա բացահայտել սոցիալ-հոգեբանական երևույթները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, սոցիալական հոգեբանության մեթոդոլոգիան և մեթոդները: Թեմա 2. Հասարակական
գիտակցությունը և հասարակական հոգեբանությունը: Թեմա 3. Մարդկանց փոխազդեցության էությունը, տեսակները և հիմնական առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Շփման հասկացությունը, էությունը և կողմերը: Թեմա 5. Փոքր
խումբը հասկացությունը և նրա հոգեբանությունը: Թեմա 6. Փոքր խմբի գործառնական հարաբերությունների ենթակառուցվածքը: Թեմա 7. Դասակարգերի
սոցիալական հոգեբանության հասկացությունը և առանձնահատկությունները:
Թեմա 8. Ամբոխի հոգեբանությունը, տեսակները և հիմնական բնութագիրը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ22. Սոցիալական և կրթական հաղորդակցում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սոցիալական և կրթական հաղորդակցման վերաբերյալ գիտելիքի հաղորդումը, ինչպես նաև ապագա սոցիոլական մանկավարժի հաղորդակցական գործիմացության զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա սոցիալական և կրթական հաղորդակցման հիմնական հասկա-

2.

ցությունները.
կհասկանա հաղորդակցման առանձնահատկությունների դիագնոստի-

կան.
կկարողանա կիրառել գործունեության ընթացքում սոցիալ-կրթական հաղորդակցման գիտելիքները և հմտությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. «Հաղորդակցում» հասկացությունը և տեսակները: Թեմա 2. Սոցիալական հաղորդակցման ուղղությունները: Թեմա 3. Հասարակության զարգացումը և սոցիալական հաղորդակցմանկրթական մոդելը: Թեմա 4. Հաղորդակցման
գործունեություն: Թեմա 5. Սոցիալ-կրթական հաղորդակցման կառուցվածքը, ոճերը և գործառույթները: Թեմա 6. Մանկավարժական ներգործություններև հետադարձ կապ սոցիալ-կրթական հաղորդակցման գործընթացում: Թեմա 7. Անձի,
խմբի և հասարակության հաղորդակցման պահանջմունքները: Թեմա 8. Արդի
կրթական ուժերի հաղորդակցման աղբյուրները: Թեմա 9. Սոցիալ-կրթական հաղորդակցման արդյունավետությունը արդի պահանջներին համապատասխան
կրթական ոլորտում: Թեմա 10. Հաղորդակցման տեխնոլոգիաների տեղն ու դերը
սոցիալ-կրթական հաղորդակցման արդյունավետության գործում: Թեմա 11.
Սոցիալական մանկավարժիհաղորդակցման առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
3.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Բ27. Սոցիալական մանկավարժության պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
մանկավարժության գաղափարի գենեզիսը, պատմությունը տարբեր երկրներում: Բացահայտել տարբեր երկրների առաջավոր փորձը, վերլուծել Հայաստանի Հանրապետությունում այս ասպարեզում առկա ձեռքբերումներն ու հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական մանկավարժության պատմությունը, ժամանակակից մոտեցումները, տարբեր երկրների առաջավոր փորձը, մեր երկում
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առկա ձեռքբերումները.
2. կհասկանա սոցիալական մանկավարժության պատմության կարևորությունն որպես մանկավարժական մտքի բաղկացուցիչ մաս.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սոցիալական մանկավարժության գաղափարի գենեզիսը: Թեմա 2.
Սոցիալական մանկավարժությունը Եվրոպայում: Թեմա 3. Սոցիալական
աշխատանքը Ռուսաստանում: Թեմա 4. Սոցիալական մանկավարժության
ծագումը Հայաստանում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

7. Կրթական այլ մոդուլներ
1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է կոնկրետ հիմնարկության օրինակով ամրապնդել և խորացնել հիմնարար բանասիրական առարկաների գծով
գործնական հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հանրակրթական դպրոցում «հայոց լեզու» և «հայ գրականություն» առարկաների դասավանդման հիմնական մեթոդներին և
սկզբունքներին,
2. կիմանա հանրակրթական դպրոցում «հայոց լեզու» և «հայ գրականություն» առարկաների դասավանդման համար անհրաժեշտ ուսումնական
պլանների ու ծրագրերի կազմության առանձնահատկությունները,
դրանց գործնական կիրառությունը դասավանդման գործընթացում,
3. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հանրակրթական դպրոցում «հայոց
լեզու» և «հայ գրականություն» առարկաների դասավանդման համար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Հանրակրթական դպրոցում “հայոց լեզու” և “հայ գրականություն” առարկաների դասավանդման համար տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիքների գործնական ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավարժական պրակտիկայի օրագիր և այլն) լրացման ստուգում:
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, քննություն

2. «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է կոնկրետ հիմնարկության օրինակով ամրապնդել և խորացնել հիմնարար մանկավարժական առարկաների
գծով գործնական հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. ծանոթ կլինի հանրակրթական դպրոցում սոցիալական մանկավարժի
աշխատանքի հիմնական մեթոդներին և սկզբունքներին,
5. կիմանա հանրակրթական դպրոցում սոցիալական մանկավարժի
աշխատանքի առանձնահատկությունները, դրանց գործնական կիրառությունը կրթադաստիարակչական գործընթացում,
6. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հանրակրթական դպրոցում սոցիալական մանկավարժ աշխատելու համար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Հանրակրթական դպրոցում սոցիալական մանկավարժի աշխատանք
կատարելու տեսական և մեթոդական անհրաժեշտ գիտելիքների գործնական
ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի (մանկավարժական պրակտիկայի օրագիր և այլն) լրացման ստուգում:
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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 ԾՐԱԳԻՐԸ
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Հայ բանասիրության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

§Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ»,
«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն¦,
§Հայ գրականության պատմություն»,
«Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն»,
«Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն¦,
§Կրթության կազմակերպում¦:

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

1

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
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն

3

1

12

1

120

32

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

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՝
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քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
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
2.1. 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:
Մոդուլ-դասընթաց

Անգլերեն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

64

I

Ստուգարք

15

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

3

4/28/0

I

Քննություն

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

I

Քննություն

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`
§Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ¦
Թվանիշ
1406/M02
1401/M06
1406/M09
1402/M11

Մոդուլ-դասընթաց
Համեմատական
քերականություն
Հրապարակային խոսք
Դասական լեզուներ
Հայ գրական լեզվի
պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

24/8/0

I

Քննություն

3
3

32/0/0
24/8/0

I
I

Քննություն
Քննություն

3

24/8/0

I

Քննություն
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1402/M12
1401/M13
1401/M28
1401/M29
1401/M23
1401/M10
1401/M07
1401/M04
0003/M22

1401/M24

1401/M05

1401/M08

Հայերենի խոսքի մասերի
ուսմունքը
Արդի հայերենի շարահյուսության հիմնախնդիրներ
Խմբագրական գործ
Տեղաշարժեր արդի գրական
հայրենում
Արևելահայ քերականագիտական մտքի պատմություն
Անվանական և բայական
ձևակազմությունները
ժամանակակից հայերենում
Թարգմանության տեսություն
Խոսքի մշակույթի
հիմունքներ
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համադրական
քերականություն
Հայերենի հոլովման համակարգի զարգացման
պատմություն
Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային
հատկանիշները
Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և
ոճական խնդիրներ

3

24/8/0

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

24/8/0

II

Քննություն

3

24/8/0

II

Քննություն

3

24/8/0

II

Քննություն

3

24/8/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն¦
Թվանիշ
1406/M02
1406/M06
1406/M09
1402/M11
1402/M12
1406/M13
1401/M14
1401/M22
1406/M21
1402/M10

Մոդուլ-դասընթաց
Համեմատական
քերականություն
Լեզվաբանական
տիպաբանություն
Դասական լեզուներ
Հայ գրական լեզվի
պատմություն
Հայերենի խոսքի մասերի
ուսմունքը
Լեզվաբանական
ուսմունքների պատմություն 1
Հայոց լեզվի տեսություն -1
Հայոց լեզվի տեսություն -2
Լեզվաբանական
ուսմունքների պատմություն 2
Անվան քերականական

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

24/8/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

24/8/0

I

Քննություն

3

24/8/0

I

Քննություն

3

24/8/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

I
II

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն
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1402/M07
1401/M04
1406/M25
1402/M03
1402/M05
1402/M08

կարգերի դրսևորումը
գրաբարում
Հայերենի խոնարհման և
հոլովման պատմական
զարգացումը
Խոսքի մշակույթի հիմունքներ
Համակարգչային
լեզվաբանություն
Գրաբարի նախդիրները
Միջին հայերենի
բառապաշարը
Հայերենի բառապաշարի
պատմական զարգացումը

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

24/8/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ գրականության պատմություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

1403/M01

Ազգային ճակատագիրը և հայ
պոեզիան

3

1403/M06

Հովհաննես Թումանյանը և
ժողովրդական
բանահյուսությունը

3

1403/M09

Կիլիկյան հայ մշակույթը և
վերածնությունը

3

1404/M11
1407/M12
1403/M13
1403/M14

1403/M22

Սփյուռքահայ գրականության
հարցեր
Գրականության տեսության
արդի խնդիրներ
Հայ նորավեպը (տեսություն և
պատմություն) - 1
Հայ գրականության
շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները - 1
Հայ գրականության
շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները - 2

24/8/0
24/8/0

3
3
3

24/8/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0

3
24/8/0
3
24/8/0

1403/M21

Հայ նորավեպը (տեսություն և
պատմություն) - 2

3

1403/M10

Տեքստաբանություն

3

1404/M05

Հայ նորագույն գրականության
պարբերացման խնդիրներ

3

1403/M04

Հայ երգիծաբանությունը

3

24/8/0

II

Քննություն

1403/M02

Հայ պոեմի արվեստը
Գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության հիմունքները
Ձեռագրագիտություն և

3

24/8/0

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

1403/M30
1403/M07

24/8/0
24/8/0

24/8/0
3
3
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24/8/0

1403/M08

հնագրություն
§Սասնա ծռեր¦ էպոսը

3

24/8/0

III

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1404/M01

Ընթերցման տեսություն
1960-ականների արձակը և
Հրանտ Մաթևոսյանի
ստեղծագործությունները
Արևմտահայ քննադատության
ավանդները և սփյուռքահայ
քննադատությունը
Սփյուռքահայ գրականության
հարցեր
Գրականության տեսության
արդի խնդիրներ
Քննադատության
վարպետություն -1
Հայ գրականության
շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները - 1
Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները,
հոսանքները - 2
Քննադատության
վարպետություն -2
Անկախության շրջանի հայ
պոեզիան
Հայ նորագույն գրականության
պարբերացման խնդիրներ
Գրական քննադատությունը
1920-40-ական թվականներին
Վեպի պատմության և
տեսության հարցեր
Գրական բանավեճերը 20-րդ
դարի 2-րդ կեսին
Անկախության շրջանի հայ
արձակը
Արդի գրականագիտական
հոսանքները

1404/M06

1407/M24
1404/M11
1407/M12
1404/M13
1403/M14

1403/M22
1404/M21
1404/M07
1404/M05
1407/M23
1404/M02
1404/M03
1404/M08
1404/M10

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

24/8/0
24/8/0

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

3
24/8/0
3
3
3
3

24/8/0
24/8/0
16/16/0
24/8/0

3
24/8/0
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8/24/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0
24/8/0

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն¦
Թվանիշ
1407/M25

Մոդուլ-դասընթաց
Շեքսպիրը և արևմտաեվրոպական դրաման

Կրեդիտ
3
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Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)
24/8/0

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

I

Քննություն

1407/M30
1407/M09

1407/M11

1407/M12
1407/M35
1407/M14

1407/M22
1407/M36
1407/M10
1606/M07
1407/M33
1407/M02
1407/M03
1407/M15
1606/M08

Դարձվածաբանություն
Ակնարկներ էսթետիկական
մտքի պատմության
Ազգային մտածողություն և
գեղարվեստական գրականություն (օտարագիր հայ
գրողներ)
Գրականության տեսության
արդի խնդիրներ
Տեքստի լեզվաբանություն
20-րդ դարի գրականգեղարվեստական
ուղղությունները - 1
20-րդ դարի գրականգեղարվեստական
ուղղությունները - 2
Չափածոյի լեզվի և ոճի
հարցեր
Ստեղծագործական
հոգեբանություն
Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ. գրական
զարգացումները
Նարատալոգիա (պատումի
տեսություն)
Թարգմանության տեսության
հիմնահարցեր
Հայկական ոտանավորի
տաղաչափության
համակարգը
Գրականագիտական
դպրոցներ
§Աստվածաշունչը¦ և համաշխարհային գրականությունը

3
3

24/8/0
24/8/0

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

II

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

24/8/0
3

3
3

24/8/0
24/8/0
24/8/0

3
24/8/0
3
3
3

24/8/0
24/8/0
24/8/0

3
3
3

24/8/0
24/8/0
24/8/0

3
3
3

24/8/0
24/8/0

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կրթության կազմակերպում¦
Թվանիշ
1405/M01
1405/M30
1405/M03
1405/M34
1405/M08
1405/M35

Մոդուլ-դասընթաց
ՀՀ կրթության համակարգը
Կրեդիտային համակարգը
բուհում
Կրթական քաղաքականությունը հանրակրթության
ոլորտում
Կրթության որակի ապահովում
և վերահսկողություն
Բարձրագույն կրթության պլանավորում
Կրթական քաղաքականությունը բարձրագույն կրթության

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

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
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

1405/M30
1405/M31
1405/M32
1405/M08
1405/M36
1005/M33
1405/M36
1405/M37

1405/M38

համակարգում
Կրթությունը կարգավորող
նորմատիվային փաստաթղթեր
Կրթության կառավարման
տեսություններ
Կրթության կառավարման
հիմունքներ
Հանրակրթության պլանավորում
Բարձրագույն կրթության
երկաստիճան համակարգի
կառավարում
Կրթության ֆինանսավորում
Դասական և ժամանակակից
թեստավորման տեսություններ
Ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի կազմակերպումը
հանրակրթական դպրոցում
Կրթական հետազոտությունների հիմնարար սկզբունքներն
ու մեթոդները

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
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 աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, 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`
§Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ¦
Թվանիշ
1401/M30

Մոդուլ-դասընթաց
Հայոց լեզվի տեսություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

24/8/0

II

Քննություն
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Գեղարվեստական և
գիտական թարգմանության
առանձնահատկությունները

24/8/0

1401/M31

1401/M32

Գեղարվեստական
գրականության լեզուն և ոճը

24/8/0

1401/M33

Հայերենի
բառարանագիտություն

1401/M25

Հատկանվանագիտություն

1401/M34

Գրական թարգմանություն

3

3

II

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

24/8/0

III

Քննություն

24/8/0

III

Քննություն

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

II

Քննություն

II

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

24/8/0

II

Քննություն

II

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

Կիսամ-

Գնահատ-

24/8/0

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն¦
Թվանիշ
1402/M15
1402/M1
1402/M16
1406/M26
1402/M19
1402/M23

Մոդուլ-դասընթաց
Բարբառների համեմատական
քերականություն
Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն

Կրեդիտ

24/8/0
3

24/8/0
24/8/0

Կիլիկյան բարբառներ
Իմաստաբանական նորագույն
ուսմունքներ
Դասական գրաբարի առանձնահատկությունները
Լեզվական նորմը և լեզվի
ներքին տեղաշարժերը

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

24/8/0
24/8/0

3

24/8/0

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ գրականության պատմություն¦
Թվանիշ
1403/M15

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Գրիգոր Զոհրապ

1403/M16

Հովհաննես Թումանյանը և
հայ գրականությունը

1403/M17

Խաչատուր Աբովյան

1403/M18

Միքայել Նալբանդյանը
քննադատ

1403/M19

Հայ քաղաքական երգիծանքը

1403/M20

Նարեկացի-ՄեծարենցՍիամանթո գեղարվեստական
ընդհանրություններն ու յուրահատկությունները

3

24/8/0
24/8/0

3

3

24/8/0

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրե-
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Լսարանային

դիտ
1404/M15

Ակսել Բակունցի արձակի
ավանդները

1404/M17

Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունները 1934-37թթ.

