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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:
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:
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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

1. ԵՊՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ և ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

2. ՀՀ ԿԳՆ. ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հաստատված է
ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2017 թ. մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև`
ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար
սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը
չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է
ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
1
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ
գրաֆիկով։
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2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝

համաձայն

ԵՊՀ-ում

ավարտական

աշխատանքի

և

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների
և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական
բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման
վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով

կրթական

(ուսումնական

ծրագրի

մոդուլների)

ուսումնական

պլանով

աշխատածավալից,

նախատեսված

պարապմունքի

ձևից,

դասընթացների
դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման
ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ
բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով
անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
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բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10
միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական

նյութի

յուրացման

աստիճանը

որոշող

2

ընթացիկ

քննությունների

արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից
յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր,
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթաց2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5։ Առաջադրանքների
գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով։
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը։
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ները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և 11÷12րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ
շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության
դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում:

Ուսանողը

և

դասախոսը

պետք

է

պահպանեն

քննական

տետրում

ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր
նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ
գնահատումով

դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ

քննությունները հանձնելուց

հետո,

եթե

ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ
դասընթացի

եզրափակիչ

քննությանը,

հետևաբար

նաև

լուծարքային

շրջանին

չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում
է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

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

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով
յուրաքանչյուր

ուսանողի

համար

լրացվում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

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։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶Î =

∑ Îñ»¹Çï

։
i

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï i ×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար
12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. 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

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

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ
դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

4.2.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն
քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8
միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած
միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
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4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը)
և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել
է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝
Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ
քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը,
բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր
միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել
մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ
կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները:
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի
դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից
անբավարար

և

պարտքերի

մարման

առաջադիմություն

յուրաքանչյուր

ունեցող

շրջանից

ուսանողների`

հետո

ակադեմիական

համալսարանից

հեռացման

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն
ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական

անբավարար

առաջադիմության

պատճառով:

Հեռացված

ուսանողը

վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով
մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1.

Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

5.2.

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ),
ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական
քննությունների

դեպքում՝

համապատասխան

հիմքերը,

ընդհանուր

մրցույթից

դուրս

ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում
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դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա
ընթացքում:
5.3.

Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է
ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին

վերաբերող

դիմումները,

գրությունները

և

համալսարանական

ու

ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և
ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի
անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. 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) առաջարկվող

կրթական

ծրագրերը,

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցը

և

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
− ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,

– 15 –

− առանձին

դասընթացի

նկարագրությունը`

դասընթացի

անվանումը

և

նույնացման

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ
շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի
նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և
ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող
են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող
ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն
ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և
հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը
ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված
ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը,
առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և
սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական
(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական
(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական
պրակտիկա:
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի
ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի
ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում
ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական
գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է
առաջադրանքները:

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված

է դասընթացի կամ դասընթացների

խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի
առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է
ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը
գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
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10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երեքը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող
ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ
չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային
շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի
մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին
այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու

նպատակով

նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ
են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
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12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին,
վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի
շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
− սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու
մասնագիտական կրթությունը,
− սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
− մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
− բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ
սահմանված կարգի,
− հիմնական

մասնագիտական

ուսուցումը

համատեղելու

երկրորդ

մասնագիտական

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
− օգտվելու

ԵՊՀ

ուսումնական,

գրադարանից,
գիտական,

լաբորատորիաներից,

բուժական,

տեղեկատվական

մարզական,

պահոցներից,

առողջարանային,

ուսումնա-

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
− ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
− լիազորված

մարմնի

ակադեմիական

սահմանած

արձակուրդ՝

կարգով,

մինչև

մեկ

անհրաժեշտության
տարի

ժամկետով,

դեպքում,

ստանալու

բացառությամբ

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
− սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների
բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
− միջբուհական

փոխանակման

և/կամ

ակադեմիական

շարժունության

ծրագրերի

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու
այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
− ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ
ժամանակահատվածի համար,
− ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական
նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
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13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
− ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
− կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
− հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
− սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
− վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
− հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
− կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Հ ա ս տ ա տ վ ա ծ է՝
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2007 թ. հունիսի 19-ի N 588-Ա/Ք հրամանով

ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

Երևան 2007
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36

Կարգի նպատակը
Բուհում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի4
նպատակը այս ասպարեզում ՀՀ բուհերի համար միասնական կանոնակարգային և կազմակերպական
հենքի ձևավորումն է։

Կարգի խնդիրները
 Կրեդիտային համակարգի համար սահմանել միասնական չափորոշիչներ (սահմանումներ, նորմեր)`
համահունչ ECTS համաեվրոպական կրեդիտային համակարգի պահանջներին, որոնք պետք է
միասնական լինեն ՀՀ բուհական համակարգի համար։
 Սահմանել կրեդիտային համակարգում կիրառվող առանձին գործառույթները, ընթացակարգերը և
գործընթացները, դրանց բնութագրիչները և իրականացման հնարավոր (պրակտիկայում հաջող
կիրառություն գտած) լուծումները և մոտեցումները։
 Տալ ավանդական կրթական համակարգից ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնելու
հիմնադրույթները։
 Բուհերին տրամադրել ուղեցույցներ կրեդիտային համակարգով ուսուցման իրենց սեփական
կարգերը մշակելու համար` ելնելով առանձին բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական
գործառույթների կիրարկման ամբողջականությունից։

4

Այսուհետ կարգ:
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1. Ներածություն
1. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգը ներդրվում է 2007/2008
ուստարվանից, կրթական կրեդիտների` որպես ուսումնական ծրագրերի պարտադիր տարր
ներմուծմամբ և ուսանողների ակադեմիական տեղեկագրերում դրանց պարտադիր նշումով։
2. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ամբողջական (փոխանցման և
կուտակման) կիրարկումը պարտադիր է` սկսած 2010/2011 ուստարվանից։
3. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ազգային համակարգը որպես հիմք է ընդունում
համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգը, որի հիմնական կանոնները գործում են նաև
ազգային

կրեդիտային համակարգում`

գործառույթների

և

ընթացակարգերի

իրականացման

միասնական հենք և ուղեցույցներ տրամադրելով այն կիրարկող բուհերին։
4. Ազգային մակարդակում կրեդիտային համակարգի իրականացման միասնականություն ապահովելու
նպատակով ԿԳՆ5-ն պարբերաբար նորացնում է համակարգը` ներառելով նոր սահմանումներ,
նորմատիվներ, ուղեցույցներ և գործիքակազմ։ Այդ համատեքստում յուրաքանչյուր բուհ ինքնուրույն է
իր կրթական ծրագրերում կրեդիտային համակարգի կիրարկման հարցերում։
5. Սույն օրինակելի կարգի հիման վրա բուհի կողմից ստեղծված կրեդիտային համակարգով ուսուցման
կազմակերպման կարգը հաստատվում է բուհի գիտական խորհրդի կողմից։

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները
Համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները
ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և չեն կարող ձևափոխվել բուհերի
կողմից։
1.

Կարողությունը

գիտելիքի,

ընկալման,

ունակությունների

և

հմտությունների

դինամիկ

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել
մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր (անկախ
բնագավառից)։
2.

Կրթական արդյունքը այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողը
ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման
չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատել դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի
ձեռքբերման մասին։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են
կրեդիտի շնորհման պահանջները։

3.

Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն
մասն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է`
դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4.

ECTS Կրեդիտը Դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային արդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի
չափման պայմանական միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների
դրական գնահատումից հետո։

5.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
−

ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները,

5

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
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այդ

թվում`

մասնակցությունը

պարապմունքներին,
ավարտական

լաբորատոր

աշխատանքների

դասախոսություններին,
աշխատանքներին
կատարումը,

և

սեմինար

և

պրակտիկաներին,

քննություններին

գործնական
կուրսային

և

նախապատրաստվելը

և

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
−

կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ
կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի
կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),

−

կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված կրթական արդյունքի
գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական
մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների
կամ թվանշանների) հետ միասին,

−

ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման)
աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության)
ծավալը,

−

կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած

−

կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է գնահատականներով։

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով,
Կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխադարձ ներգործության որևէ կապ չկա։
6.

Կրեդիտային

համակարգը

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման,

ակադեմիական

կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և
փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորման աստիճանը շնորհվում է
կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
7.

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 (ԵԲԿՏ) ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու համար։

8.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի հատկանիշներն են.
−

կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ
ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,

−

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

համառոտագրերը,

նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
պետք է նախապես հրապարակվեն (տպագրվեն կամ տեղադրվեն բուհի կայքում),
−

հավատարմագրված

բուհերում

և/կամ

կրթական

ծրագրերում

ստացված

կրեդիտները

սկզբունքորեն փոխանցելի են բուհերի և կրթական ծրագրերի միջև, եթե դրանց կրթական
արդյունքները համարժեք են,
−

եթե կրեդիտների փոխանցման գործընթացում ներգրավված բուհերը այդ մասին կնքել են ECTS-ի
պահանջներին համապատասխանող եռակողմ (ուսանող, առաքող և ընդունող բուհեր) կրթական
համաձայնագիր, ապա այն ունի իրավական ուժ։
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3. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
1.

Ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնող բուհերը պետք է իրականացնեն համապատասխան
ծրագրային և կազմակերպական վերափոխումներ, որոնց մասշտաբները պայմանավորված են
բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթների ներդրման ամբողջականութունից։

2.

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա)

կրեդիտների

փոխանցում,

ինչը

ենթադրում

է

ուսումնական

ծրագրի

բոլոր

բաղկացուցիչների աշխատածավալների կրեդիտների օգնությամբ արժևորում և այդ
կրեդիտների փոխանցման հնարավորություն,
բ) կրեդիտների կուտակում, ինչը ուսանողին տալիս է դասախոսի, դասընթացների և դրանց
յուրացման կիսամյակների ընտրության, ինչպես նաև ուսումնառության ինտենսիվության
կարգավորման հնարավորություն և ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական
կուտակման գործընթացի առկայություն։
Այս գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում համապատասխան
ընթացակարգերով։

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

3.
−

մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական
մոդուլներ,

կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ,

պրակտիկաներ

և

այլն)

աշխատածավալներն արտահայտված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն
(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։

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

4.
−

ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ ընտրովի դասընթացներից,
որոնց

յուրացման

հաջորդականությունը

սահմանափակվում

է

միայն

դասընթացների

նախապայմաններով,
−

ուսանողների 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` կախված դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և/կամ դասախոսի նախապատվությունից,

−

ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ուսումնառության
ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն6։

5.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթը պահանջում է միայն ծրագրային վերափոխումներ, իսկ
կրեդիտների կուտակման գործառույթը` նաև ուսման կազմակերպման գործընթացի
համապատասխան վերակառուցում` պահանջվող ընթացակարգերի ապահովման նպատակով։

6.

6

2007/08 ուս.տ-ից կրեդիտային համակարգը ՀՀ բուհերի բակալավրի կրթական ծրագրերում կարող է
ներդրվել միայն փոխանցման գործառույթի մասով (առանց 3-րդ կետի II մասի), իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրերում` նաև կուտակման գործառույթով (առանց 4-րդ կետի V մասի)։

Ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի առկայություն։
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4. Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը ՀՀ բուհական համակարգում
4.1. Տարեկան աշխատածավալը և ուսումնական բեռնվածությունը
1.

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոր կրթական աստիճաններում առկա ուսուցմամբ
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
ուսումնական

տևողությունը 40 շաբաթ է, որից առնվազն 32-ը տրամադրվում է

պարապմունքներին։

Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային։
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
23-30 ժամ7, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 15-22 ժամ։

6.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ
ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60
կրեդիտ։

7.

Բացառիկ

դեպքերում,

ուսման

բարձր

առաջադիմություն

ցուցաբերած

ուսանողը

համապատասխան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով
սահմանված

կրթական

արդյունքին

հասնելու

համար

միջին

ուսանողից

պահանջվող

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից8։
2.

Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ։
Կրեդիտների թիվը կախված է նաև պարապմունքների ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդներից և այլն։

3.

Դասընթացը մշակող ուսումնական ստորաբաժանումը այնպես է պլանավորում ուսանողի
ուսումնական

աշխատանքը,

որ

դրա

կատարման

համար

պահանջվող

ժամաքանակը

համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
4.

Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտները պետք է ունենան ամբողջական արժեքներ`
ուսումնական ծրագրի մանրատվածության վտանգից խուսափելու և դասընթացների ընտրությունը
(այդ թվում նաև այլ կրթական ծրագրերից) դյուրացնելու նպատակով։

7
8

Առանց ֆիզդաստիրակության պարապմունքների։
Տե´ս «Ուսումնական ծրագրի (պլանի) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման
մեթոդական ուղեցույցը»։

– 27 –

5.