1404/M16

Հակոբ Օշական. գրողը,
քննադատը

1404/M19

Հետպատերազմյան շրջանի
պատմավեպի պոետիկան

1404/M18

Պարույր Սևակը և
համաշխարհային պոեզիան

1404/M20

1930-ական թվականների հայ
արձակը

ժամ (դ/գ/լ)
24/8/0

3

24/8/0
24/8/0

3

24/8/0
24/8/0

3

24/8/0

յակ

ման ձևը

II

Քննություն

II

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

III

Քննություն

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1407/M19

Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու սկզբունքները

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

32/0/0

II

Քննություն

3

1407/M04

Գրական սեռերի և ժանրերի
տեսություն

32/0/0

II

Քննություն

1406/M17

Նշանագիտություն

24/8/0

III

Քննություն

1407/M18

Գրական տեքստի վերլուծություն

III

Քննություն

1407/M34

Հայ նոր և նորագույն շրջանի
թարգմանական
գրականություն

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

32/0/0

II

Քննություն

32/0/0

II

Քննություն

32/0/0

II

Քննություն

1407/M20

3

24/8/0

3

Միֆի դրսևորումները 20-րդ
դարի գրականության մեջ

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կրթության կազմակերպում¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1405/M39

Կրթական հաղորդակցում

1405/M20

Մանկավարժական վալեոլոգիա

1405/M16

Կառավարման էթիկա

1405/M25

Կրթության կառավարման
մարդկային ռեսուրսներ

1405/M17

Տարիքային մանկավարժություն

Կրեդիտ
3

3
3
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32/0/0
32/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

1405/M27

Բուհական մանկավարժություն

1405/M41

Սովորողների և մանկավարժների որակի գնահատում

1405/M42

Ուսումնական ծրագրերի
կազմման սկզբունքները

1405/M14

Տարրական, միջին, ավագ
դպրոցի կառավարում

1405/M22

Կրթական կադրերի զարգացում

1405/M43

Մանկավարժական
ֆուտուրոլոգիա

1405/M18

Շտկողական մանկավարժություն

3

32/0/0

II

Քննություն

32/0/0

III

Քննություն

32/0/0
32/0/0

3

32/0/0
32/0/0

3

32/0/0

III
III
III
III
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախո-

սություն:
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 իրականաց-
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վում 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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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է հայ բանասիրության 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 որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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1.

Լրացական դասընթացներ
1602/Մ 01. Անգլերեն

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
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 գիտոժողովներին:
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:

2.

Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ
0309/Մ00. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով 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:
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Դասընթացի 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 քննություններն 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 4 հարց՝ 3, 3, 2, 2
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1406/Մ01. Մասնագիտության արդիական խնդիրները (3 կրեդիտ)

(«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության համար)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Լեզվաբանական և
գրականագիտական արդի հիմնախնդիրները. ուղղությունները. հոսանքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվաբանական և գրականագիտական արդիական հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա եղած տեսական դրույթները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած տեսակետները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականագիտական արդիական հիմնախնդիրներ։ Թեմա 2,
Լեզվաբանական արդիական հիմնախնդիրներ: Թեմա 3, Լեզվի ձևայնացրած
նկարագրություն և համակարգչային թարգմանական ծրագրեր։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1405/Մ00. Մասնագիտության արդիական խնդիրները (3 կրեդիտ)

(«Կրթության կազմակերպում» մասնագիտության համար)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ
դասընթաց

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից
մանկավարժության հիմնական խնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության տեսական հիմնադրույթները.
2. կհասկանա մանկավարժական արի հիմնախնդիրները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած կարծիքներն ու տեսակետները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ՀՀ կրթական համակարգը, նրա բարեփոխումները և համեմա տական բնութագիրը, սփյուռքի կրթական գործը։ Թեմա 2- 3. Անձի ձևավորումը:
Ուսուցման ու դաստիարակության խնդիրներ, ընտանեկան դաստիարակություն. մանկավարժական կառավարում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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
Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ¦
1406/Մ02. Համեմատական քերականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայերենի և ցեղակից
մյուս լեզուների ծագումնաբանական ընդհանրությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համեմատական լեզվաբանության տեսական հիմնադրույթները.
2. կհասկանա ցեղակից լեզուների հնչյունային, բառային և քերականական
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առնչությունների առանձնահատկությունները.
3.կկարողանա համադրել և վերլուծել ցեղակից լեզուների հատկանիշները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համեմատական քերականության ուսումնասիրության առարկան։
Ժամանակային հեռավորության և ծագումնաբանական ընդհանրությունների
մերձավորոթյան հարցը: Թեմա 2, Հնչյունական օրենք։ Համեմատական լեզվաբանության ուսումնասիրման մեթոդները (լեզվաժամանակագրական, լեզվաաշխարհագրական և այլն)։ Թեմա 3, Հնդեվրոպական լեզուների հնչյունական, բառապաշարային և քերականական ընդհանրությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ06. Հրապարակային խոսք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հրապարակային
խոսքի առանձնահատկությունները, գործածության ոլորտները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա հրապարակային խոսքի առանձնահատկությունները.
2.կհասկանա հրապարակային խոսքի դերը.
3.կկարողանա գործնականում կիրառել հրապարակային խոսքի հնարավորությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզու և խոսք. նրանց գործառույթները։ Թեմա 2. Հրապարակային
խոսքի կիրառության ոլորտները։ Թեմա 3. Հրապարակային խոսքի հիմնական
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Մ11. Հայ գրական լեզվի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական հայերենի
պատմական զարգացման ընթացքը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական հայերենի զարգացման ընթացքը.
2. կհասկանա հնչյունական, բառապաշարային և քերականական իրողությունների պատմական փոփոխությունները.
3. կկարողանա վերլուծել տեքստեր և վերհանել պատմական զարգացման
հետևանքով կատարված փոփոխությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի զարգացման փուլերը։ Թեմա 2, Հնչյունական և
բառապաշարային զարգացումներ: Թեմա 3, Քերականական իրողությունների
պատմական զարգացման ընթացքը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ12. Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայերենի խոսքի
մասերի վերաբերյալ եղած տեսակետները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի խոսքի մասերի դասակարգման մասին տեսությունները.
2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման տարբեր չափանիշները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած տեսություններ, կատարել եզրահանգումներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի խոսքի մասերի վերաբերյալ համառոտ ակներկ։ Թեմա 2,
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Խոսքի մասերի դասակարգումը միջնադարում: Թեմա 3, Խոսքի մասերի
դասակարգումները նոր և նորագույն շրջաններում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ13. Արդի հայերնի շարահյուսության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից
հայերենի շարահյուսության հիմնախդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի շարահյուսական համակարգին
վերաբերող տեսական հիմնադրույթները.
2.
կհասկանա
շարահյուսական
կաղապարների
կառուցման
առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել շարահյուսական տարբեր կառույցներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Շարահյուսական կաղապարի հասկացությունը։ Թեմա 2.
Անվանական կաղապարներ: Թեմա 3. Բայական կաղապարներ։ Թեմա 2.
Նախադասությանն առնչվող տեսություններ
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ23. Արևելահայ քերականագիտական մտքի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

Նպատակը.
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եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի
վերաբերյալ եղած քերականագիտական տեսությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած քերականական աշխատությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել քերականագիտական աշխատաություններում եղած
դրույթները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քերականական աշխատությունները հին և միջնադարյան
Հայաստանում (ակնարկ)։ Թեմա 2. Քերականական աշխատությունները նոր
շրջանում։
Թեմա
3.
Նորագույն
շրջանի
քերականագիտական
աշխատությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ10. Անվանական և բայական ձևակազմությունները ժամանակակից
հայերենում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի
անվգանական և բայական ձևակազմական կաղապարները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի անվանական և բայական ձևակազմական
կաղապարները.
2. կհասկանա կաղապարների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել անվանական և բայական կաղապարները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ժամանակակից հայերենի անվանական և բայական համակարգերի առանձնահատկությունները։ Թեմա 2. Անվանական ձևակազմություն։
Թեմա 3, Բայական ձևակազմություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ07. Թարգմանության տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել թարգմանության
վերաբերյալ եղած տեսությունները և դրանց կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանական հիմնական տեսությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա գործնականում կիրառել թարգմանական տեսական դրույթները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանական տեսությունները։ Թեմա 2, Արձակի թարգմանություն։ Թեմա 3, Չափածոյի թարգմանություն
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ04. Խոսքի մշակույթի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել խոսքի մշակույթի
հիմունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները.
2. կհասկանա լեզվի ու խոսքի հատկանիշները.
3. կկարողանա կատարել լեզվաոճական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խոսքի մշակույթի հիմունքները։ Հնչյունական իրողություններ
Թեմա 2, Բառապաշարային իրողություններ։ Թեմա 3, Քերականական իրողություններ։ Խոսքի արժանիքներ և թերություններ
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ02. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համադրական քերականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևելահայերենի ու
արևմտահայերենի միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի զարգացման ընթացքը աշխարհաբարում,
2. կհասկանա արևելահայերենի ու արևմտահայերենի առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կատարել հնչյունական, բառային և քերականական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի զարգացման ընթացքն աշխարհաբարյան փուլում։
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի ձևավորումը։ Թեմա 2. Հնչյունական տարբերություններ։ Բառապաշարային տարբերություններ։ Թեմա 3. Քերականական
տարբերություններ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-
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քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Մ05. Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային հատկանիշները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նախադասության
իմաստային և կառուցվածքային հատկանիշները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախադասության վերաբերյալ եղած տեսությունների առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների վիճելի դրույթները.
3. կկարողանա վերհանել նախադասության կառուցվածքային առանձնահատկությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նախադասությունը որպես լեզվական միավոր, նախադասության
մասին եղած հին ու նոր տեսությունները։ Թեմա 2, Միակազմ նախադասությունների առանձնահատկությունները և դրանց մասին եղած տեսությունները։ Թեմա 3. Երկկազմ նախադասությունների վերաբերյալ տեսությունների
քննություն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ08. Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և ոճական
խնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

4

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս-հայերեն
թարգմանության լեզվաոճական առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանությն վերաբերյալ եղած տեսությունները.
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2. կհասկանա թարգմանական խոչընդոտների էությունը.
3. կկարողանա կատարել գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.Թարգմանության էությունը։ Թեմա 2. Բառապաշարի թարգմանություն։ Թեմա 3, Քերականական իրողությունների թարգմանություն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ24. Հայերենի հոլովման համակարգի զարգացման պատմություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի հոլովական համակարգի պատմական զարգացումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի հոլովման համակարգի պատմական զարգացման
ընթացքը.
2. կհասկանա հոլովման համակարգի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել հոլովման համակարգի զարգացման ընթացքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի հոլովման համակարգը գրաբարում։ Թեմա 2. Հայերենի
հոլովման համակարգը միջին հայերենում։ Թեմա 3. Ժամանակակաից հայերենի
հոլովման 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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1406/Մ09. Դասական լեզուներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել դասական լեզուների
(հին հունարեն, լատիներեն) առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա դասական լեզուների հիմնական առանձնահատկությունները.
2.կհասկանա դասական լեզուների դերը ներկայումս.
3.կկարողանա վերլուծել դասական լեզուների լեզվական իրողությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ լեզուների պատմությունից Թեմա 2. Հնչյունաբանություն, բառապաշար: Թեմա 3. Քերականություն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ29. Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արդի հայերենում
տեղի
ունեցող
հնչյունական,
բառապաշարային
և
քերականական
տեղաշարժերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը.
2.
կհասկանա
հնչյունական,
բառապաշարային
և
քերականական
տեղաշարժերի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել լեզվական համադրումներ ու վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզվի զարգացումն ու նրանում կատարվող փոփոխությունները:
Թեմա 2. Արտասանական փոփոխություններ։ Ուղղագրական և ուղղախոսական
տեղաշարժեր։ Թեմա 3. Տեղաշարժեր բառապաշարում։ Թեմա 4. Ձևաբանական
տեղաշարժեր:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ28. Խմբագրական գործ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խմբագրական աշխատանքի առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խմբագրական աշխատանքի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա խմբագրական աշխատանքի նրբերանգները տարբեր
տեքստեր խմբագրելիս.
3. կկարողանա կատարել խմբագրական աշխատանք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ խմբագրական աշխատանքի հիմնական առանձնահատկությունների մասին: Թեմա 2. Խմբագրական աշխատանքը մամուլում:
Թեմա 3. Գեղարվեստական տեքստերի խմբագրումը: Թեմա 3. Գիտական
տեքստերի խմբագրումը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն¦
1406/Մ02. Համեմատական քերականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

Նպատակը.
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եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայերենի և ցեղակից
մյուս լեզուների ծագումնաբանական ընդհանրությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համեմատական լեզվաբանության տեսական հիմնադրույթները.
2. կհասկանա ցեղակից լեզուների հնչյունային, բառային և քերականական
առնչությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա համադրել և վերլուծել ցեղակից լեզուների հատկանիշները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համեմատական քերականության ուսումնասիրության առարկան։
Ժամանակային հեռավորության և ծագումնաբանական ընդհանրությունների
մերձավորոթյան հարցը: Թեմա 2, Հնչյունական օրենք։ Համեմատական լեզվաբանության ուսումնասիրման մեթոդները (լեզվաժամանակագրական, լեզվաաշխարհագրական և այլն)։ Թեմա 3, Հնդեվրոպական լեզուների հնչյունական, բառապաշարային և քերականական ընդհանրությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1406/Մ06. Լեզվաբանական տիպաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական
տիպաբանության հիմնական դրույթները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվի կառուցվածքային նկարագրությունը.
2.կհասկանա լեզվական համակարգի հատկանիշները.
3.կկարողանա վերլուծել լեզվտ կառուցվածքային հատկանիշները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզվի կառուցվածքային տիպաբանական առանձնահատկությունները։
Թեմա
2,
Լեզվի
համակարգի
հատկանիշները
և
դրանց
յուրահատկությունները: Թեմա 3, Լեզուն որպես համակարգ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
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4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1406/Մ09. Դասական լեզուներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել դասական լեզուների
(հին հունարեն, լատիներեն) առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա դասական լեզուների հիմնական առանձնահատկությունները.
2.կհասկանա դասական լեզուների դերը ներկայումս.
3.կկարողանա վերլուծել դասական լեզուների լեզվական իրողությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ լեզուների պատմությունից Թեմա 2. Հնչյունաբանություն, բառապաշար: Թեմա 3. Քերականություն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ11. Հայ գրական լեզվի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական հայերենի
պատմական զարգացման ընթացքը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական հայերենի զարգացման ընթացքը.
2. կհասկանա հնչյունական, բառապաշարային և քերականական իրողությունների պատմական փոփոխությունները.
3. կկարողանա վերլուծել տեքստեր և վերհանել պատմական զարգացման
հետևանքով կատարված փոփոխությունները։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի զարգացման փուլերը։ Թեմա 2. Հնչյունական և
բառապաշարային զարգացումներ: Թեմա 3. Քերականական իրողությունների
պատմական զարգացման ընթացքը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ12. Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայերենի խոսքի
մասերի վերաբերյալ եղած տեսակետները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի խոսքի մասերի դասակարգման մասին տեսությունները.
2. կհասկանա խոսքի մասերի դասակարգման տարբեր չափանիշները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած տեսություններ, կատարել եզրահանգումներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի խոսքի մասերի վերաբերյալ համառոտ ակներկ։ Թեմա 2.
Խոսքի մասերի դասակարգումը միջնադարում: Թեմա 3. Խոսքի մասերի
դասակարգումները նոր և նորագույն շրջաններում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1406/Մ13. Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն -1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,
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եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել եղած լեզվաբանական տարբեր ուսմունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվաբանական տարբեր ուսմունքերի հիմնադրույթները.
2. կհասկանա լեզվաբանական տարբեր ուսմունքների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած լեզվաբանական տեսությունները, կատարել
եզրահանգումներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզվաբանական ուսմունքները անտիկ շրրջանում։ Թեմա 2.
Լեզվաբանական տարբեր ուսմունքները միջնադարում: Թեմա 3. Համաշխարհային լեզվաբանական տարբեր ուսմունքների դրսևորումը հայ լեզվաբանության
մեջ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ14. Հայոց լեզվի տեսություն -1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների տարբերությունները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած տեսությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի ընդհանուր կառուցվածքը։ Թեմա 2. Մ. Աբեղյանի
տեսությունը: Թեմա 3. Գ. Ջահուկյանի տեսությունը։
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՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1401/Մ22. Հայոց լեզվի տեսություն -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները, դրանց տարբերությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունների տարբերությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած դրույթները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Էդ. Աղայանի, Գ. Սևակի, Ս. Աբրահամյանի և այլոց տեսական
դրույթները։ Թեմա 2, Ժամանակակից լեզվաբանական տեսությունները և դրանց
կիրառումը հայերենի վրա։ Թեմա 3, Տեսությունների գործնական կիրառությունը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