Ուսանողի

կողմից

կարողությունների

ծրագրի
ձեռքբերումը

ընդհանուր

կրթական

հաստատվում

է

արդյունքներին

ավարտական

համապատասխան

աշխատանքի

(նախագիծ,

ատենախոսություն և այլն) կատարումով և պաշտպանությամբ կամ ծրագրի ավարտից հետո
կազմակերպվող

ավարտական

(պետական)

քննությամբ,

որը

չի

կրկնում

կիսամյակային

քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները
1.

Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ բժշկական
մասնագիտությունների համար` 300 կրեդիտ։

2.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 60-120 կրեդիտ է, իսկ

3.

Բոլոր երեք աստիճանների կրթական ծրագրերում9 ներառված դասընթացները կամ կրթական

բժշկական մասնագիտությունների համար` 180 կրեդիտ։
մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։

4.4. Գնահատման համակարգը
1.

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը պետք է ունենա գնահատման և նշագրման
հստակ և հրապարակված չափանիշներ։

2.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա առանց դժվարության
հաշվարկելու կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած
վարկանիշային

միավորները10`

միևնույն

ծրագրում

ընդգրկված

տարբեր

ուսումնական

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար։
3.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի
միջին

որակական

գնահատականը

կիսամյակի

և

ուսումնառության

ցանկացած

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման համար։
4.

Գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշագրումով տարբերակված

5.

Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից (ստուգարք կամ տարբերակված

գնահատականներով, այնպես էլ «ստուգված/ չստուգված» սկզբունքով։
գնահատում) անկախ բոլոր տեսակի գնահատումներն իրականացվում են ուսումնական
պարապմունքների

ավարտից

հետո`

առանձին

քննաշրջաններում

կազմակերպվող

11

քննությունների օգնությամբ ։

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

Ակադեմիական տեղեկագիրն օգտագործվում է ուսանողի ուսումնական գործունեությունը և
առաջադիմությունն ուսման որոշակի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար`
ուսումնասիրած դասընթացների և կրթական մոդուլների, շնորհված կրեդիտների և ստացած
գնահատականների գրանցման միջոցով։ Այն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական
աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։

9

Բացառությամբ երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի որոշ հետազոտական բաղադրամասերի։
Սահմանումը տե´ս 4.5. կետում։
11
Բացառությամբ դասընթացը սեղմ ժամկետներում վարող այցելու դասախոսի, որը կարող է ընդունել քննությունը դասընթացի
ավարտին` քննաշրջանի համար առանձնացվող ժամկետից առաջ։
10
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2.

Բուհի համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանումը յուրաքանչյուր ուսանողի համար նրա
ընդունման պահից սկսած վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի վաստակած կրեդիտները և գնահատականներն ըստ
կրթական մոդուլների և կիսամյակների։

3.

Ուսանողի ստացած կրեդիտը վավերագրվում է նրա ակադեմիական տեղեկագրում և ուժի մեջ է
նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր

փոփոխություններից։
4.

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար
ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և
մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունը ամբողջացնող
ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները12`
−

5.

գումարային կրեդիտների քանակը,
− գնահատված կրեդիտների քանակը,
− վարկանիշային միավորները,
− միջին որակական գնահատականը։
Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

6.

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է տարբերակված
գնահատականներով։

7.

Վարկանիշային միավորը բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող

8.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է,

գնահատականների արտադրյալների գումարն է։
որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։
9.

Տարբերակում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և ամփոփիչ
(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորներ և ՄՈԳ-եր։

10.

Բուհը պարտավոր է ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում, համաձայն բուհում գործող
կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ
ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար։

5. Կրեդիտային համակարգի տարրերը և ընթացակարգերը
5.1. Ուսումնական ծրագիրը (պլանը) և ավարտական պահանջները
1.

Մասնագիտության

ուսումնական

ծրագիրը

(պլանը)

ներկայացվում

է

համապատասխան

կրթամասերում խմբավորված պարտադիր և ընտրովի (եթե այդպիսիք նախատեսված են)
դասընթացների ցանկով։ Կրթամասերի քանակը և անվանումները սահմանում է բուհը։
2.

Յուրաքանչյուր դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար նշվում է նրա եզակի նույնացման
թվանիշը (դասիչը), լրիվ անվանումը, հատկացված կրեդիտների քանակը, պարապմունքի
իրականացման ձևը, կիսամյակի համարը (ամրագրված ուսումնական պլանի դեպքում) կամ
անվանումը (աշնանային/գարնանային` ճկուն ուսումնական ծրագրի դեպքում), դասընթացի
նախապայմանը (եթե այդպիսին կա) և գնահատման ձևը։

12

Տես ակադեմիական տեղեկագրի օրինակելի ձևը։
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3.

Կրթական ծրագրի ավարտական պահանջներում նշվում է համապատասխան որակավորում
շնորհելու համար անհրաժեշտ կրեդիտների ընդհանուր քանակը (այդ թվում` ըստ կրթամասերի)
և նվազագույն ամփոփիչ ՄՈԳ-ը (ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմ կարող է սահմանվել նաև
մասնագիտական կրթամասի համար)։

4.

Բուհը, իր հայեցողությամբ, կարող է սահմանել ընդհանուր ավարտական պահանջներ, որոնք
ընդհանուր

են

տվյալ

աստիճանի

կրթական

բոլոր

մասնագիտությունների

համար

և

մասնագիտական ավարտական պահանջներ, որոնք վերաբերում են միայն առանձին մասնագիտություններին։

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1.

Մեծածավալ դասընթացները կարող են բաժանվել առանձին կրթական մոդուլների։ Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` ելնելով նվազագույն կիսամյակների ընթացքում դրանք
ավարտելու սկզբունքից։

2.

Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց բնույթով բաժանվում են 3 հիմնական խմբերի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնք յուրացվում են սահմանված կիսամյակներում,
բ) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ընտրում է ուսանողը`
պահպանելով դրանց նախապայմանները,
գ) ընտրովի դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց
յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

Բուհը հրապարակում է դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ բուհի կայքում

2.