1406/Մ21. Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվաբանական
ուսմունքները նոր և նորագույն շրջանում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվաբանական նոր և նորագույն ուսմունքերի հիմնադրույթները.
2. կհասկանա լեզվաբանական նոր և նորագույն ուսմունքների առանձնահատ-
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կությունները.
3. կկարողանա վերլուծել նոր և նորագույն լեզվաբանական տեսությունները,
կատարել եզրահանգումներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզվաբանական նոր ուղղությունները։ Թեմա 2. Լեզվաբանական
նորագույն ուղղությունները։ Թեմա 3. Լեզվաբանական համաշխարհային
նվաճումների ազդեցությունը հայ լեզվաբանական ուսմունքների վրա:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ10. Անվան քերականական կարգերի դրսևորումը գրաբարում

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անվան քերականական կարգերի առանձնահատկությունները գրաբարում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի անվան քերականական կարգերը.
2. կհասկանա անվան քերականական կարգերի դրսևորման առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել գրաբարի անվան քերականական կարգերի պատմական զարգացումը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անվան քերականական կարգերը գրաբարում։ Թեմա 2. Քերակական կարգերի դրսևորման ձևերը։ Թեմա 3. Անվան քերականական կարգերի
պատմական զարգացումը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Մ07. Հայերենի խոնարհման և հոլովման պատմական զարգացումը (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայերենի հոլովման
և խոնարհման համակարգերի զարգացման ընթացքը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հոլովման և խոնարհման համակարգերի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա վերլուծել հոլովման և խոնարհման համակարգերի զարգացման պատմական ընթացքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի հոլովման համակարգի նկարագիրը։ Թեմա 2. Հայերենի
խոնարհման համակարգի նկարագիրը։ Թեմա 3. Հոլովման և խոնարհման
համակարգերի պատմական զարգացման ընթացքը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ04. Խոսքի մշակույթի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել խոսքի մշակույթի
հիմունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները.
2. կհասկանա լեզվի ու խոսքի հատկանիշները.
3. կկարողանա կատարել լեզվաոճական վերլուծություններ։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խոսքի մշակույթի հիմունքները։ Հնչյունական իրողություններ
Թեմա 2. Բառապաշարային իրողություններ։ Թեմա 3. Քերականական
իրողություններ։ Խոսքի արժանիքներ և թերություններ
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ03. Գրաբարի նախդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրաբարի նախդիրները. նրանց կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի նախդիրների խոսքիմասային հատկանիշները.
2. կհասկանա նախդիրների շարահյուսական դերը.
3. կկարողանա կատարել նախդիրների կիրառության բնագրային վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նախդիրներ և նախադրություններ. ընդհանրություններ և տարբերություններ։ Թեմա 2. Նախդիրների կիրառական առանձնահատկությունները։
Թեմա 3. Նախդիրները լեզվի պատմական զարգացման ընթացքի մեջ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ05. Միջին հայերենի բառապաշարը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,
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եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել միջին հայերենի
բառապաշարային առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջին հայերենի բառապաշարային հիմնական տարբերությունները
գրաբարից.
2. կհասկանա բառապաշարային տեղաշարժերի էությունը.
3. կկարողանա կատարել բնագրերի բառաքննական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ակնարկ միջին հայերենի բառապաշարի վերաբերյալ։ Թեմա 2.
Միջին հայերենի բառապաշարի առանձնահատկությունները և հարստացման
միջոցներն ու եղանակները։ Թեմա 3. Բառապաշարային տեղաշարժեր. իմաստափոխություն. խոսքիմասային անցումներ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ08. Հայերենի բառապաշարի պատմական զարգացումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

4

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվի զարգացման
ընթացքում կատարվող բառապաշարային տեղաշարժերը
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բառապաշարի համակարգային առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա լեզվի զարգացման հետևանքով կատարվող բառապաշարային
տեղաշարժերը.
3. կկարողանա կատարել բառկազմական և ստուգաբանական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառապաշարը որպես լեզվական համակարգ։ Թեմա 2. Լեզվի
պատմական զարգացման ազդեցությունը բառապաշարի համակարգի վրա։
Թեմա 3. Իմաստային և խոսքիմասային տեղաշարժեր և փոփոխություններ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

– 192 –

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1406/Մ31. Համակարգչային լեզվաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչային
լեզվաբանության ընդհանուր հիմնախնդիրներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա համակարգչային լեզվաբանության հիմնախնդիրները.
2.
կհասկանա
լեզվի
ձևայնացված
նկարագրման
հիմնական
մոտեցումները.
3.
կկարողանա
կատարել
լեզվական
համակարգերի
ձևային
նկարագրություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Լեզուն որպես համակարգ։ Թեմա 2. Լեզվական իրողությունների
ձևային նկարագրություն և համակարգում։
Թեմա 3. Համակարգչային
բառարաններ։ Թեմա 4. Համակարգչային շտեմարաններ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ գրականության պատմություն¦
1403/Մ01. Ազգային ճակատագիրը և հայ պոեզիան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

Նպատակը.
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եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության.
մասնավորապես պոեզիայի զարգացման այն շրջափուլերը, որոնցում առավել
մեծ է եղել պոեզիայի ներգործուն ազդեցությունը հանրային և քաղաքական
կյանքի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ պոեզիայի զարգաման ընթացքը.
2. կհասկանա հասարակական-քաղաքկան կյանքի և գրականության կապը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականությունը ִորպես կյանքի արտացոլման միջոց։ Թեմա 2.
Պատմական իրադարձությունների. հասարակական-քաղաքական կյանքի
արտացոլումը պոեզիայում։ Թեմա 3. Գրականության ազդեցությունը հասարակության գիտակցության վրա։ Ղ. Ալիշանի, Ռ. Պատկանյանի, Մ. Նալբանդյանի,
Մ. Պեշիկթաշլյանի, Հ. Թումանյանի, Ավ. Իսահակյանի, Սիամանթոյի, Դ. Վարուժանի, Վ. Տերյանի, Ե. Չարենցի, Հովհ. Շիրազի և Պ. Սևակի բանաստեղծություններն ու պոեմները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ06. Հովհաննես Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Հ. Թումանյանի
ստեղծագործության և ժողովրդական բանահյուսության կապը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բանահյուսության և գրականության կապերի դրսևորման
առանձնահատկոթյունները.
2. կհասկանա բանահյուսական երկերի գեղարվեստական մշակման դերը.
3. կկարողանա կատարել բանասիրական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականություն և բանահյուսություն։ Թեմա 2. Հ. Թումանյանի
վերաբերմունքը բանահյուսական ստեղծագործությունների ու նրանց մշակման
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վերաբերյալ։ Թեմա 3. Բանահյուսական ստեղծագործությունների թումանյանական մշակումները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ09. Կիլիկյան հայ մշակույթը և վերածնությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Կիլիկյան հայ
մշակույթի, մասնավորապես գրականության առնձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կիլիկյան հայ մշակույթի հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հայկական վերածնութան յուրահատկությունները .
3. կկարողանա զուգահեռներ անցկացնել եվրոպական և հայկական
վերածնության շակութային առանձնահատկությունների միջև։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կիլիկյան Հայաստանի մշակութային առանձնահատկությունները:
Թեմա 2. Հայկական վերածննդի յուրահատկությունների համեմատումը եվրոպականի հետ։ Թեմա 3. Կիլիկյան հեղինակները: Միջնադարի և վերածննդի
գեղագիտական համակարգերը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ11. Սփյուռքահայ գրականության հարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սփյուռքահայ
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գրականության առնձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սփյուռքահայ գրականության հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա սփյուռքահայ գրականության ձևավորման ու զրգացման
յուրահատկությունները .
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը: Թեմա 2. Սփյուռքահայ
գրականության մեջ եղած գաղափարական-թեմատիկ շերտերը (կարոտի գրականություն, նահանջի գրականություն և այլն): Թեմա 3. Սփյուռքահայ ժամանակակից հեղինակները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ12. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականության
տեսության արդի ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա գրական երկերի վերլուծության ուղիների ու տարբեր մոտեցումների առանձահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական տեսական և գործնական
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականագիտական հասկացությունները, դասակարգման ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 2. Գրականագիտական արդի ուղղությունները
Թեմա 3. Գրականագիտական ժամանակակից ուղղությունները և հայ գրականագիտությունը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ13. Հայ նորավեպը (տեսություն և պատմություն) -1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ նորավեպի
պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ նորավեպի հիմնական առանձնահտկությունները.
2. կհասկանա հայ նորավեպի պատմական զարգացման ընթացքը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ նրավեպի ավանդները: Թեմա 2. Նորավեպի ժանրային
առանձահտկոթյւնները։ Թեմա 3. Հայ նորավեպի պատմության զարգացման
ընթացքը և առանձհատկությունները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ14. Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները,
հոսանքները -1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության
շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրականության զարգացման ընթացքը.
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2. կհասկանա գրականության տարբեր փուլերի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրական տարբեր ուղղություների ու հոսանքների
առանձնահատկությունների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ գրականության շրջանաբաժանման խնդիրներ: Թեմա 2. Հայ
գրականության մեջ եղած ուղղությունները տարբեր շրջաններում։ Թեմա 3. Արդի
գրական հոսանքներ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ22. Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները,
հոսանքները -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության
շրջափուլերը, ուղղությունների ու հոսանքների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրականության զարգացման ընթացքը.
2. կհասկանա գրականության տարբեր ուղղությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրական տարբեր ուղղություների ու հոսանքների
առանձնահատկությունների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ գրականության շրջանաբաժանման և պարբերացման
խնդիրներ: Թեմա 2. Հայ գրականության ուղղությունները նորագույն շրջանում։
Թեմա 3. Արդի գրական հոսանքներ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Մ21. Հայ նորավեպը (տեսություն և պատմություն) -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ նորավեպի
պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ նորավեպի հիմնական առանձնահտկությունները.
2. կհասկանա հայ նորավեպի պատմական զարգացման ընթացքը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ նրավեպի ավանդները: Թեմա 2. Նորավեպի ժանրային
առանձահտկոթյւնները։ Թեմա 3. Հայ նորավեպի պատմության զարգացման
ընթացքը և առանձհատկությունները նորագույն շրջանում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ10. Տեքստաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տեքստաբանության
հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեքստաբանության հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա տեքստային մշակման աշխատանքների ընթացքը.
3. կկարողանա կատարել բնագրային տեքստաբանական մշակման աշխատաքներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բնագրային ընթերցումներ և տարընթերցումներ: Թեմա 2. Բնագրի
մշակումը հրատարակության պատրաստելիս։ Թեմա 3. Ծանոթագրություններ,
բնագրային ճշտումներ:
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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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ05. Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի
հայ գրականության դասակարգման և ժամանակային բաժանման խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականության շրջանաբաժանման հիմնադրույթները.
2. կհասկանա գրականության զարգացման ընթացքը և նրա վրա ազդող
գործոնները.
3. կկարողանա կատարել տեսական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նորագույն շրջանի հայ գրականության դասակարգման և ժամանակային բաժանման խնդիրները: Թեմա 2. Գրականությունը փուլերի բաժանումն ըստ պատմական ժամանակահատվածների։ Թեմա 3. Պատմական
համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում գրականության շրջանաբաժանման խնդիրները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ04. Հայ երգիծաբանությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

Նպատակը.
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եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ երգիծաբանության հարուստ ավանդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա երգիծանքի տեսակներն ու դրանց առանձնացման սկզբունքները.
2. կհասկանա երգիծական ստեղծագործությունների առանձնահտկությունները.
3. կկարողանա կատարել երգիծական ստեղծագործությունների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Երգիծանքի տեսակները: Թեմա 2, Երգիծանքի դրսևորումը հայ հին
և միջնադարյան գրականության մեջ։ Թեմա 3, Երգիծանքը հայ նոր և նորագույն
գրականության մեջ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ02. Հայ պոեմի արվեստը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ պոեմի հարուստ
ավանդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պոեմի ժանրային առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հայ պոեմի յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել պոեմների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պոեմը հին և միջնադարյան գրականության մեջ: Թեմա 2. Պոեմը
հայ նոր գրականության շրջանում։ Թեմա 3. Նորագույն շրջանի հայ պոեմը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ30. Գեղարվեստական
ուղիները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

և

գիտական

կիսամյակ,

տեքստերի

վերլուծության

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գեղարվեստական և
գիտական տեքստերի վերլուծության ուղիները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության
սկզբունքները.
2. կհասկանա վերլուծման տարբեր եղանակների առանձնահտկությունները.
3. կկարողանա կատարել գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծման
սկզբունքերը: Թեմա 2. Վերլուծման համակողմանի մոտեցումներ։ Թեմա 3.
Տեքստերի վերլուծման ժամանակակից եղանակները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ07. Ձեռագրագիտություն և հնագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ձեռագրերի և
հնատիպ գրքերի ուսումնասիրության սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ձեռագրերի հետ աշխատելու սկզբունքները.
2. կհասկանա ձեռագրերի բնագրային տեքստերի ուսումնասիրության
սկզբունքները.
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3. կկարողանա կատարել ձեռագրերի բնագրային վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ձեռագիր բնագրերի առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Տեքստային մշակումներ և վերլուծութուններ։ Թեմա 3. Հնատիպ 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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ08. «Սասնա ծռեր» էպոսը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