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է բուհում իրականացվող կրթական ծրագրերի

տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով), որը թարմացվում է յուրաքանչյուր ուստարի։
վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու համար և պետք է պարունակի.
ա) ընդհանուր տեղեկատվություն բուհի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական
ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ընդունելության պայմանները,
ուսումնական
(հատկապես

գործընթացի
կրեդիտների

ժամանակացույցը,
կուտակման,

հիմնական

պաշտոնական

ներբուհական

ճանաչման

և

կանոնները
փոխանցման

վերաբերյալ) և այլն։
բ) տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
նպատակները

և

նախանշված

ելքային

արդյունքները,

կրթությունը

շարունակելու

հնարավորությունները, ծրագրի կառուցվածքը կրեդիտներով, քննական և գնահատման
կանոնները,

ավարտական

ատեստավորման

ձևը,

պրակտիկաների

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը և այլն,
- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը
(որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն դասընթացի տեսակի և մակարդակի
վերաբերյալ), ուսուցման տարին և/կամ կիսամյակը, դասընթացի կրեդիտների քանակը
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի),
դասընթացի

խնդիրներն`

կարողություններով,

արտահայտված

համառոտագիրը
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կրթական

(հակիրճ

արդյունքներով

բովանդակությունը),

և

սպասվող

անհրաժեշտ

նախապայմանները,

երաշխավորվող

գրականությունը,

ուսուցման

և

գնահատման

մեթոդները, դասավանդման լեզուն և այլն։
գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- անհրաժեշտ տեղեկատվություն օտարերկրյա ուսանողների համար` ուսումնառության և
բնակվելու

պայմանները,

միջազգային

կրթական

ծրագրերը,

լեզվական

գործող

դասընթացները և այլն,
- նյութական

օգնության

հնարավորությունները,

ուսման

վարձերի

զեղչման

և

փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսումնական ենթակառուցվածքները և այլն։

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը
1.

Ուսումնական տարվա սկզբում բուհը հրապարակում է (տպագրված և/կամ բուհի կայքում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով) տվյալ ուստարվա ուսումնական օրացույցը
(ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը) ըստ կիսամյակների, որտեղ ըստ
օրերի նշվում են ուսուցման սկիզբը և ավարտը, դասընթացներին գրանցման (եթե նախատեսված
է) և այդ գրանցումներում փոփոխությունների կատարման ժամկետները, քննաշրջանները և
արձակուրդները։

2.

Եթե ուսումնական գործընթացով նախատեսված է դասընթացներին ուսանողների գրանցման
գործառույթ, ապա բուհը կիսամյակի սկզբից առնվազն 1 շաբաթ առաջ հրապարակում է
դասընթացների

և

քննությունների

ժամանակացույցը,

որը

տեղեկատվություն

է

տալիս

դասընթացների կայացման վայրի, օրվա և ժամի, դասախոսի, ուսանողների թույլատրելի
քանակների, քննությունների օրվա և այլնի վերաբերյալ։

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին
1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

օգտագործվում

են

համապատասխան

գործիքներ և ընթացակարգեր, մասնավորապես` ուսումնառության անհատական ծրագրեր և
ուսանողների գրանցում դասընթացներին։
2.

Ուսումնառության

անհատական

ծրագիրը

կազմելիս

ուսանողի

համար

ելակետային

փաստաթուղթ է ծառայում դասընթացների տեղեկագիրքը։
3.

Հիմք ընդունելով դասընթացների տեղեկագրքում տրված կրթական ծրագրի ավարտական
պահանջները, առաջարկվող դասընթացների ցանկը և առանձին դասընթացների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,

ուսումնառության

սկզբում

ուսանողն

ուսումնական

խորհրդատուի

օգնությամբ կազմում է ուսումնառության իր անհատական ծրագիրը, այն տալիս է հաստատման
համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարին և օրինակներից մեկը հանձնում
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցին13։
4.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը մշակում է բուհը։ Անհատական ծրագրում
ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների ներկայացվում են պարտադիր և ընտրովի
դասընթացների ցանկը և դրանց ամրագրված կրեդիտները։

13

Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի վերաբերյալ տե’ս ստորև։
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5.

Անհատական ծրագրում նշված դասընթացներում ընդգրկվելու համար ուսանողը սահմանված

6.

Դասընթացներին գրանցման գործընթացը կարող է սկսել նախորդ կիսամյակում և շարունակվում

ժամկետներում պետք է գրանցվի ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցում։
է մինչև տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված
լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի սկիզբը։
7.

Դասընթացներին ուսանողների ընդգրկումն իրականացվում է ըստ գրանցման հերթականության,
եթե այլ բան նախատեսված չէ դասընթացի նախապայմանով։

8.

Սահմանված ժամկետից 2 շաբաթ հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի
գրանցումները դադարեցվում են։

9.

Բուհը կարող է չեղյալ հայտարարել ցանկացած դասընթացի անցկացումը տվյալ կիսամյակում,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։ Նման դեպքերում այդ դասընթացին
գրանցված ուսանողները սահմանված ժամկետներում իրենց անհատական ուսումնական
ծրագրերում կատարում են համապատասխան փոփոխություններ` ընտրելով նոր դասընթաց,
իսկ չկայացած դասընթացը կարող է տեղափոխվել հաջորդ տարի։

10.

Անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված ժամկետներում ուսանողը կարող է փոփոխություններ
կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում` դրանք նախապես համաձայնեցնելով իր
ուսումնական խորհրդատուի և համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարության հետ,
այնուհետև գրանցվել նոր դասընթացների։

11.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների դեպքում (դասընթացի բացթողում
և/կամ ավելացում) ուսանողը լրացնում է փոփոխությունների համապատասխան ձևաթերթը։

12.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը

մշակում է բուհը։

Ձևաթերթում նշվում են բաց թողնված և/կամ ավելացված դասընթացները և դրանց կրեդիտները,
համապատասխան կիսամյակները և ուստարիները։
13.

Անհատական ծրագրի փոփոխության (դասընթացից ազատումը, դասընթացի բացթողումը և
դասընթացի ավելացումը) ընթացակարգը հետևյալն է`
13.1. դասընթացից ազատվելը.
ուսանողը կարող է չեղյալ համարել ցանկացած նախորդ գրանցում տվյալ դասընթացին՝ մինչև
տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը,
13.2. դասընթացի բացթողումը.
ա) ուսանողը կարող է բաց թողնել դասընթացը ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝
պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում,
բ) տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 8-րդ շաբաթը ներառյալ բացթողումը ձևակերպելու համար
ուսանողը պարտավոր է ստանալ նաև այն վարող դասախոսի և համապատասխան
ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարության համաձայնությունը,
13.3. դասընթացի ավելացումը.
ուսանողն իր ընտրացանկում դասընթաց կարող է ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և
դասախոսի համաձայնությամբ՝ պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում։

14.

Ուսանողը կազմում է տվյալ կիսամյակի պարապմունքների իր անհատական դասացուցակը`
ելնելով ուսումնառության իր անհատական ծրագրից և դասընթացների հրապարակված
ժամանակացույցից։

15.