4

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել «Սասնա ծռեր»
էպոսի պատումները և նրանց առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էպոսի ժարային առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա պատմամշակութային դերը.
3. կկարողանա կատարել էպոսի տարբերակների համադրումներ և վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Էպոս ժանրային առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Հայ էպոսի
տեղը համաշխարհաին էպոսների շարքում։ Թեմա 3. Էպոսի պատումներն ու
գեղարվեստական մշակումները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն¦
1404/Մ01. Ընթերցման տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական տեքստերի
մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մասնագիտական ընթերցման հիմնադրույթները.
2. կհասկանա ընթերցման տեսության առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կիրառել տեսական գիտելիքները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տեքստի ընթերցման սկզբունքները: Թեմա 2. Իմաստային նրբերանգների վերհանման եղանակները։ Թեմա 3. Տեքստի ընթերցում և գրականագիտական վերլուծություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ06. 1960-ականների արձակը և Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Հ. Մաթևոսյանի
ստեղծագործության առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործության ժանրային և թեմատիկ
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների ազդեցությունը 1960ական թթ արձակի վրա.
3. կկարողանա վերլուծել Հ. Մաթևոսյանի և 1960-ականների հայ արձակի
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նմուշները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. 1960-ականների արձակի առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Հ.
Մաթևոսյանի արձակի առանձնահատկությունները։ Թեմա 3. Հ. Մաթևոսյանի
արձակի ազդեցությունը 1960-ականների հայ արձակի վրա:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ09. Արևմտահայ քննադատության ավանդները և սփյուռքահայ
քննադատություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևմտահայ քննադատության ավանդները և սփյուռքահայ քննադատության ձևավորումն ու
զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արևմտահայ և սփյուռքահայ քննադատության հիմնական ուղղությունները.
2. կհասկանա քննադատության տեսական հիմնարույթները.
3. կկարողանա վերլուծել քննադատական տեսակետները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արևմտահայ քննադատության ձևավորումը: Թեմա 2. Քննադատական հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 3. Արևմտահայ քննադատական
ավանդների շարունակումը սփյուռքահայ քննադատության մեջ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1404/Մ11. Սփյուռքահայ գրականության հարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սփյուռքահայ
գրականության առնձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սփյուռքահայ գրականության հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա սփյուռքահայ գրականության ձևավորման ու զրգացման յուրահատկությունները .
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը: Թեմա 2. Սփյուռքահայ
գրականության մեջ եղած գաղափարական-թեմատիկ շերտերը (կարոտի գրականություն, նահանջի գրականություն և այլն): Թեմա 3. Սփյուռքահայ ժամանակակից հեղինակները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ12. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականության
տեսության արդի ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա գրական երկերի վերլուծության ուղիների ու տարբեր մոտեցումների առանձահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական տեսական և գործնական
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականագիտական հասկացությունները, դասակարգման ընդհա-
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նուր սկզբունքները: Թեմա 2. Գրականագիտական արդի ուղղությունները Թեմա
3. Գրականագիտական ժամանակակից ուղղությունները և հայ գրականագիտությունը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ13. Քննադատության վարպետություն -1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրաքննադատական
տեսական դրույթները և դրանց գործնական կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քննադատության հիմնադրույթները.
2. կհասկանա քննադատական տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա գործնականում կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաքննադատության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2, Վերլուծության ուղիները։ Թեմա 3, Գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ14. Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները,
հոսանքները -1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության
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շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրականության զարգացման ընթացքը.
2. կհասկանա գրականության տարբեր փուլերի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրական տարբեր ուղղություների ու հոսանքների
առանձնահատկությունների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ գրականության շրջանաբաժանման խնդիրներ: Թեմա 2. Հայ
գրականության մեջ եղած ուղղությունները տարբեր շրջաններում։ Թեմա 3. Արդի
գրական հոսանքներ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ22. Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները, հոսանքները
-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականության
շրջափուլերը, ուղղությունների ու հոսանքների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրականության զարգացման ընթացքը.
2. կհասկանա գրականության տարբեր ուղղությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրական տարբեր ուղղություների ու հոսանքների
առանձնահատկությունների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ գրականության շրջանաբաժանման և պարբերացման խնդիրներ: Թեմա 2. Հայ գրականության ուղղությունները նորագույն շրջանում։ Թեմա 3.
Արդի գրական հոսանքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
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յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ21. Քննադատության վարպետություն -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրաքննադատական
տեսական դրույթների գործնական կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քննադատության հիմնադրույթները.
2. կհասկանա քննադատական տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա գործնականում կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաքննադատության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2, Վերլուծության ուղիները։ Թեմա 3, Գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ07. Անկախության շրջանի հայ պոեզիան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անկախության
շրջանի հայ չափածոյի առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անկախության շրջանի հայ պոեզիայի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա անկախության շրջանի հայ պոեզիայի զարգացման միտումները.
3. կկարողանա գործնականում կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ պոեզիան անկախության շրջանում. համառոտ ակնարկ: Թեմա
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2, Պոեզիայի զարգացման միտումները անկախության շրջանում։ Թեմա 3,
Անկախության շրջանի հայ պոեզիայի թեմատիկ ընդգրկումները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ05. Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի
հայ գրականության դասակարգման և ժամանակային բաժանման խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականության շրջանաբաժանման հիմնադրույթները.
2. կհասկանա գրականության զարգացման ընթացքը և նրա վրա ազդող
գործոնները.
3. կկարողանա կատարել տեսական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նորագույն շրջանի հայ գրականության դասակարգման և
ժամանակային բաժանման խնդիրները: Թեմա 2. Գրականությունը փուլերի
բաժանումն ըստ պատմական ժամանակահատվածների։ Թեմա 3. Պատմական
համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում գրականության շրջանաբաժանման խնդիրները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1404/Մ04. Գրական քննադատությունը 1920-40-ական թվականներին (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի 20-40ական թթ. գրական քննադատական ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի 20-40-ական թթ. գրական քննադատական հիմնական
ուղղությունները.
2. կհասկանա գրական քննադատության առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել կարծիքների համադրումներ ու վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ 20-րդ դարի 20-40-ական թթ. գրական քննադատական հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ: Թեմա 2. Հասարակականքաղաքական վիճակի ազդեցությունը գրաքննադատության վրա։ Թեմա 3.
Գրաքննադատական ուղղությունները 1920-40-ական թվականներին:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ02. Վեպի պատմության և տեսության հարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վեպի ժանրային٫
կառուցվածքային առանձահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա վեպի ժանրային առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա վեպի կառուցվածքային հատկանիշները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծական աշխատանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրական սեռեր և ժանրեր (համառոտ ակնարկ): Թեմա 2. Վեպի
ժանրային առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Վեպի կառուցվածքային٫
լեզվական հատկանիշները։
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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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ03. Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի 2-րդ կեսին (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի 2-րդ
կեսի. գրական բանավեճերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դ. 2-րդ կեսի գրականության զարգացման հիմնական
ուղղությունները.
2. կհասկանա գրական բանավեճերի գրականագիտական և հասարակական
պատճառները.
3. կկարողանա համադրել և վերլուծել եղած կարծիքները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ 20-րդ դարի 2-րդ կեսի գրական բանավեճերի
վերաբերյալ: Թեմա 2. Հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները և
դրանց արտացոլումը գեղարվեստական և քննադատական ստեղծագործություններում: Թեմա 3. Բանավճերի ազդեցությունը գրականության
զարգացման ընթացքի վրա։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ08. Անկախության շրջանի հայ արձակը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

Նպատակը.
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եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անկախության
շրջանի հայ արձակի առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անկախության շրջանի հայ արձակի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա անկախության շրջանի հայ արձակի զարգացման միտումները.
3. կկարողանա գործնականում կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ արձակը անկախության շրջանում. համառոտ ակնարկ: Թեմա
2. Արձակի զարգացման միտումները անկախության շրջանում։ Թեմա 3. Անկախության շրջանի հայ արձակի թեմատիկ ընդգրկումները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ10. Արդի գրականագիտական հոսանքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

4

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ և
համաշխարհային գրական արդի հոսանքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական հիմնական հոսանքների առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գրական հոսանքների տարբերությունները.
3. կկարողանա համադրել եղած տեսակետները և կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ գրականագիտական հոսանքների զարգացման
պատմության վերաբերյալ: Թեմա 2. Համաշխարհային գրական հիմնական հոսանքները։ Թեմա 3. Համաշխարհային արդի գրական հոսանքների դրսևորումը
հայ իրականւթյան մեջ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
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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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն¦
1407/Մ01. Շեքսպիրը և արևմտաեվրոպական դրաման (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Շեքսպիրի
ստեղծագործության և արևմտաեվրոպական դրամայի կապը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Շեքսպիրի ստեղծագործության առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա Շեքսպիրի ստեղծագործության ունեցած ազդեցությունը
արևմտաեվրոպական դրամատուրգիայի զարգացման ընթացքի վրա.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ստեղծագործությունների
զուգադրական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ Շեքսպիրի ստեղծագործության վերաբերյալ:
Թեմա 2. Շեքսպիրի դրամաները։ Թեմա 3. Շեքսպիրի ստեղծագործության
ազդեցությունը արևմտաեվրոպական դրամատուրգիայի զարգացման ընթացքի
վրա:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ30. Դարձվածաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել դարձվածաբանությանը վերաբերող տեսությունները, դարձվածային միավորների կիրառական
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առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
դարձվածային
միավորների
հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա դարձվածային միավորների տարբերակիչ հատկանիշները.
3.
կկարողանա
կատարել
դարձգածային
միավորներին
առնչվող
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ դարձվածաբանության վերաբերյալ: Թեմա 2.
Դարձվածային միավորների կառուցվածքային առանձնահատկությունները։
Թեմա 3. Դարձվածային միավորների ոճական կիրառությունը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ09. Ակնարկներ էսթետիկական մտքի պատմության (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել էսթետիկական
մտքի պատմության զարգացման հիմնական ընթացքը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էսթետիկական ըմբռնումների հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա էսթետիկական ըմբռնումների պատմական զարգացման օրինաչափությունները.
3. կկարողանա կատարել էսթետիկական տարբեր ուղղությունների համադրումներ ու վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ էսթետիկական մտքի զարգացման պատմության վերաբերյալ: Թեմա 2. Էսթետիկական ըմբռնումները տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Թեմա 3. Էսթետիկական հոսանքների դրսևորումը հայ իրականւթյան մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
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4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1701/Մ11. Ազգային մտածողություն և գեղարվեստական գրականություն
(օտարագիր հայ գրողներ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականության և
ազգային մտածողության կապն ու առնչությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականության և ազգային մտածողության կապը.
2. կհասկանա ազգային մտածողության ազդեցության դրսևորումը գրականության մեջ.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտակն վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականությունը որպես պատմամշակութային արժեք. նրա
հասարակական դերը: Թեմա 2. Ազգային մտածողության առանձնահատկությունների դրսևրումը գրականության մեջ։ Թեմա 3. Ազգային մտածողության և
գեղարվեստական գրականության կապը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ12. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականության
տեսության արդի ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա գրական երկերի վերլուծության ուղիների ու տարբեր մոտեցումների առանձահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական տեսական և գործնական
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականագիտական հասկացությունները, դասակարգման
ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 2. Գրականագիտական արդի ուղղությունները
Թեմա 3. Գրականագիտական ժամանակակից ուղղությունները և հայ գրականագիտությունը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ35. Տեքստի լեզվաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տեքստի
կառուցվածքին առնչվող լեզվաբանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
տեքստի
կառուցվածքին
առնչվող
լեզվաբանական
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա ներտեքստային կապերի ստեղծման օրինաչափություները.
3. կկարողանա կատարել տեքստային վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տեքստը որպես լեզվական միավոր։ Թեմա 2. Տեքստերի
տասակարգման վերաբերյալ տեսություններ։ Թեմա 3. Տեքստի բաղադրիչները:
Թեմա 4. Ներտեքստային կապերի ստեղծման բառական միջոցներ։ Թեմա 5.
Ներտեքստային կապերի ստեղծման քերականական միջոցներ։ Թեմա 6.
Ներտեքստային կապերի ստեղծման ոճական միջոցներ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
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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:
1407/Մ14. 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները-1

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

(3

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի
գրական-գեղարվստական ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի գրական հիմնական ուղղությունները.
2. կհասկանա գրական ուղղությունների առանցքային տարբերությունները.
3. կկարողանա կատարել գրական ուղղությունների համադրումներ ու վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ 20-րդ դարի գրական ուղղությունների մասին:
Թեմա 2. Գրական հին ու նոր ուղղություններ։ Թեմա 3. 20-րդ դարի գրական
ուղղությունների դրսևորումը հայ գրականության մեջ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ22. 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները-2

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

(3

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի գրական-գեղարվստական ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի գրական հիմնական ուղղությունները.
2. կհասկանա գրական ուղղությունների առանցքային տարբերությունները.
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3. կկարողանա կատարել գրական ուղղությունների համադրումներ ու
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. 20-րդ դարի գրական ուղղությունների ընդհանրություններն ու
տարբերությունները: Թեմա 2. Հին ուղղությունների վերափոխումներ։ Թեմա 3.
20-րդ դարի գրական ուղղությունների դրսևորումը հայ գրականության մեջ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ36. Չափածոյի լեզվի և ոճի հարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել չափածոյի լեզվին և
ոճին առնչվող քերականական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
չափածոյի
կառուցվածքին
առնչվող
քերականական
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա տաղաչափական իրողությունների՝ լեզվի վրա ունեցած
ազդեցության օրինաչափություները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Չափածոյի լեզվի պատմությունից։ Թեմա 2. Չափածոյի լեզվական
առանձնահատկությունները։ Թեմա 3. Չափածոյի ոճական առանձնահատկությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1407/Մ10. Ստեղծագործական հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ստեղծագործական
հոգեբանության առանձնահատկությունները, հոգեբանական գործոնները, որոնք
արտացոլվում են ստեղծագործության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստեղծագործական հոգեբանության հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա ստեղծագործական հոգեբանության առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ստեղծագործական գործընթացի հոգեբանական կողմը։ Թեմա 2.
Ստեղծագործական գործընթացի վրա ազդող գործոնները։ Թեմա 3. Ստեղծագործությունը որպես ստեղծագործական գործընթացի արդյունք:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1606/Մ07. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ. գրական զարգացումները (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի բովանդակությունը.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել անտիկ-միջնադարվերածնունդ գեղարվեստական զարգացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա յուրաքանչյուր շրջանի գրականության առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գաղափարական և թեմատիկ անցումներն ու զարգացումները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անտիկ գրականության առանձնահատկությունները։ Թեմա 2. Միջ-
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նադարյան և Վերածննդի գրականություն։ Թեմա 3. Անտիկ-միջնադար-Վերածնունդ գրական զարգացուները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ33. Նարատալոգիա (պատումի տեսություն) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել պատումի
տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեքստերի տարբերակիչ հատկանիշները.
2. կհասկանա պատումին առնչվող հիմնական հասկացությունները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Նարատիվ, նկարագրական, ֆիկցիոնալ, ֆակտոգրաֆիկ տեքստեր։
Թեմա 2, Հեղինակ-պատմող-նարատոր։ Թեմա 3, Տեսանկյան տարբեր պլաններ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ02. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել թարգմանության
վերաբերյալ եղած տեսությունները և դրանց կիրառությունը։
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանական հիմնական տեսությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա գործնականում կիրառել թարգմանական տեսական դրույթները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանական տեսությունները։ Թեմա 2. Արձակի թարգմանություն։ Թեմա 3. Չափածոյի թարգմանություն:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ03. Հայկական ոտանավորի տաղաչափության
համակարգը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայկական ոտանավորի տաղաչափական առնձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տաղաչափական հիմնական համակարգերը.
2. կհասկանա տաղաչափական համակարգերի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ հին ոտանավորի տաղաչափությունը։ Թեմա 2. Տաղաչափական համակարգերի փոփոխությունները։ Թեմա 3. Արդի բանաստեղծության
տաղաչափական համակարգերը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1407/Մ15. Գրականագիտական դպրոցներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրականագիտական
դպրոցների առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրականագիտական հիմնական դպրոցները.
2. կհասկանա գրականագիտական դպրոցների յուրահատկություները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրականագիտական դպրոցներ: Թեմա 2. Մեթոդներ,
ուղղություններ, հոսանքներ։ Թեմա 3. Գրականագիտական հայ դպրոցները,
նրանց ընդհանուր զարգացումները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1606/Մ08. <«Աստվածաշունչը» և համաշխարհային
գրականությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