Սահմանված ժամկետում ուսումնառության անհատական ծրագիր չներկայացնելու դեպքում
բուհն ուսանողի ուսումնառությունը կազմակերպում է տվյալ մասնագիտության համար
կազմված տիպային ուսումնական պլանով։

16.

Բուհում

կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

բացակայության

դեպքում

գործում

են

ավանդական ուսումնական պլանները` դասընթացների և կրթական մոդուլների յուրացման
ամրագրված հաջորդականությամբ։
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5.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, փորձաշրջանի

2.

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`

կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ուսանողների։
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով);
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր
դասընթացների14 կրեդիտները;
գ) ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի
նվազագույն շեմը։
3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում
նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղել թերացումներն
ու բացթողումները և բարձրացնել ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին
համապատասխան։ Փորձաշրջանի տևողությունը սահմանում է բուհը։

5.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը դառնում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված
ժամկետում չի դուրս գալիս այդ կարգավիճակից։

6.

Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող
ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային
միավորների օգնությամբ։

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
1.

Դրական գնահատված դասընթացի քննության վերահանձնում չի թույլատրվում։

2.

Անբավարար գնահատված դասընթացի վերահանձնման կարգը սահմանում է բուհը։

3.

Տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմն ապահովելու
նպատակով ուսանողը համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման թույլտվությամբ կարող
է կրկնել դասընթացը, սակայն տվյալ դասընթացին հատկացված կրեդիտներից ավել կրեդիտներ
ուսանողին չեն տրվում, իսկ ՄՈԳ-ում հաշվի է առնվում այդ դասընթացի վերջին գնահատման
արդյունքը։

4.

Հաջողությամբ հանձնած դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական
տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ուսանողի ցուցաբերած առաջադիմությունից
կամ ուսման ընդհատման հանգամանքից։

5.

Կրեդիտների կուտակման արդյունքում վերանում է բուհից հեռացված ուսանողի կողմից կիսամյակը
ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

Կրեդիտները մեկ բուհից մյուսը փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի
կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի
հիման վրա` երկու բուհերի համաձայնությամբ։

2.

Կրեդիտները

փոխանցելի

են

ուսումնական

ծրագրերի

և

բուհերի

միջև,

եթե

դրանք

համապատասխանում են որոշակի պահանջների։ Որևէ ուսումնական ծրագրից ստացված
կրեդիտները կարող են փոխանցվել մեկ այլ ուսումնական ծրագիր, եթե`
ա) դրանց բովանդակությունները միանման են,
14

Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 5.2, կետ 2։
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բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները
համարժեք են։
3.

Այլ բուհում ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի անցկացման դեպքում ուսումնառության
ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, առաքող և ընդունող բուհերի
միջև։

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

շրջանավարտների

աստիճանաշնորհումը

կատարվում է ծրագրի ավարտական պահանջների կատարման աուդիտից հետո, որը կատարվում է
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցի և համապատասխան ուսումնական
ստորաբաժանման մասնակցությամբ։
2.

Ավարտական աուդիտով ստուգվում են ուսանողի ակադեմիական տվյալների (կուտակած
կրեդիտների քանակի ու բովանդակության, ամփոփիչ ՄՈԳ-ի և ավարտական ատեստավորման)
համապատասխանությունը մասնագիտության ավարտական պահանջներին։

6. Կրեդիտային համակարգի ինստիտուտները
6.1. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի համակարգումը
1.

Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործառույթների կազմակերպման համար բուհերը նշանակում են համապատասխան բուհական համակարգողներ։

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը
1.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերը

կազմելու

և

ուսման

ընթացքում

նրանց

աջակցելու

նպատակով

բուհերի

մասնագիտացնող ստորաբաժանումները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների
ծառայություն, որում ընդգրկվում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետները։
2.

Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի խորհրդատուների թիվը սահմանում է բուհը`
ելնելով դրանցում ընդգրկված ուսանողների քանակից և բուհի ռեսուրսային հնարավորություններից։

3.

Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի
քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված ուսանողների առաջընթացը`
առաջինից մինչև ավարտական կուրս։

4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, առավել արդյունավետ և
նախընտրելի անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու նպատակով նրանց համար
պարբերաբար իրականացնում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, աջակցում
անհատական ծրագրերում փոփոխություններ կատարելիս և այլ հարցերում։

5.

Ուսումնական խորհրդատուի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանում է բուհը։
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6.3. Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը
Կրեդիտների կուտակման գործառույթի ընթացակարգերը ապահովելու նպատակով բուհերը կարող
են ստեղծել համաբուհական կամ ֆակուլտետային ակադեմիական գրանցումների գրասենյակներ։
Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի հիմնական գործառույթներն են.
1)

կազմել և հրապարակել (տպագիր և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով) բուհի դասընթացների
տեղեկագիրքը յուրաքանչյուր ուստարվա համար,

2)

կազմել

և

հրապարակել

(տպագիր

և/կամ

էլեկտրոնային

տարբերակով)

տեղեկագրքում

ներկայացված դասընթացների և դրանց քննությունների ժամանակացույցերը յուրաքանչյուր
կիսամյակի համար,
3)

ապահովել դասընթացներին ուսանողների գրանցման

և ընդգրկման (այդ թվում` ինտերնետի

օգնությամբ) գործընթացը,
4)

ապահովել

դասընթացների

և

դրանց

առանձին

բաղադրամասերի

ուսումնական

հոսքերի

ձևավորումը և պարապմունքների կազմակերպումը,
5)

գրանցել և հսկել ուսանողների դասահաճախումները,

6)

ապահովել

քննական

արդյունքների

ամփոփագրերի

մուտքագրումն

պատրաստումը,

ուսանողների

տրամադրումը

ակադեմիական

և

քննությունների

տվյալների

միասնական

(էլեկտրոնային) բազայում,
7)

հաշվարկել և վերահսկել ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության ցուցանիշները (ՄՈԳ և
կուտակած կրեդիտների քանակ), պատրաստել և պարբերաբար թարմացնել ուսանողների
ակադեմիական տեղեկագրերը,

8)

համապատասխան

ուսումնական

ստորաբաժանումներին

(ֆակուլտետներին)

տրամադրել

9)

ուսումնական ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացնել ավարտական պահանջների

տեղեկատվություն ուսանողների առաջադիմության և դասահաճախումների վերաբերյալ,
կատարման աուդիտ,
10) ապահովել գրասենյակի կայքի շահագործումը, անհրաժեշտ ուսումնական (դասընթացների և
քննությունների

ժամանակացույցեր)

և

մեթոդական

(դասընթացների

տեղեկագիրք)

տեղեկատվության տեղադրումը կայքում և դրանց պարբերաբար թարմացումը,
11) իրականացնել օժանդակ և հարակից այլ գործառույթներ։

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ

կրեդիտային

համակարգով

ուսուցման

կարգին

և

ուսումնառության

իր

անհատական ծրագիրը կազմելիս խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- կանոնավոր հաճախել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում ընդգրկված բոլոր
դասընթացներին։
2.

Ուսանողը`
- պետք է հաշվի առնի, որ ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը չի ստուգում և, հետևաբար,
ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի կողմից ընտրված դասընթացների կայացման
ժամերի համընկման և ուսումնական ծրագրի պահանջներին դրանց համապատասխանության
համար,
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- կրում է անձնական պատասխանատվություն ուսումնառության իր անհատական ծրագրի և
պարապմունքների դասացուցակի ճշտության և ամբողջականության ապահովման, դրանց
ստուգման և ցանկացած սխալի կամ բացթողման անհապաղ ճշտման համար։
3.

Ուսանողն իրավունք ունի`
- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար բուհի կողմից
առաջադրվող

պարտադիր

և

ոչ

պարտադիր

դասընթացներ`

ուսումնական

ծրագրի

պահանջներին համապատասխան,
- միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում
կատարելու ընտրություն` ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի
կայացման ժամանակացույցից,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ
դասընթաց, որը դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի կանոններով սահմանված
կարգով,
- 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 բուհում,
- հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` կազմված
ուսումնառության լրիվ կամ որևէ շրջանի համար։

7. Այլ դրույթներ
7.1. Բուհի տարեկան ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկը
1.

Ուսումնական ծրագրում և դասընթացների տեղեկագրքում դասընթացին հատկացված կրեդիտների
հետ մեկտեղ նշվում է նաև շաբաթական լսարանային ժամաքանակն ըստ պարապմունքի ձևերի
(դասախոսություններ, գործնական, սեմինար, լաբորատոր պարապմունքներ և այլն)։

2.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծության և առանձին դասընթացներին ուսանողների գրանցման տարիների
ընթացքում կուտակված վիճակագրական տվյալների հիման վրա բուհը կազմում է ինչպես հաջորդ
ուստարվա ուսումնական բեռնվածությունը, այնպես էլ դասընթացների ու քննությունների
ժամանակացույցերն ըստ կիսամյակների։
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Հայ բանասիրության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է
ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
«Հայոց լեզու և գրականություն»։

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

10

Պարտադիր

28

8

Կամընտրական

4

2

10

5

Պարտադիր

8

4

Կամընտրական

2

1

Ընդհանուր մասնագիտական

158

39

կուրսային աշխատանքներ

4

2

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ

20

10

Կրթական այլ մոդուլներ

20

3

240

67

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

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*

30 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45
ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է։
Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի
համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ
եզրափակիչ քննություններ:

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը ներառում է
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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

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ) 1

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1703/Բ01

Ռուսաց լեզու-1

4

60 (0/60/0)

1

ստուգարք

1703/Բ02

Ռուսաց լեզու-2

4

60 (0/60/0)

2

ստուգարք

Օտար լեզու-1 2

4

60 (0/60/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

60 (0/60/0)

2

ստուգարք

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

4

60 (0/60/0)

3

առ. ընթ.
գն.

2

30 (24/6/0)

1

ստուգարք

2

30 (24/6/0)

2

առ. ընթ.
գն.

4

60 (46/14/0)

4

առ. ընթ.
գն.

–

120 (0/120/0)

1,2,3,4

ստուգարք

1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ01
1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ02
1603/Բ03
1604/Բ03
1608/Բ03
1703/Բ03
1106/Բ01
1106/Բ02
1302/Բ01
0001/Բ01

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

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

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1001/Բ01

Տնտեսագիտություն

ստուգարք

1202/Բ01

Քաղաքագիտություն

ստուգարք

1901/Բ01

Իրավագիտություն

ստուգարք

1107/Բ01

Մշակութաբանություն

ստուգարք

2101/Բ01

Կրոնների պատմություն

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
Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
1

2

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30 (6/24/0)

1

ստուգարք

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
0002/Բ01 իրավիճակներում
բնակչության
առաջին
բուժօգնություն

4

60 (30/30/0)

5

ստուգարք

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

30 (30/0/0)

1

ստուգարք

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

0303/Բ01

0708/Բ01

Համակարգչից
հմտություններ

օգտվելու

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

Գնահատման ձևը

0102/Բ01 Մաթեմատիկայի հիմունքներ

ստուգարք

Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ

ստուգարք

0404/Բ02

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

1402/Բ01
1403/Բ02
1407/Բ01

1401/Բ03
1402/Բ02
1406/Բ01
1403/Բ03

1401/Բ60
1401/Բ04

Մոդուլ-դասընթաց

Գրաբար -1
Հայ ժողովրդի բանահյուսություն
Գրականագիտության
ներածություն
Ժամանակակից հայոց
լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն - 1
Գրաբար -2
Լեզվաբանության հիմունքներ
Հայ հին և միջնադարյան գրականության
պատմություն
Խոսքային էթիկետ և
գործնական հաղորդակցման հմտություններ
Ժամանակակից հայոց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4

60 (0/60/0)

1

առ. եզ. գն.

4

60 (46/14/0)

1

եզ. գն.

2

30 (24/06/0)

1

առ. ընթ. գն.

4

60 (30/30/0)

1

առ. եզ. գն.

4

60 (0/60/0)

2

առ. եզ. գն.

4

60 (46/14/0)

2

եզ. գն.

6

90 (60/30/0)

2

եզ. գն.

2

30 (6/24/0)

2

առ. եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

2

եզ. գն.
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1401/Բ61
1402/Բ03
1403/Բ04

1606/Բ01

1401/Բ05
1402/Բ06
1404/Բ50
1403/Բ05

1606/Բ07

1401/Բ06
1401/Բ17
1606/Բ08
1406/Բ03

1403/Բ06

1401/Բ07

1401/Բ62

1701/Բ01
1407/Բ02

1403/Բ07

1401/Բ08

լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն - 2
Տեքստի խմբագրում և
ստեղծագործական
մշակում
Գրաբար -3
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն 1
Անտիկ և վերածննդի
արտասահմանյան գրականության պատմություն
Ժամանակակից հայոց
լեզվի ձևաբանություն 1
Բարբառագիտության
հիմունքներ
Բանասիրական աշխատանքի հիմունքներ
19-րդ դարի հայ գրականության պատմություն 2
17-19-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն
Ժամանակակից հայոց
լեզվի ձևաբանություն 2
Արևմտահայերեն
19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն
Ընդհանուր լեզվաբանություն
19-րդ դարավերջի և 20րդ դարասկզբի հայ
գրականության
պատմություն -1
Ժամանակակից հայոց
լեզվի շարահյուսություն
-1
Արևելահայ քերականագիտական տեսություններ և լեզվական վերլուծության հիմունքներ
Ռուս գրականության
պատմություն
Գրականության
տեսություն
19-րդ դարավերջի և 20րդ դարասկզբի հայ
գրականության պատմություն -2
Ժամանակակից հայոց
լեզվի շարահյուսություն

2

30 (6/24/0)

3

առ. եզ. գն.