4

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի բովանդակությունը.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել «Աստվածաշնչի»
ազդեցությունը համաշխարհային գրականության վրա։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա «Աստվածաշնչի» ազդեցությունը գրականության վրա.
2. կհասկանա «Աստվածաշնչին» առնչվող գրական հիմնախնդիրները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. «Աստվածաշունչը» որպես կրոնական և պատմաշակութային
ստեղծագործություն։ Թեմա 2. «Աստվածաշնչի» ազդեցությունը հայ և համաշ-
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խարհային գրականության վրա։ Թեմա 3. «Աստվածաշնչի» ազդեցությունը արդի
գրականության վրա։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կրթության կազմակերպում¦
1405/Մ01. ՀՀ կրթության համակարգը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ կրթության համակարգը, նրա կառուցվածքը, երեք մակարդակները` հանրակրթություն, նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն, բարձրագույն կրթություն: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում կրթական բարեփոխումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ կրթական համակարգը ամբողջության մեջ և բոլոր նրբություններով.
2. կհասկանա ՀՀ կրթական համակարգի կառուցվածքի ամբողջական
տրամաբանությունը.
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ՀՀ կրթական համակարգում, ընդունել
համապատասխան որոշումներ կրթօջախների հետ կապված։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթության դերն ու նշանակությունը անձի համակողմանի և
ներդաշնակ զարգացման ու դաստիարակության գործում։ Թեմա 2. ՀՀ կրթության
համակարգը, նրա առանձնահատկությունը։ Թեմա 3. Կրթության մասին օրենքը`
որպես կրթության համակարգի իրավական հիմք։ Թեմա 4. Հանրակրթության
պետական չափորոշիչները որպես ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
հիմք։ Թեմա 5. ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը։ Թեմա 6. Միջնակարգ
մասնագիտական կրթական հաստատություններ։ Թեմա 7. Բարձրագույն դպրոց։
Թեմա 8. Ոչ պետական հանրակրթական դպրոցներ։ Թեմա 9. Բոլոնյան
հռչակագիր։ Թեմա 10. ՀՀ կրթության համակարգի ինտեգրումը Եվրոպականին։
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Թեմա 11. Բարձրագույն դպրոցում գործոց մանկավարժության ամբիոնների դերն
ու նշանակությունը։ Թեմա 12. ՀՀ կրթության նախարարությանը կից գործող
Կրթության ազգային ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը։ Թեմա 13.
Կրթության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ03. Կրթական քաղաքականությունը հանրակրթության ոլորտում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և վերլուծել այսօր ՀՀում իրականացվող կրթական քաղաքականության նպատակը, խնդիրները,
ռազմավարությունը, առանձնահատկությունները հանրակրթության ոլորտում և
իրականացման ուղիները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որոնք են կրթությունը խթանող գործոնները, հանրակրթական
դպրոցի ժողովրդավարացման խնդիրը կրթական քաղքականության
ռազմավարության մեջ: Կիմանա հանրակրթության ոլորտում առկա
հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա հանրակրթական ոլորտի կառավարման ժողովրդավարական /հորիզոնական/ ուղու կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ետխորհրդային տարիների հանրակրթության իրավիճակը և բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Թեմա 2. Հանրակրության օրենսդրական
դաշտի ձևավորումը։ Թեմա 3. ՀՀ կրթակարգը, միջնակարգ կրթության չափորոշիչները, վերջինիս ձևավորման հաստատման կարգը։ Թեմա 4. ՀՀ օրենքը
հանրակրթության մասին։ Թեմա 5. Ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհուրդը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
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յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ08. Հանրակրթության պլանավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կառավարման ենթահամակարգերի և սուբյեկտների պլանավորման աշխատանքները: Կարևորվում է
պլանավորման ընթացքում տարվող քաղաքականությունը և ռազմավարությունը, վերլուծվում են կառավարման արտաքին և ներքին միջավայրերը,
պլանավորման չափանիշները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պլանավորման չափանիշները և պլանավորման ընթացքն ըստ
կառավարման ենթահամակարգերի.
2. կհասկանա պլանավորման առանձնահատկությունները և ռազմավարությունը.
3. կկարողանա կանխատեսել և ախտորոշել պլանավորմանը խթանող և
խոչընդոտող գործոնները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հանրակրթության պլանավորումը ՀՀ կրթության պլանավորման
ենթատեքստում։ Թեմա 2. Ստատեգիական պլանավորման գործիքամիջոցները։
Թեմա 3. Արտաքին միջավայրի վերլուծությունը։ Թեմա 4. Ներքին միջավայրի
վերլուծություն։ Թեմա 5. Պլանավորման չափանիշները։ Թեմա 6. <<Դպրոց>>
սոցիալական կառույցի կառավարման ենթահամակարգերին համապատասխան
պլանավորման առանձնահատկությունները։ Թեմա 7. Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլանավորում։ Թեմա 8. Ուսումնական աշխատանքի
գծով փոխտնօրենի աշխատանքի պլանավորում: Թեմա 9. Դաստիարակչական
աշխատանքի գծով փոխտնօրենի աշխատանքի պլանավորում ։ Թեմա 10.
Ստրատեգիական պլանի մոնիթորինգը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

– 226 –

1405/Մ30. Կրթությունը կարգավորող նորմատիվային փաստաթղթեր (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կրթության կառավարման նորմատիվ փաստաթղթերը, օրենսդրական դաշտը, օրենքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ներկայումս գործող կրթության կառավարման նորմատիվ
փաստաթղթերը.
2. կհասկանա,թե կրթությունը ինչ օրենքներով ու այլ փաստաթղթերով է
կառավարվում.
3. կկարողանա օգտվել կրթության կառավարման նորմատիվ փաստաթղթերից և կիրառել դրանք գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ՀՀ Սահմանադրությունը։ Թեմա 2. ՀՀ կրթության մասին օրենքը։ Թեմա
3. Կրթության զարգացման 2001-2005թթ. պետական ծրագիր։ Թեմա 4. Կրթության
պետական չափորոշիչ։ Թեմա 5. Կրթության պետական կրթակարգ։ Թեմա 6.
Կրթության բարեփոխումներն իրականացնող վարկային ծրագիր։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ33. Կրթության ֆինանսավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ բյուջետային
համակարգը, իրավունքը, բյուջետային գործընթացը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը, կրթական գործունեության ֆինանսավորման եղանակները.
2. կհասկանա աշակերտների թվի ֆինանսավորումը հանրակրթության
ոլորտում և հանրակրթական դպրոցների, ինչպես նաև բուհերի
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նախահաշվի կազմումը և կատարումը.
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել գործունեության ժամանակ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ՀՀ պետական բյուջե։ Թեմա 2. Պետության կողմից ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը։ Թեմա 3. Ներառական կրթություն. հատկացվող
գումարները։ Թեմա 4. Կրթության ձևերն ու ուսումնական հաստատությունների
տիպերը։ Թեմա 5. Կրթության ոլորտում պետական ծախսերի կառուցվածքը։
Թեմա 6. Հանրակրթության նպատակները և պետական քաղաքականության
սկզբունքները։ Թեմա 7. Հանրակրթական և բուհական ծրագրեր։ Թեմա 8.
Հանրակրթության պետական չափորոշիչը։ Թեմա 9. Մասնագիտացված հանրակրթական հաստատությունների և բուհերի ֆինանսավորում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ32. Կրթության կառավարման հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և վերլուծել հանրակրթական դպրոցի և բուհի կառավարման նպատակը, խնդիրները,
գործունեության չափանիշները, կառուցվածքը, կառավարման սուբյեկտների
գործունեությունն ու իրավասությունների շրջանակը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե ինչ են կրթության կառավարումը և ղեկավարումը, դրանց
հարաբերակցությունը, գործող կառավարման տեսությունները, կառվարման ենթահամակարգերն ու սուբյեկտները.
2. կհասկանա կրթության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումների
նպատակը, անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, դպրոցի և բուհի
կառավարման ապակենտրոնացման նշանակությունը.
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները կիրառել գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կառավարման տեսություններ։ Թեմա 2. Կրթության բարեփոխումների վարկային ծրագրեր։ Թեմա 3. Բարեփոխումները կրթության ոլորտում,
։ Թեմա 4. Կրթական քաղաքականության ազգային գործոնը։ Թեմա 5. Դպրոցի
կառվարման ենթահամակարգերը։ Թեմա 6. Պետության սոցիալական պատվերը
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հանրակրթական
դպրոցին։
Թեմա
7.
«Կրթության
որակի
և
համապատասխանության» վարկային ծրագրի հիմնական ուղղությունները։
Թեմա 8. «Կրթության կառավարման և ֆինանսավորման» վարկային ծրագիրը։
Թեմա
9.
Միջանձնային
հարաբերությունների
գործոնը
կրթության
կառավարման համակարգում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ34. Կրթության որակի ապահովում և վերահսկողություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կրթության որակի
ապահովման խնդիրները բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթության որակի հասկացության հիմնական սահմանումները,
որակի ապահովման և գնահատման մեթոդները, որակի ներքին և
արտաքին վերահսկողությունները.
2. կհասկանա որակի ապահովման, գնահատման և վերահսկողության
հիմնական նպատակը. այն է` միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելը և դրանով իսկ մեր բարձրագույն կրթությունը
Եվրոպայում և աշխարհում միցունակ դարձնելը.
3. կկարողանա գիտելիքները հաջողությամբ կիրառել պրակտիկայում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթության որակը որպես չափորոշիչային շեմ։ Թեմա 2. Կրթության
որակի ձևավորման արտաքին գործոնները։ Թեմա 3. Որակը որպես կրթական
նպատակին
համապատասխանության
ապահովում։
Թեմա
4.
Մանկավարժական կազմի որակի ապահովում և գնահատում։ Թեմա 5. Ուսանողական և աշակերտական կազմի որակի ապահովում և գնահատում։ Թեմա 6.
Կրթության որակի ձևավորման ներքին գործոնները։ Թեմա 7. Կրթության որակի
գնահատման մոդելը: Թեմա 8. Հավատարմագրման չափանիշները։ Թեմա 9.
Կրթության որակի գնահատման մեթոդները և միջոցները։ Թեմա 10. Որակի
վերահոսկողության ենթահամակարգերը. ամբիոն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ31. Հանրակրթության կառավարման տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հանգամանալից ներկայացնել և վերլուծել կրթության կառավարման տեսությունները հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտում: Տրվում է պատմական ակնարկ կառավարման տեսությունների
զարգացման փուլերի մասին` սկսած արտադրական կառավարումից մինչև
վարչատնտեսական, մարդկային փոխհարաբերությունների, վարքագծային
դպրոցների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառավարման ոլորտում կրթության կառավարման տեսությունները.
2. կհասկանա էական տարբերություններն ու առանձնահատկությունները,
կառավարման տեսություններն ըստ ժամանակագրական և տիպաբանական դրսևորման.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել կոնկրետ իրավիճակում,
ճկուն, արագ դիրքորոշումներ ունենալ, հիմք ընդունել կառավարման
սկզբունքները և մեթոդները` բարձրացնելով պրակտիկ կառավարման
արդյունավետությունը:
Դասընթացի բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթության կառավարման տեսությունների համառոտ ակնարկ։ Թեմա
2. Գիտական կառավարման Թեյլորի տեսությունը։ Թեմա 3. Մարդկային հարաբերությունների Մեյորի տեսությունը։ Թեմա 4. Ա.Թոմսոնի կառավարման
տեսությունը: Թեմա 5. Ճանաչողական զարգացման տեսություն։ Թեմա 6. Հիր և
Բենտ ամուսինների կառավարման ստեղծագործական տեսությունը պահանջմունքների բուրգի հիմքի վրա։ Թեմա 7. Ջոն Դյուիի տեսության հիմնական
դրույթները։ Թեմա 8. Մաքգրեգորիի կառավարման մոդելը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1405/Մ30. Կրեդիտային համակարգը բուհում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Բոլոնիայի Հռչակագրի
նպատակը, խնդիրները և բոլոնյան գործընթացին Հայաստանին միանալու
անհրաժեշտությունը` նպատակ ունենալով ինտեգրվել բարձրագույն կրթության
եվրոպական միասնական տարածք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա ինչ բարեփոխումներ են տեղի ունենում Հայաստանի բարձրագույն
կրթության ոլորտում, ինչ է կրեդիտային համակարգը /ECTS/, նրա
դրույթները, գործառույթները և ներդրման ընթացքն Հայաստանում.
կհասկանա, որ կրեդիտային համակարգով բուհում ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը ակտիվացնում է ուսանողների կրթական և
հետազոտական ինքնուրույն գործունեությունը թե’ լսարանում, թե’
լսարանից դուրս` նրան դարձնելով ակտիվ, գործող սուբյեկտ.
կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել գործունեության ժամանակ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ուսումնական պլանի ձևաթերթը և ծրագրի կառուցվածքը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում։ Թեմա 2. ՀՀ կրթական չափորոշիչների
կառուցվածքը։ Թեմա 3. Կրեդիտային համակարգի ուսումնական գործոռույթները։ Թեմա 4. ECTS կրեդիտային համակարգի ընդհանուր դրույթները։ Թեմա 5.
Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը։ Թեմա 6. Ուսումնական խորհուրդների
ինստիտուտը։ Թեմա 7. Դիպլոմի հավելվածի կառուցվածքը: Թեմա 8. Կրեդիտային համակարգի ներդրման ընթացքը ԵՊՀ-ում։ Թեմա 9. Կրեդիտային համակարգի ներդրման ուղղությամբ ՀՀ նորմատիվ փաստաթղթային դաշտը։ Թեմա
10. Կրեդիտային համակարգի ներդրման ընթացքը ՌԴ-ում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

– 231 –

1405/Մ08. Բարձրագույն կրթության պլանավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և վերլուծել կառավարման ենթահամակարգերի և սուբյեկտների պլանավորման աշխատանքները`
կարևորելով պլանավորման ընթացքում տարվող քաղաքականությունը և
ռազմավարությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պլանավորման չափանիշները և պլանավորման ընթացքն ըստ
կառավարման ենթահամակարգերի.
2. կհասկանա բարձրագույն դպրոցի պլանավորման առանձնահատկությունները և ռազմավարությունը.
3. կկարողանա կանխատեսել և ախտորոշել պլանավորմանը խթանող և
խոչընդոտող գործոնները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարձրագույն կրթության պլանավորումը ՀՀ կրթության
պլանավորման ենթատեքստում։ Թեմա 2. Ստրատեգիական պլանավորման գործիքամիջոցները։ Թեմա 3. ԵՊՀ արտաքին միջավայրի վերլուծությունը, ուժեղ և
թույլ կողմերի վերլուծություն։ Թեմա 4. ԵՊՀ ներքին միջավայրի վերլուծություն։
Թեմա 5. Պլանավորման չափանիշները։ Թեմա 6. ԵՊՀ կառավարման ենթահամակարգերին
համապատասխան
պլանավորման
առանձնահատկությունները։ Թեմա 7. Բուհ-ի գործող ռազմավարության վերլուծություն։ Թեմա 8.
Ստրատեգիական պլանի մոնիթորինգ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ30. Կրթական
համակարգում (3 կրեդիտ)

քաղաքականությունը

բարձրագույն

կրթության

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել այսօր ՀՀ-ի բարձրագույն դպրոցում իրականացվող կրթական քաղաքականության նպատակը,
խնդիրները, ռազմավարությունը, առանձնահատկությունները և իրականացման
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ճանապարհները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բարձրագույն կրթության համակարգի իրավական դաշտի,
կառուցվածքի, կրթությունը խթանող գործոնների կառավարման հիմնահարցերի մասին.
2. կհասկանա Հայաստանում տեղի ունեցող բարձրագույն դպրոցի բարեփոխումների կարևորությունը, որի նպատակն է բարձրագույն կրթության որակն համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթական քաղաքականության ռազմավարությունը բարձրագույն
դպրոցում։ Թեմա 2. ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի օրենսդրական դաշտը։
Թեմա 3. Բարձրագույն կրթությունը խթանող գործոնները: Թեմա 4. Ժողովրդավարացման խնդիրը բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգում։
Թեմա 5. Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգը.բուհի կառուցվածքը, ենթակառույցները, կառավարման մարմիններն ու սուբյեկտները ։ Թեմա
6. Բարձրագույն կրթության ոլորտի ժամանակակից խնդիրները և դրանց
վերլուծությունը։ Թեմա 7. Կրթական բարեփոխումները բարձրագույն դպրոցում.
Զարգացման հեռանկարները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ37. Ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպումը
հանրակրթական դպրոցում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել և վերլուծել ներդպրոցական կառավարման ամբողջ համակարգը` իր երկու խոշոր բլոկներով`
ուսումնական աշխատանքներ և դաստիարակչական աշխատանքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ուսումնական աշխատանքների կառավարման առանձնահատկությունները` շեշտը դնելով կրթության որակի ապահովման և վերասկողության անհրաժեշտության վրա, դպրոցում դաստիարակչական