4

60 (0/60/0)

3

եզ. գն.

5

60 (46/14/0)

3

առ. եզ. գն.

5

60 (46/14/0)

3

առ. եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

3

առ. եզ. գն.

2

30 (22/8/0)

4

առ. ընթ. գն.

2

30 (16/14/0)

4

առ. եզ. գն.

6

90 (60/30/0)

4

եզ. գն.

6

60 (60/0/0)

4

առ. եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

4

եզ. գն.

4

60(30/30/0)

4

առ. եզ. գն.

5

60 (46/14/0)

5

եզ. գն.

5

60 (46/14/0)

5

եզ. գն.

6

90 (70/20/0)

5

եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

5

առ. եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

6

առ. եզ. գն.

4

60 (46/14/0)

6

եզ. գն.

4

60 (46/14/0)

6

եզ. գն.

6

90 (60/30/0)

6

եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

6

եզ. գն.
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1401/Բ11
1402/Բ04
1404/Բ02
1404/Բ04
1404/Բ05
1402/Բ05
1404/Բ03
1301/Բ01

-2
Հայոց լեզվի ոճագիտություն
Հայոց լեզվի պատմություն -1
Նորագույն շրջանի հայ
գրականության պատմություն -1
Արդի հայ գրականության պատմություն
Հայ գրաքննադատության պատմություն
Հայոց լեզվի պատմություն -2
Նորագույն շրջանի հայ
գրականության պատմություն -2
Տրամաբանություն

5

60 (30/30/0)

7

եզ. գն.

4

60 (60/0/0)

7

առ. եզ. գն.

6

60 (60/0/0)

7

եզ. գն.

4

45 (38/7/0)

7

առ. ընթ. գն.

5

75 (60/15/0)

7

եզ. գն.

4

64 (32/32/0)

8

եզ. գն.

4

64 (32/32/0)

8

եզ. գն.

2

32 (32/0/0)

8

առ. ընթ. գն.

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 20 կրեդիտ։

1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
ա. «Գրականագիտություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1403/Բ08

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
1920-60-

1403/Բ09
1403/Բ10

1403/Բ11
1403/Բ50
1403/Բ13
1404/Բ07

1404/Բ08

1404/Բ09

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

2

30 (30/0/0)

4

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

4

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

5

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

5

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

6

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

6

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

7

առ. եզ. գն.

2

30 (30/0/0)

7

առ. եզ. գն.

2

16 (16/0/0)

8

առ. եզ. գն.
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Կիսամյակ Գնահատման ձևը

1404/Բ10

ական թվականներին
Նորագույն
շրջանի
հայ պոեմը

2

16 (16/0/0)

8

առ. եզ. գն.

բ. «Լեզվաբանություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

1401/Բ15

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

Մոդուլ-դասընթաց

Հայերենի իմաստափոխությունը

2

Գրաբարի և արդի արևելահայերենի
ընդհանրությունները և տարբերությունները
1401/Բ16 Ժամանակակից հայերենի նորաբանությունները
1402/Բ08
Հայոց տեղանվանագիտություն
1402/Բ07

1401/Բ17 Ռուս-հայերեն թարգմանության
խնդիրներ
1402/Բ09 Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգը
1401/Բ63
Դարձվածաբանություն
1406/Բ30 Լեզվանշանագիտություն
Հաայերենի տիպաբանական
1406/Բ60
զարգացումը
Հայերենի ուղղագրության պատմու1401/Բ19
թյուն

30 (30/0/0)

4

30 (30/0/0)
2
2
2
2
2
2

Գնահատման ձևը

առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.

4
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)

5
5
6
6
7

2

32 (32/0/0)

7

2

16 (16/0/0)

8

2

16 (16/0/0)

8

առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.
առ. եզ. գն.

գ. «Թարգմանչական գործ» մասնագիտացում
Թվանիշ

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

Մոդուլ-դասընթաց

1401/Բ50 Թարգմանության տեսության
հիմունքներ
Բառապաշարի թարգմանության
1401/Բ51
առանձնահատկությունները և
նախաթարգմանական վերլուծություն
1401/Բ52 Թարգմանության քերականական
խնդիրները
1401/Բ53 Հայ թարգմանչական արվեստի
պատմություն
Միջմշակութային հաղորդակցում
1401/Բ54
(ռուս-հայկական միջմշակութային
առնչություններ)
1401/Բ55 Թարգմանության լեզվասանական
տեսությունները 20-21-րդ դարերում
1401/Բ56
Համեմատական ոճագիտություն
Գեղարվեստական թարգմանության
առանձնահատկությունները
Պոեզիայի թարգմանության
1401/Բ58
առանձնահատկությունները
Գիտական և պաշտոնական
1401/Բ59 տեքստերի թարգմանության
առանձնահատկությունները
1401/Բ57
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2

30 (30/0/0)

4

30 (30/0/0)
2
2
2

4
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)

5
5

30 (30/0/0)
2
2
2
2

6
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)
30 (30/0/0)

6
7
7

2

16 (16/0/0)

8

2

16 (16/0/0)

8

Գնահատման ձևը

առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.
առ. եզ.
գն.

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
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Կուրսային աշխատանք
Արտադրական պրակտիկա 4 շաբաթ
Կուրսային աշխատանք

2
4
2

5
5
7

առ. ընթ. գն.
ստուգարք
առ. ընթ. գն.

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

առ. ընթ. գն.