– 233 –

աշխատանքների կառավարման առանձնահատկությունները` ուշադրություն դարձնելով միջանձնային հարաբերությունների կառույցին
2. կհասկանա հանրակրթական դպրոցի ժողովրդավարացման էությունը,
ուսումնական աշխատանքներում` համագործակցային ուսուցման և
համագործակցային աշխատանքի կարևորությունն ու արդյունավետությունը. դաստիարակչական աշխատանքների կառավարման գործում
համագործակցային աշխատանքների անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը, ինչպես նաև դաստիարակչական աշխատանքների
կառավարման դերը արժեքային համակարգի ձևավորման գործում.
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել գործունեության ժամանակ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներդպրոցական կառավարման մեթոդները։ Թեմա 2. Կառավարման
ընդհանուր և անհատական ոճերի հարաբերակցությունը։ Թեմա 3. Դպրոցի
առարկայական հանձնախմբերի գործունեությունը։ Թեմա 4. Ներդպրոցական
կառավարման գործառույթները։ Թեմա 5. Ժողովրդավար դպրոցի գործունեության նպատակը, խնդիրները, զարգացման հեռանկարները։ Թեմա 6. Տնօրենաշակերտ համագործակցությունը. Աշակերտական ինքնավարություն։ Թեմա 7.
Դպրոցի կառավարման գործադիր մարմին. իրավասություններն ու պարտականությունները։ Թեմա 8. Ուսումնական աշխատանքների վերահսկողության
ձևերը, իրականացման ուղիները։ Թեմա 9. Դպրոցի կառավարման բարձրագույն
մարմին. իրավասությունները։ Թեմա 10. Դաստիարակչական աշխատանքի
պլանավորումը դպրոցի կառավարման համակարգում։ Թեմա 11. Դասղեկի
իրավասություններն ու պարտականությունները։ Թեմա 12. Կառավարման
սուբյեկտներ. Դաստիարակչական աշխատանքի գծով փոխտնօրեն։ Թեմա 13.
Արտադասարանական դաստիարակչական միջացառումներն աշակերտների
ինքնաճանաչման, ինքնաիրացման և ինքնագնահատման եղանակ։ Թեմա 14.
Գրադարանը դպրոցի դաստիարակչական աշխատանքի կառավարման
ենթահամակարգ։
Թեմա
15.
Արտադպրոցական
աշխատանքների
կազմակերպումն ու վերահսկողությունը։ Թեմա 16. Դպրոց-ընտանիք
համագործակցությունը դաստիարակչական աշխատանքների կառավարման
համակարգում։
Թեմա
17.
Դպրոց-համայնք
համագործակցությունը
դաստիարակչական աշխատանքների կառավարման համակարգում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1405/Մ36. Դասական և ժամանակակից թեստավորման տեսություններ
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դասական և
ժամանակակից թեստավորման հիմնադրույթներին, թեստերի դասակարգմանը,
թեստերի մշակման ընդհանուր մոտեցումներին, թեստերի տեսակներին և
գործնականոմ դրանց իրականացման ձևերին ու միջոցներին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.Կիմանա թեստավորման դասական և ժամանակակից ձևերը, թեստերի
մշակման առանձնահատկությունները, թեստերի դասակարգումը, թեստերի
մշակման տեխնոլոգիաները և ձևերը, թեստավորման ժամանակակից
համակարգերը:
2.Կկարողանա սահմանել դասական և ժամանակակից թեստաբանության
հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները, կազմել և դասակարգել տարբեր
տիպերի,
տեսակների
և
բարդության
թեստեր,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կազմակերպել թեստավորման գործընթացը:
3.Կտիրապետի թեստավորման արդի և ավանդական ձևերին, թեստերի
մշակման տեխնոլոգիաներրին, տեղեկատվական տեղնոլոգիաների կիրառմամբ
թեստավորման կազմակերպման գործընթացին համակարգչային ծրագրով`
առցանց և հեռավար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թեստերը և նրանց առանձնահատկությունները: Թեստվաորման
պատմական հիմքերը: Թեմա 2. Թեստերի դասակարգումը: Թեմա 3. Թեստերի
մշակման ժամանակակից սկզբունքները: Թեստավորման կազմակերպման
առանձնահատկությունները:
Թեմա 4. Թեստավորման գործընթացում
ժամանակի դերն ու գործառույթը: Թեմա 5. Թեստերի կազմում: Թեստերի ձևերն
ու դրանց դրական և բացասական կողմերը: Թեմա 6. Թեստերի գնահատման մի
քանի տարբերակներ: Թեմա 7. Թեստերի ձևավորման հիմնական կանոնները:
Թեմա 8. Համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառումը թեստերի մշակման և
իրականացման գործընթացում: Թեմա 9. Easyquizzy համակարգչային
թեստավորման ծրագիրը և աշխատանքի հիմնական բնութագրերը: Թեմա 10.
Թեստերի մշակումը moodle համակարգում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/Մ36. Բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մեկնաբանել բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության սկզբունքներն ու խնդիրները, ներկայացնել բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի
կառավարման առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա ինչ մեթոդներով, ոճերով ու սկզբունքներով է կառավարման բուհի
1-ին և 2-րդ կրթական աստիճանները, որոնք են կառավարման ենթահամակարգերն ու սուբյեկտները.
կհասկանա բուհի կառավարման համագործակցային ուղու նշանակությունը և կարևորությունը, կառավարչական գոծողություններին
կոլեկտիվի ներգրավածության անհրաժեշտությունը.
կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել գործունեության ժամանակ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարձրագույն դպրոցի ուսումնական առաջնային միավորը` ֆակուլտետը,
գործունեության
նպատակը,
խնդիրները,
գործառույթները։
Մագիստրոսական ծրագրեր։ Թեմա 2. Գիտելիքների, կարողությունների,
հմտությունների գնահատման նոր համակարգը բակալավրիատում և
մագիստրատուրայում։ Թեմա 3. Գնահատման կրեդիտային համաակրգի
կիրառումը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում։ Մագիստրոսական
թեղերի գնահատման որակական չափանիշներն ու միավորները։ Թեմա 4.
Կառավարման
սոցիալ-հոգեբանական
մեթոդները։
Մագիստրանտների
գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավարում: Թեմա 5. Ուսանողը 21-րդ
դարում. ներկայացվող պահանջները։ Թեմա 6. Բարփոխումները բարձրագույն
դպրոցում. բակալավրիատ։ Թեմա 7. Դասախոսին ներկայացվող ժամանակակից
պահանջները. նրա պրոֆեսոգրաման և փսիխոգրաման: Թեմա 8. Կառավարման
գործառույթները։ Թեմա 9. Բարձրագույն դպրոցի կառավարման բարձրագույն
մարմին` համալսարանի խորհուրդ. Իրավասության շրջանակը։ Թեմա 10.
Բարձրագույն դպրոցի ղեկավարի` ռեկտորի իրավասությունների շրջանակը։
Թեմա 11. Բոլոնիայի հռչակագիրը, նպատակը, խնդիրները։ Թեմա 12. Կրթական
բարեփոխումները մագիստրոսական ծրագրերում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
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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:
1405/Մ38. ÎñÃ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõ
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
¸³ëÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ,
¹ñ³
Çñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áõ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ:
ÎñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ.
²Ûë ¹³ëÁÝÃ³óÇ í»ñçáõÙ áõë³ÝáÕÁ.
1. ÎÇÙ³Ý³ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë ¨
Ï³ËÛ³É
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
áñáßáõÙÁ,
ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³ñ³ñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ,
ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÝ áõ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ,
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³Ë³ï³ëË³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,
2. ÎÏ³ñáÕ³Ý³ Ï³½Ù»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñó³ñ³ÝÝ»ñ áõ
·áñÍÇù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ÏÇñ³éÇ ¹ñ³Ýù,
3. ÎïÇñ³å»ïÇ ÑÇåáÃ»½Ç ëïáõ·Ù³Ý Ñ³ñÙ³ñ³í»ï Ùá¹»ÉÇ,
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í³ÉÇ¹áõÃÛ³Ý,
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ¨ áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ó¨»ñÇÝ, ÏïÇñ³å»ïÇ
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
áñ³ÏÝ»ñÇ:
Î¹ñë¨áñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ëáõÛÝ ¹³ëÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
í»ñçÝ³Ï³Ý ½»ÏáõÛó å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ
Â»Ù³ 1. Կրթության ոլորտում հետազոտությունների հիմնախնդիրները
և
նպատակները:
Կրթական
հետազոտությունների
հիմնարար
սկզբունքները: Անկախ և կախյալ փոփոխականների մոդելավորում:
Â»Ù³ 2. Կրթական հետազոտությունների մեթոդաբանությունները:
Â»Ù³ 3. Որակական հետազոտությունների առանձնահատկություններն
ու մեթոդները: Â»Ù³ 4. Քանակական հետազոտությունների
առանձնահատկություններն ու մեթոդները: Â»Ù³ 5. Հարցարանների և
գործիքավորումների կազմում: Ընտրանքի և սխալի հավանականության
հասկացողություն: Â»Ù³ 6. Հիպոթեզի ստուգման հարմարավետ մոդելի
կիրառում: Հայտնաբերությունների վալիդություն: Հետազոտության
հավաստիության և որակի գնահատում: Â»Ù³ 7. Հետազոտողի դերը
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կրթության համակարգի կատարելագորման հարցում: Â»Ù³
Կրթական հետազոտության էթիկական հիմնահարցերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

8.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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. Կամընտրական դասընթացներ
Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ¦
1401/Մ30. Հայոց լեզվի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները.
2. կհասկանա գոյություն ունեցող տեսությունների տարբերությունները.
3. կկարողանա վերլուծել եղած տեսությունները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայերենի ընդհանուր կառուցվածքը։ Ա. Այտընյանի, Ս.
Պալասանյանի տեսությունները։ Թեմա 2. Մ. Աբեղյանի տեսությունը: Թեմա 3. Գ.
Ջահուկյանի տեսությունը։ Թեմա 3. Էդ. Աղայանի, Գ. Սևակի, Ս. Աբրահամյանի և
այլոց տեսական դրույթները։ Թեմա 4. Ժամանակակից լեզվաբանական
տեսությունները և դրանց կիրառումը հայերենի վրա։ Թեմա 5. Տեսությունների
գործնական կիրառությունը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժե-
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քով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Մ31. Գեղարվեստական և
նահատկությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

գիտական

կիսամյակ,

թարգմանության

եզրափակիչ

առանձ-

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գեղարվեստական և
գիտական թարգմանության առանձնահատկություններին, ընդհանրություներին
ու տարբերություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թարգմանական գործընթացին առնչվող խնդիրները.
2. կհասկանա թարգմանության ընթացքում ի հայտ եկող խոչընդոտները.
որոնք
առնչվում
են
գիտական
և
գեղարվեստական
տեքստերի
թարգմանությանը.
3. կկարողանա կատարել գիտական և գեղարվեստական տեքստերի
թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանության տեսությանն առնչվող հիմնախնդիրներ: Թեմա 2.
Գիտական տեքստերի թարգմանությանը: Թեմա 3. Գեղարվեստական
տեքստերի թարգմանությանը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ32. Գեղարվեստական գրականության լեզուն և ոճը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գեղարվեստական
ստեղծագործությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա չափածո, արձակ և դրամատիկական ստեղծագործությունների
լեզվական և ոճական յուրահատկությունները.
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2. կհասկանա գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել լեզվաոճական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ հայ արձակի, չափածոյի և դրամատուրգիայի
պատմության վերաբերյալ: Թեմա 2. Չափածոյի լեզվաոճական առանձնահատկությունները։ Թեմա 3. Արձակի լեզվաոճական առանձնահատկությունները: Թեմա 4. Դրամատուրգիայի լեզվաոճական առանձնահատկությունները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ33. Հայերենի բառարանագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայերենի
բառարանագրությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ բառարանագրության պատմությունը.
2.
կհասկանա
բառարանների
տեսակների
կառուցածքային
առանձնահատկությունները.
3.
կկարողանա
կատարել
բառարանների
ուսումնասիրություններ
բառահոդվածներ կազմելուն առնչվող աշխատանքներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ակնարկ հայ բառարանագրության պատմության վերաբերյալ:
Թեմա 2, Հայ նշանավոր հանրագիտական բառարանները: Թեմա 3, Հայ
նշանավոր լեզվաբանական (բանասիրական) բառարանները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1401/Մ25. Հատկանվանագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հատուկ անունների
իմաստային, քերականական և ծագումնաբանական հատկանիշները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հատուկ անունների բառակազմական և իմաստային յուրահատկությունները.
2. կհասկանա հատուկ անունների ծագումնաբանական առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել հատուկ անունների վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ հատկանվանագիտության վերաբերյալ: Թեմա
2, Հասարակ անուն-հատուկ անուն և հակառակ անցումները: Թեմա 3,
Աստվածաշնչյան հատուկ անուններ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1401/Մ34. Գրական թարգմանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական
թարգմանության առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական թարգմանական գործընթացին առնչվող խնդիրները.
2. կհասկանա գրական թարգմանության ընթացքում ի հայտ եկող
խոչընդոտները.
3. կկարողանա կատարել գրական տեքստերի թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թարգմանության տեսությանն առնչվող հիմնախնդիրներ: Թեմա 2.
Գրական տեքստերի թարգմանությանը: Թեմա 3. Գրական տեքստերի
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թարգմանությանը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն¦
1402/Մ15. Բարբառների համեմատական քերականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ բարբառների
համեմատական քերականությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բարբառների ու նրանց դասակարգմաննն առնչվող հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա բարբառների քերականական ընդհանրություննրեն ւ տարբերությունները.
3. կկարողանա կատարել բարբառագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարբառների ձևաբանական համակարգերի հիմնական տարբերությունները. բարբառների տարբերակման ձևաբանական հիմքը: Թեմա 2, Բարբառների անվանական համակարգերի առանձնահատկությունները: Թեմա 3,
Բարբառների բայական համակարգերի առանձնահատկությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1402/Մ17. Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրաբարյան բնագրերը աշխարհաբարի վերածելու բառաքերականական և ոճական սկզբունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարյան բնագրերը աշխարհաբար թարգմանելու առանձնահատկությունները հիմնախնդիրները.
2. կհասկանա գրաբարի և աշխարհաբարի բառաքերականական և ոճական
անհամապատասխանությունները.
3. կկարողանա կատարել գրաբարից աշխարհաբար թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաբարի և աշխարհաբարի բառապաշարները և նրանց շերտերը:
Թեմա 2. Գրաբարի և աշխարհաբարի ձևաբանական համակարգրն ու շարահյուսական առանձնահատկությունները: Թեմա 3, Ոճական համապատասխանություններ և անհամապատասխանություններ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ16. Կիլիկյան բարբառներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կիլիկյան բարբառների հնչյունական, բառապաշարային և քերականական առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կիլիկյան բարբառների առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա կիլիկյան բարբառների հնչյունական, բառապաշարային և
քերականական յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել բարբառագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարբառների դասակարգումը և կիլիկյան բարբառների տեղը հայ
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բարբառների շարքում: Թեմա 2. Կիլիկյան բարբառների հնչյունական և
բառապաշարային առանձնահատկությունները: Թեմա 3. Կիլիկյան բարբառների
ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1406/Մ26. Իմաստաբանական նորագույն ուսմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել իմաստաբանական
ուսմունքները. փիլիսոփայական-տրամաբանական և լեզվաբանական ուղղությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա իմաստաբանական հիմնական ուսմունքները.
2. կհասկանա իմաստաբանական ուսմունքների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա համադրել և վերլուծել իմաստաբանական տարբեր ուսմունքներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իմաստի քննություն։ Թեմա 2, Փիլիսոփայական-տրամաբանական
և լեզվաբանական հիմնական ուղղությունները՝ սկսած 19-րդ դարից։ Թեմա 3,
Իմաստաբանություն. բաղադրական վերլուծություն և իմաստի ձևային
նկարագրություն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ19. Դասական գրաբարի առանձնահատկությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել դասական գրաբարի
էական առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասական գրաբարի հիմնական յուրահատկությունները.
2. կհասկանա դասական գրաբարի և հետագա շրջանների լեզվաոճական
տարբերությունները.
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի վերլուծություններ և
թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրաբարի ներքին շրջանաբաժանումը: Թեմա 2. Դասական
գրաբարի ոճերը: Թեմա 3. Դասական գրաբարի հնչյունական, բառապաշարային
և քերականական առանձնահատկությունները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ23. Լեզվական նորմը և լեզվի ներքին տեղաշարժերը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

4

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել լեզվի զարգացման
ընթացքում կատարվող տեղաշարժերը
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվական նորմայի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա լեզվի զարգացման հետևանքով կատարվող տեղաշարժերը.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ և վերհանել շեղումները լեզվական նորմայից։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Լեզվական նորմայի հասկացությունը։ Թեմա 2. Լեզվի պատմական
զարգացման ազդեցությունը լեզվական համակարգերի վրա։ Թեմա 3. Լեզվական
նորմայի փոփոխությունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
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յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ գրականության պատմություն¦
1403/Մ15. Գրիգոր Զոհրապ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Գր. Զոհրապի
կյանքը, հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Գր. Զոհրապի կյանքը և ստեղծագործությունը .
2. կհասկանա Գր. Զոհրապի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գր. Զոհրապ. գրողը և հասարակական գործիչը: Թեմա 2. Արևմտահայ ռեալիստական շարժումը։ Թեմա 3. Նորավեպի զարգացումը և Գր. Զոհրապի
դերը. Զոհրապի ժողովածուները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ16. Հովհաննես Թումանյանը և հայ գրականությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Հովհ. Թումանյանի
կյանքը,
հասարակական
գործունեությունը
և
ստեղծագործության
առանձնահատկությունները ։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հ. Թումանյանի կյանքը և ստեղծագործությունը .
2. կհասկանա Հ. Թումանյանի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հ. Թումանյան. գրողը և հասարակական գործիչը: Թեմա 2, Հ.
Թումանյանի քնարերգությունը. նրա ազդեցությունը հայ գրականության վրա։
Թեմա 3, Հ. Թումանյանի արձակը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ17. Խաչատուր Աբովյան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Խ. Աբովյանի
կյանքը, հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Խ. Աբովյանի կյանքը և ստեղծագործությունը .
2. կհասկանա Խ. Աբովյանի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խ. Աբովյան. գրողը և հասարակական գործիչը: Թեմա 2, Խ.
Աբովյանի գրականագիտական հայացքները։ Թեմա 3, Խ. Աբովյանի ստեղծագործությունները. նրանց ժանրային բազմազանությունը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատաս-
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խանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Մ18. Միքայել Նալբանդյանը քննադատ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Մ. Նալբանդյանի
կյանքը, հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Մ. Նալբանդյանի կյանքը և ստեղծագործությունը .
2. կհասկանա Մ. Նալբանդյանի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մ. Նալբանդյան. գրողը և հասարակական գործիչը: Թեմա 2, Մ.
Նալբանդյանի գրականագիտական հայացքները։ Թեմա 3. Մ. Նալբանդյանի
հրապարակախոսական և գեղարվեստական ստեղծագործությունը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ19. Հայ քաղաքական երգիծանքը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ քաղաքական
երգիծանքի ձևավորումը և զարգացման հետագա առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ քաղաքական երգիծանքի հիմնական ստեղծագործությունները .
2. կհասկանա դրանց ժանրային և բովանդակային յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ քաղաքական երգիծանքի ձևավորումը: Թեմա 2. Պատմական
հանգամանքների դերը քաղաքական երգիծանքի զարգացման գործընթացում։
Թեմա 3. Քաղաքական երգիծանքի ժանրային առանձնահատկությունները:
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Քաղաքական երգիծանքի նշանավոր ներկայացուցիչները. Հ. Պարոնյան, Ե.
Օտյան և այլն։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1403/Մ20. Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո. գեղարվեստական ընդհանրություններն ու յուրահատկությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՆարեկացիՄեծարենց-Սիամանթո գրական-գեղարվեստական զարգացումները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Գր. Նարեկացու, Մ. Մեծարենցի և Սիամանթոյի ստեղծագործությունների ընդհանրություններն ու տարբերությունները .
2. կհասկանա Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո գրական-գեղարվեստական
զարգացումները։
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Միջնադարյան գրականության ավանդների շարունակությունը հայ
նոր գրականության մեջ: Թեմա 2. Գր. Նարեկացու ստեղծագործության ազդեցությունը հայ գրականության վրա։ Թեմա 3. Նարեկյան ավանդների շարունակումը Մ. Մեծարենցի և Սիամանթոյի ստեղծագործություններում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն¦
1404/Մ15. Ակսել Բակունցի արձակի ավանդները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Ա. Բակունցի հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ա. Բակունցի ստեղծագործությունը .
2. կհասկանա Ա. Բակունցի ստեղծագործության ավանդները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ա. Բակունց. գրողը և հասարակական գործիչը: Թեմա 2, Ա.
Բակունցի ստեղծագործության առանձնահատկությունները։ Թեմա 3, Ա. Բակունցի արձակի ավանդների արտացոլումը հայ գրականության մեջ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ17. Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունները 1934-37թթ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Ե. Չարենցի կյանքը,
հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ե. Չարենցի կյանքը և ստեղծագործությունը 1934-37 թթ.
2. կհասկանա Ե. Չարենցի այդ շրջանի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ե. Չարենցի ստեղծագործությունների շրջանաբաժանումը: Թեմա 2,
Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1934-37 թթ. և դրա ազդեցությունը
գրականության վրա։ Թեմա 3, Ե. Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37 թթ.:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ16. Հակոբ Օշական. գրողը, քննադատը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Հ. Օշականի կյանքը,
հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հ. Օշականի կյանքը և ստեղծագործությունը.
2. կհասկանա Հ. Օշականի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հ. Օշական. գրողը և քննադատը: Թեմա 2. Հ. Օշականի գեղարվեստական ստեղծագործությունները։ Թեմա 3, Հ. Օշականի քննադատական
հայացքները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ19. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպի պոետիկան (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,
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եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հետպատերազմյան
շրջանի հայ պատմավեպի առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հետպատերազմյան շրջանի հայ պատմավեպի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպերի յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայրենական մեծ պատերազմը և հայ ժողովուրդը. պատերազմական իրադարձությունների ազդեցությունը հայ գրականության վրա: Թեմա 2.
Հետպատերազմյան շրջանի գրականության առանձնահատկությունները։ Թեմա
3. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպերը:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ18. Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան(3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Պ. Սևակի կյանքը,
հասարակական գործունեությունը և ստեղծագործության առանձնահատկությունները ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Պ. Սևակի կյանքը և ստեղծագործությունը .
2. կհասկանա Պ. Սևակի ստեղծագործության յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պ. Սևակ. գրողը և հասարակական գործիչը: Թեմա 2, Պ. Սևակի
քնարերգությունը։ Թեմա 3, Համաշխարհային գրականության ավանդների
արտացոլումը Պ. Սևակի գրականության մեջ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1404/Մ20. 1930-ական թվականների հայ արձակը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 1930-ական թթ. հայ
արձակի առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 1930-ական թթ. հայ արձակի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա 1930-ական թթ. հայ արձակի յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հասարակական-քաղաքական վիճակը 1930-ական թթ. դրա
արտացոլումը հայ գրականության մեջ: Թեմա 2. 1930-ական թթ. գրական ուղղություններն ու հոսանքները։ Թեմա 3. 1930-ական թթ. հայ արձակի առանձնահատկությունները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն¦
1407/Մ19.
Արվեստների
սկզբունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

տեսակների

2-րդ

կիսամյակ,

դասակարգման

եզրափակիչ

ձևերն

ու

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արվեստների
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դասակարգման սկզբունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արվեստների դասակարգման սկզբունքները առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա արվեստների տեսակների առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Արվեստի բնորոշումը պատմական տարբեր ժամանակներում:
Թեմա 2, Արվեստի տեսակների առանձնացման հիմնական տեսությունները։
Թեմա 3, Արվեստի տեսակների առանձնացման հիմնական սկզբունքները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ04. Գրական ժանրերի և ժանրերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական ժանրերի
դասակարգման սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական ժանրերի դասակարգման սկզբունքները.
2. կհասկանա ժանրերի տարբերություններն ու առնչությունները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրական սեռերի դասակարգումը։ Թեմա 2. Գրական ժանրերի
առանձնացումը։ Թեմա 3. Ժանրային տարբերություններ և առնչություններ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ17. Նշանագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի բովանդակությունը.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նշանների միջոցով
իրականացվող հաղորդակցումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նշանների դերը հաղորդակցման գործընթացում.
2. կհասկանա նշանագիտության դրույթները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հաղորդակցման գործընթացի առանձնահատկությունները: Թեմա
2. Լեզվական նշաններ։ Թեմա 3. Արտալեզվական (հարալեզվական) նշաններ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ18. Գրական տեքստի վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Դասընթացի բովանդակությունը.
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրական տեքստի
վերլուծության ուղիները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական տեքստի վերլուծության ուղիները.
2. կհասկանա գրական տեքստերի առանձնհատկությունները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրական տեքստի առանձնահատկությունները: Թեմա 2. Գրական
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տեքստի լեզվական հատկանիշները։ Թեմա 3. Գրական տեքստի ոճական և
գրականագիտական 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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ20. Միֆի դրսևորումները 20-րդ դարի գրականության մեջ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դ.
գրականության մեջ միֆի դրսևորման առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դ. գրականության հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա միֆի դրսևորման յուրահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. 20-րդ գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2. Միֆի
դրսևորումը 20-րդ գրականության մեջ։ Թեմա 3. Միֆի դրսևորումները հետագա
գրականության մեջ։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1407/Մ34. Հայ նոր և նորագույն շրջանի թարգմանական գրականություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ նոր և նորագույն
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շրջանի թարգմանական գրականությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ նոր և նորագույն շրջանի թարգմանական գրականության
հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գրական առնչությունների դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ և միջազգային գրական առանչությունների վերաբերյալ
ընդհանուր ակնարկ։ Թեմա 2. Հայ հայ նոր և նորագույն շրջանի թարգմանական
գրականության ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 3. Հայ նոր և նորագույն շրջանի
թարգմանական երկերը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կրթության կազմակերպում¦
1404/Մ39.ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
¸³ëÁÝÃ³óÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, ¹ñ³ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ó¨³íáñáõÙÁ,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
Ñ³Õáñ¹³Ïó³µ³Ý³Ï³Ý
·áñÍÇÙ³óáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ:
Կրթական արդյունքները.
²Ûë ¹³ëÁÝÃ³óÇ í»ñçáõÙ áõë³ÝáÕÁ.
1.ÎÇÙ³Ý³
§ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ¦
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ,
Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ë Ï³½ÙáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ µ³Ý³Ó¨»ñÁ, µ³ÕÏ³óáõóÇã
ï³ññ»ñÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý
Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
2.ÎÏ³ñáÕ³Ý³ ·Ý³Ñ³ï»É ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ·áñÍáÕ Ùá¹»ÉÇ
áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ Ï»ÕÙ»ñÁ, Ñ³ëÏ³Ý³ ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ, Ï×³Ý³ãÇ ¨
ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ·Ý³Ñ³ï»É ³ñï³ùÇÝ áõ Ý»ñùÇÝ, ëáõµÛ»ÏïÇí áõ ûµÛ»ÏïÇí

– 257 –

·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ñ³ïÏ³å»ë ÐÐáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³,
3.ÎïÇñ³å»ïÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ëáëù³ÛÇÝ áõ áã Ëáëù³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÏáõÝ»Ý³ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ,
Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý
Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áõ
Ñ»ï³¹³ñÓ
Ï³åÇ
÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý á×»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ,
ÏÏ³ñáÕ³Ý³
ÏÇñ³é»É
³ÛÝ,
³ÛÝåÇëÇ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý
¹³ßï»ñáõÙ, ¹åñáó³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áõ í»ñÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Î¹ñë¨áñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ëáõÛÝ ¹³ëÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý ½»ÏáõÛó
å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ
Â»Ù³ 1. ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÃ³·ÇñÁ:
ÎñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹³Ïó³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Â»Ù³ 2. ÎñÃ³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á. Ï³éáõóí³ÍùÁ, µ³Õ³¹ñÇã ï³ññ»ñÝ áõ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ: Â»Ù³ 3. Ð³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý
á×»ñÁ
ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ:
Ð³Õáñ¹³Ïó³µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÇÙ³óáõÃÛáõÝ: Â»Ù³ 4. Ü»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõ
Ñ³ï³¹³ñÓ
Ï³åÁ
ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
¸ñ³Ýó
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÷áËå³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Â»Ù³ 5.
Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ùß³ÏáõÛÃ: Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ëáëù³ÛÇÝ áõ áã Ëáëù³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¿ÃÇÏ³: Â»Ù³ 6. Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ³ñ¹Ç
Ï³é³í³ñíáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ. î»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: ¸ñ³Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý
ÑÇÙù»ñÁ: Â»Ù³ 7. Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ýáñÙ³É ¨ áã
ýáñÙ³É
ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
ÎñÃáõÃÛ³Ý
áñ³ÏÇ
Ñ³Õáñ¹³Ïó³µ³Ý³Ï³Ý
³ëå»ÏïÝ»ñÁ:
Â»Ù³
8.
ÎñÃ³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ Ý»ñùÇÝ áõ
³ñï³ùÇÝ, ûµÛ»ÏïÇí áõ ëáõµÛ»ÏïÇí ·áñÍáÝÝ»ñÁ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ22. Մանկավարժական վալեոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է` ձևավորել տեսական գիտելիքներ ու գործնական կարողություններ, որոնք կօգնեն մանկավարժներին` ուսումնական հաստատություններում ստեղծելու վալեոլոգիական միջավայր, որպեսզի պահպանեն երեխաների առողջությունը, քանի որ հասարակության զարգացման կարևորագույն պահանջներից է մարդու առողջության պահպանումը և հետագա
զարգացումը: Ժամանակակից կրթության համակարգը պետք է համապատասխանի հասարակության պահանջներին և ընդունի առողջությունը որպես մանկավարժական արժեք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթական գործընթացի վալեոլոգիական վերլուծության
մեթոդները, հատուկ մանկավարժական տեխնոլոգիաները.
2. կիմանա առողջ ապրելակերպի հիմունքները .
3. կկարողնան աշակերտների մոտ վալեոլոգիական դաստիարակության
իրականացնել, աշխատել ծնողների հետ` երեխաների առողջության ձևավորման և պահպանման հարցերով։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Վալեոլոգիան որպես գիտություն: Հասկացողություն վալեոլոգիայի մասին: Վալեոլոգիայի զարգացման պատմությունից: Թեմա 2.
Մանկավարժական վալեոլոգիան որպես գիտություն: Թեմա 3. Կրթության
վալեոլոգիական հիմունքները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ16. Կառավարման էթիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնելկառավարման էթիկայի
ժամանակակից հիմնախնդիրները և նրա դերը կառավարման համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառավարման էթիկայի հիմնական հասկացությունները.
2. կհասկանա կառավարման էթիկայի նշանակությունը ղեկավարի գործունեության մեջ.
3. կկարողանա կառավարման էթիկայի տեսական գիտելիքները կիրառել
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գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Էթիկան որպես գիտություն, ուսումնասիրման առարկան, նպատակը
և խնդիրները։ Թեմա 2. Բարոյականության էությունը, հիմնահարցը` որպես
անձի և հասարակության փախհարաբերության հարց։ Թեմա 3. Պրոֆեսիոնալ
էթիկան և նրա տեսակները։ Թեմա 4. Մանկավարժական էթիկայի հիմնական
հասկացությունները։ Թեմա 5. Ուսուցչի բարոյական կերպարը, գործունեությունը։ Թեմա 6. Կառավարման էթիկան, նպատակը, խնդիրները, հոգեբանական հիմունքները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ25. Կրթության կառավարման մարդկային ռեսուրսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման արվեստը` ռազմավարությունը, մարտավարությունը, հիմնախնդիրների ստույգ որոշումը, եղած ռեսուրսների ճիշտ տեղաբաշխումն ու
օգտագործումը և հետագա կատարելագործումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթության կառվարման մարդկային ռեսուրսների կառավարման արվեստը իր նրբություններով և առանձնահատկություններով.
2. Կհասկանա, թե ինչպես պետք է կառավարել կրթության մարդկային
ռեսուրսները` արդյունքի հասնելու համար.
3. կկարողանա կողմնորոշվել կրթության կառավարման մարդկային
ռեսուրսների բարդ ու բազմաբնույթ հարաբերություններում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթության կառավարման համակարգում կադրային քաղաքականությունը: Թեմա 2. Կրթության կառավարման մարտավարության արդյունքում մարդկային ռեսուրսների և շուկայի պահանջարկի ձևավորում։ Թեմա 3.
Կրթական հաստատությունների լիցենզավորման և հավատարմագրման իրավական հիմքերը և կարգավորումը։ Թեմա 4. Կաառվարման կուլտուրան և
հաղորդակցման առանձնահատկությունները։ Թեմա 5. Միջանձնային հարաբերությունները կառավարման համակարգում։ Թեմա 6. Սոցիալական տարբեր
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ինստիտուտների համագործակցությունը։ Թեմա 7. Մանկավարժական կադրերի
վերապատրաստումը։ Թեմա 8. Ուսումնաօժանդակ կառույցի կառավարումը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ17. Տարիքային մանկավարժություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տարիքային մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները, ցույց տալ նրա տեղն ու դերը
աճող սերնդի կրթության և դաստիարակության գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարիքային մանկավարժության շրջաբաժանումների մասին.
2. կհասկանա, որ ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում խստորեն պետք է հաշվի առնել տարիքային, հոգեբանական և անհատական
առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Տարիքային մանկավարժությունը որպես ընդհանուր մանկավարժության բաղադրամաս։ Թեմա 2. «Տարիքային մանկավարժություն» առարկայի
էությունը, նպատակը, խնդիրները։ Թեմա 3. Կրտսեր դպրոցական տարիք.
առանձնահատկությունները։ Թեմա 4. Միջին դպրոցական տարիք. առանձնահատկությունները։ Թեմա 5. Ավագ դպրոցական տարիք. առանձնահատկությունները։ Թեմա 6. Անչափահասների դաստիարակությունը շուկայական
հարաբերությունների արդի փուլում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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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1405/Մ27. Բուհական մանկավարժություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բուհական մանկավարժության հիմնահարցերը և ցույց տալ նրա դերը ապագա որակյալ մասնագետի
պատրաստման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կիմանա բուհական մանկավարժության նպատակը, խնդիրները, հիմնական
հասկացությունները.
կհասկանա նրա տեղն ու դերը անձի սոցիալականացման համատեքստում.
կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բուհական մանկավարժության նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը։ Թեմա 2. Ուսանողի անձի ձևավորումը, զարգացումն ու դաստիարակությունը։ Թեմա 3. Ուսուցումը բուհում, նրա հոգեբանամանկավարժական և
մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 4. Ուսանողակենտրոն ուսուցում։ Թեմա 5.
Ուսուցման սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման ձևերը բուհում։ Թեմա 6.
Դաստիարակությունը բուհում։ Թեմա 7. Դաստիարակության սկզբունքները,
մեթոդներն ու ձևերը բուհում։ Թեմա 8. Բարձրագույն դպրոցում ուսանողների
դաստիարակության ժամանակակից հիմնահարցեր։ Թեմա 9. Կրթական նոր
տեխնոլոգիաները և ինովացիաները որպես բուհում ուսուցման և դաստիարակության արդյունավետության բարձրացման միջոց։ Թեմա 10. Բարեփոխումները բուհում, նրա զարգացման միտումները։ Թեմա 11. Բուհի կրթական
համակարգի զարգացումը, հայեցակարգը և կառավարման համակարգի
տեսական մոդելը։ Թեմա 12. Ապագա մասնագետների պրոֆեսիոնալ նախապատրաստումը. մոդելը։ Թեմա 13. Բուհի ուսուցման և դաստիարակության
գործընթացների կառավարումը։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ41. Սովորողների և մանկավարժների որակի գնահատում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
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3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ներկայացնել կրթության որակի
ապահովման երկու գործոնի՝ մանկավարժների և սովորողների որակի
գնահատման հիմնախնդիրները, նպատակը, կարևորությունը, մոտեցումները,
չափանիշները: Վերլուծել գնահատման մեթոդաբանությունը, հիմնարար
սկզբունքները, տեսակները, մեթոդներն ու միջոցները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա որակի գնահատման նպատակը, մեթոդաբանությունը, կարևորությունը, որակի գնահատման ժամանակակից 3 մոտեցումները,
վարկանիշային, ցուցանիշային, ընդհանուր, գնահատման ներկայումս
կիրառվող 3 մոդելները. անգլիական, ֆրանսիական, ամերիկյան, որակի
ներքին և արտաքին գնահատումների մասին, ազգային և միջազգային
գնահատումների մասին.
2. Կտիրապետի մանկավարժների և սովորողների որակի գնահատման
չափանիշներին, մեթոդներին ու մոտեցումներին:.
3. Կկարողանա ճիշտ կիրառել գնահատման տարբեր տեսակները, ձևերը,
մեթոդներն ու միջոցները։
Բովանդակություն.
Թեմա 1. Մանկավարժների և սովորողների որակի գնահատման
նսատակը,
հիմնախնդիրը,
կարևորությունը:
Թեմա 2. Գնահատման
մեթոդաբանությունը և սկզբունքները: Թեմա 3. Գնահատման տեսակները,
մեթոդներն ու միջոցները: Թեմա 4. Որակի գնահատման մոտեցումները: Թեմա 5.
Որակի գնահատման մոդելները: Թեմա 6. Որակի ներքին և արտաքին
գնահատում: Թեմա 7. Որակի ազգային և միջազգային գնահատում: Թեմա 8.
Սովորողների որակի գնահատման նպատակը, չափանիշները, տեսակները,
մեթոդներն ու միջոցները:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ42. Ուսումնական ծրագրերի կազմման սկզբունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ուսումնական
ծրագրերի կազմման սկզբունքները, առանձնահատկությունները, ժամանակակից պահանջները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա կրթական և ուսումնական ծրագրերի տարբերությունները,
ուսումնական
ծրագրերի
կազմման
սկզբունքները,
առանձնահատկությունները, ծրագրերին ներկայացվող ժամանակակից
պահանջները:
2. Կկարողանա կազմել ուսումնական ծրագիր՝ համապատասխան
կառուցվածքային մասերի :
3. Կտիրապետի
ուսումնական
ծրագրի
կազմման
առանձնահատկություններին:
Բովանդակություն
Թեմա
1.
Կրթական
ծրագրի
և
ուսումնական
ծրագրի
հարաբերակցությունը, հիմնական տիպերը: Թեմա 2. Ուսումնական ծրագրերի
կառուցվածքը: Թեմա 3. Ուսումնական ծրագրերի կազմման ժամանակակից
սկզբունքները: Թեմա 4. Ուսումնական ծրագիր. բացատրական մաս: Թեմա 5.
Ուսումնական ծրագիր. բովանդակային մաս: Թեմա 6. Ուսումնական ծրագրի
կազմման մեթոդական մաս. դասավանդման մեթոդներ, ուսումնառության և
ստուգման մեթոդներ: Թեմա 7. Գրականության ցանկին ներկայացվող
պահանջներ: Թեմա 8. Ուսումնական ծրագրի կազմման տարբերակներ:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ14. Տարրական, միջին ավագ դպրոցի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել և վերլուծել հանրակրթության նպատակն ու խնդիրները, գործունեության չափանիշները, կրթության յուրաքանչյուր
աստիճանին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև կառավարման առանձնահատկությունները, բարեփոծումների արդյունքում կրած փոփոխություններն
ըստ տարրական, միջին և ավագ դպրոցների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա տարրական, միջին, ավագ դպրոցների կառավարման առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա կրթական յուրաքանչյուր աստիճանին ներկայացվող
պահանջները, նպատակը և խնդիրները.
3. կկարողանա համեմատել և վերլուծել տարրական, միջին, ավագ դպրոցներում կառավարման ընթացքը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հանրակրթական դպրոցի կառուցվածքը։ Թեմա 2. Հանրակրթությանը
ներկայացվող պահանջները։ Հանրակրթության նպատակն ու հիմնական
խնդիրները:Թեմա3.Հանրակրթական դպրոցի երեք աստիճանների/կառույցների/
առանձնահատկությունները։ Թեմա 4. Տարրական ընդհանուր կրթության
կառավարում /1-3-րդ դասարաններ/։ Թեմա 5. Հիմնական ընդհանուր դպրոցի
կառավարում /4-8-րդ դասարաններ/։ Թեմա 6. Միջնակարգ ընդհանուր դպրոցի
կառավարում /9-րդ և 10-րդ դասարաններ/։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ22. Կրթական կադրերի զարգացում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել մանկավարժական գիտության նորություններն ու փոփոխությունները, խնդրի գործունեությամբ
զբաղվող կառույցների գործունեությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կադրերի զարգացումը ապահովող ուղիները.
2. կհասկանա կրթական կադրերի զարգացմանն ուղղված գործընթացի
էությունը, խնդիրները.
3. կկարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կրթական կադրերի որակավորման արտասահմանյան հարուստ
փորձի յուրացում։ Թեմա 2. Կրթական կադրերի զարգացման ուղիները Հայաստանում։ Թեմա 3. Դպրոցի ղեկավար կազմի որակավորման բարձրացումը։
Թեմա 4. Դպրոցի օժանդակ կազմի որակավորման բարձրացում։ Թեմա 5.
Կրթական կադրերի որակավորման բարձրացումը բուհում։ Թեմա 6. Կրթական
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կադրերին նորագույն տեխնոլոգիաների հետ ծանոթացնելու ու վարժեցնելու
գործընթացի իրագործում։ Թեմա 7. Ուսուցիչների ատեստավորում։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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/Մ43. Մանկավարժական ֆուտորոլոգիա /ապագայաբանություն/ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ներկայացնել
«Մանկավարաժական ապագայաբանություն կամ կանխատեսում» դասընթացի
ուսումնասիրության առարկան, հիմնախնդիրը, ձևավորման պատմությունը,
ուսումնասիրության
մեթոդները,
տեխնոլոգիաները,
դասակարգումները,
փուլերը և տիպական մեթոդիկան արդի փուլում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա
մանկավարաժական
ապագայաբանության
ծագման
պատմությունը, հարակից ոլորտները /փիլիսոփայական, հոգեբանական
ապագայաբնություն/, մանկավարժական ապագայաբնության տեսությունները,
ուսումնասիրության
մեթոդները,
տեխնոլոգիաները,
հիմնական
սահմանումները, գործառույթները մանկավարժությունը՝ որպես գիտություն
գործառական համակարգում:
2. կհասկանա մանկավարժական կանխատեսման կիրառման նպատակը,
խնդիրները,
մեթոդները,որոնողական
և
նորմատիվ
կանխատեսման
տեսակները, էմպիրիկ ներըմբռբնողական, փորձարարական-տրամաբանական,
և գիտական մակարդակները, էքստրոպոլյացիա կամ ինտերպոլյացիա
հասկացությունները, կանխատեսման տիպային մեթոդիկան:
3. կկարողանա դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած համակողմանի
գիտելիքները` մանկավարժական ապագայաբանության, կանխատեսման,
կանխագուշակման տարբեր տեխնոլոգիաների մասին գիտելիքները կիրառել
սոցիալ-մանկավարժական,
հոգեբանամանկավարժական
բնույթի
հետազոտական աշխատանքներ իրականցնելիս:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Մանկավարժական կանխատեսում առարկայի
ծագումը,
ուսումնասիրության առարկան, խնդիրները, նպատակները, հիմնական
հասկացությունները: Թեմա 2. Մանկավարժական ապագայաբանության
հիմնական
հասկացությունները:
Թեմա
3.
Մանկավարժական
ապագայաբանության
մեթոդները (մոդելավորում, վարկածի առաջադրում,
մտածողական
գիտափորձ,
էքստրոպոլյացիա),
ուսումնասիրության
սկզբունքները, որոնողական և նորմատիվ կանխատեսում, մանկավարժական
կանխատեսում և նպատակադիրքորոշում: Մանկավարժական կանխատեսման
և նպատակադիրքորոշման էմպիրիկ ներըմբռբողական, փորձարարականտրամաբանական, և գիտական մակարդակները: Թեմա 4. Կանխատեսման
բնագիտական և հասարագիտական ուղղությունները: Ապագայի մասին
տեղեկատվություն ստանալու աղբյուրները՝ հիմնված կանխատեսվող երևույթի
հեռանկարների և զարգացման ուղիների համանմանության, փորձի, հայտնի
միտումների էքստրոպոլյացիայի, ապագայում տվյալ երևույթի վիճակի
մոդելավորման, բավականին հայտնի ցուցանիշների, հեռանկարների /ցանկալի
և սպասվող/փոփոխությունները հաշվի առնելու վրա: Թեմա 5. Կանխատեսման
մեթոդների դասակարգումը՝ 1. Բնակչության /փորձագետների/ հարցում՝
միտված
կանխատեսվող
բնույթի
սուբյեկտիվ
գնահատականների
կանոնակարգմանը, 2. Կանխատեսվող ցուցանիշների զարգացման դինամիկ
շարքերի կառուցմանը՝ էքստրոպոլյացիա կամ ինտերպոլյացիա, 3. Որոնողական
և նորմատիվ մոդելների կառուցում կամ մոդելավորում: Թեմա 6.
Կանխատեսման տիպային մեթոդիկա՝ նախականխատեսման կողմնորոշում,
կանխատեսվող ֆոնի տվյալների հավաքագրում, նախնական մոդելի ստեղծում,
որոնողական կանխատեսում, նորմատիվ կանխատեսում, կանխատեսվող
մոդելի հավաստիության և օբյեկտիվության գնահատում, առաջարկությունների
մշակում:
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:
1408/Մ18. Շտկողական մանկավարժություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հատուկ /շտկողական/
մանկավարժության ոլորտում տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների ու հմտությունների ծավալը։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շտկողական մանկավարժության զարգացման պատմությունը և
տեսամեթոդական հիմքերը.
2. կհասկանա շտկողական մանկավարժության բովանդակությունը և
մեթոդները, կծանոթանա ներառական ուսուցմանը և դաստիարակությանը.
3. կկարողանա կիրառել տեսական գիտելիքները կյանքում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հատուկ կրթության համակարգի պատմությունը: Թեմա 2. Շտկողական մանկավարժության տեսամեթոդական հիմքերը։ Թեմա 3. Շտկողամանկավարժական աշխատանքի հիմքերը։ Թեմա 4. Երեխաների ներառական
ուսուցումը և դաստիարակությունը։ Թեմա 5. Շտկողական մանկավարժության
բովանդակությունը և մեթոդները։
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` 1 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:

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:

– 268 –

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

– 269 –

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

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

3

3

12

12

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ `
IX

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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