Ավարտական աշխատանք

12

8

առ. ընթ. գն.
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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» մասնագիտության համար
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 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:
1106/Բ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 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
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տրամադրված հարցաշարից:
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:
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:
1106/Բ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց
պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգայինազատագրական 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 17-18րդ 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 1918-1920թթ.։ Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6. Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
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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 (46 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ սեմինար պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական մեկնաբանությունների միջոցով աջակցել ուսանողի համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական
զարգացումների արդի միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին
մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական,
քաղաքական
մշակութային
և
մարդաբանական
պատկերացումների,
տեխնածին
քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և
գործառույթները: Թեմա 2. Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա
3. Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության 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:
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.
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Ստուգարքն անցկացվում
տրամադրված հարցաշարից:

է բանավոր:

Տրվում

է առավելագույնը

4 հարց`

նախապես

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` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնա-հատկությունները,
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:
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:
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`
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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/Բ02. Գերմաներեն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ 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: 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/Բ02. Ֆրանսերեն-2

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
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2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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:

Կամընտրական դասընթացներ
2101/Բ01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ
ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու
պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու 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:
1107/Բ01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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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:
1703/Բ03. Ռուսաց լեզու-3 (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 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 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը,
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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:
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
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professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտեի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
2. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական մասնագիտական
բառապաշարին և տերմիններին,
3. 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:
1901/Բ01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու
հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձեւավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,
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 11-16. Քաղաքացիական
իրավունք: Թեմա 17. Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18. Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19.
Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20. Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23. Դատավարական իրավունք:
Թեմա 24. Միջազգային իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց (նախապես
տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է
«ստուգված»:
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.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության,

55

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
հիմնահարցերի
մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2. Քաղաքականության ծագումը և
էությունը։ Թեմա 3. Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4. Հասարակության
քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր
ինստիտուտ։ Թեմա 6. Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7.
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8. Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
Թեմա 9. Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է 4 հարց
դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը համարվում է
հանձնված:

3.

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

Շաբաթական 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների,
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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:
0708/Բ01. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց
էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության
հիմունքներին, բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին
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:
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0002/Բ01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական), 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի 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, 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 ստեղծված ԱԻ-ում
և
պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու
մեթոդները, պետք է կարողանա էքստրեմալ պայմաններում (երկրաշարժ, թունավոր նյութեր,
ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային
իրադրություն, վնասվածքներ) ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2. ԱԻ-ները, նրանց
բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3. Բնակչության գործողությունները
ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4. Հակառակորդի հարձակման
ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները:
Թեմա 5. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա
6. ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության
հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7. Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և
պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը:
Թեմա 1.Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 2.
Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 3.
Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻում: 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:

3.2 Կամընտրական դասընթացներ
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

58

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, հատկությունները և կազմավորման մակարդակները: Թեմա 14. Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:
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.
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։

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

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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 լեզվի հնչյունաբանություն և բառագիտություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 գործնական 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.
կիմանա ժամանակակից հայերենի բառապաշարի հատկանիշները, բառերի ձևաիմաստային
խմբերի դասակարգման սկզբունքները, բառակազմական օրինաչափությունները.
կհասկանա
բառերի
ստուգաբանական
իմաստները,
բառիմաստի
պատմական
փոփոխությունները.
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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (30 ժամ դասախ. և 30 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.
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.
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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 10
միավոր: 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 (30 ժամ դասախ. և 30 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։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 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 (30 ժամ դասախոսություն և 30 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 անդամ-
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ներ։ 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 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ08. Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախ. և 30 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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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/Բ10. Արևմտահայերեն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ ( 30 ժամ դասախ. և 30 գործնական պարապմունք)
4-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։
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Բովանդակությունը
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 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

Թեմա

1401/Բ11. Հայոց լեզվի ոճագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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/Բ60. Խոսքային էթիկետ և գործնական հաղորդակցման հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն և 24 գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել խսսքային էթիկետի հիմնական
սկզբունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խոսքային էթիկետի հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա հաղորդակցման դերի էությունը և ներգործման ուժը.
3. կկարողանա ճիշտ վարել երկխոսություններ, գործնական զրույցներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խոսքային էթիկետի հիմնական սկզբունքները։ Թեմա 2. Իրադրության կապը
հաղորդակցման գործընթացի հետ։ Դիմելաձևեր, ողջույնի և հրաժեշտի ձևեր։ Թեմա 3. Խոսքի

63

ազդեցությունը։ Խոսք և վարվեցողություն։ Թեմա 4. Երկխոսություներ և գործնական զրույցներ,
ելույթներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ61. Տեքստի խմբագրում և ստեղծագործական մշակում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (6 ժամ դասախոսություն և 24 գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տեքստի խմբագրման և մշակման
սկզբունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տեքստի խմբագրման և մշակման հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա տեքստի խմբագրման ու մշակման եղանակները.
3. կկարողանա կատարել խմբագրական աշխատանքներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խմբագրական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ Թեմա 2. Ուղղագրական,
կետադրական խմբագրում։ Թեմա 3. Բառապաշարային և քերականական խմբագրում։ Թեմա 4.
Տեքստի մտեղծագործական մշակումը. բնագրային տարբերակներ և մշակումներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ50. Բանասիրական աշխատանքի հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 14 սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բանասիրական աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրական տեքստերի ուսումնասիրման հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գրական տեքստի գիտական մշակման եղանակները.
3. կկարողանա կատարել ծանոթագրումներ, մշակումներ, հրատակության նախապատրաստման
աշխատանքներ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բանասիրական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ Թեմա 2. Բնագրերի վերլուծում,
մշակում, ծանոթագրում։ Թեմա 3. Տեսքստի նախապատրաստում հրատարկմանը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ62. Արևելահայ քերականագիտական տեսություններ
հիմունքներ (4 կրեդիտ)

և լեզվական վերլուծության

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն

է

ուսանողներին

ծանոթացնել
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արևելահայ

քերականագիտական

տեսություններին
և
ըստ
դրանց
կատարվող
լեզվական
տարբեր
վերլուծությունների
առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեզվական արևելահայ քերականագիտական տեսությունները.
2. կհասկանա լեզվական տարբեր վերլուծություններ կատարելու միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել հնչյունական, բառային և քերականական վերլուծություններ՝ հաշվի
առնելով տեսական տարբեր դրույթներ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Արևելահայ քերականագիտական տեսությունները՝ ըստ լեզվական մակարդակների։ 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 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/Բ01. Գրաբար - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (60 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 10
միավոր: 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 (60 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 ձևաբանական
վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
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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 10
միավոր: 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 (60 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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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/Բ04. Հայոց լեզվի պատմություն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (60 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
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հնչյունական համակարգի պատմական զարգացումը։ Թեմա 5. Հայերենի բառապաշարի պատմական
զարգացումը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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, 32 գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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.
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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (22 ժամ դասախ., 8 գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման 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 տարբերակել բարբառը, ենթաբարբառը, խոսվածքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բարբառագիտությունը՝ որպես գիտաճյուղ։ Թեմա 2. Բարբառների դասակարգման
վերաբերյալ եղած տեսությունները։ Թեմա 3. Բարբառների հնչյունական համակարգերը։ Թեմա 4.
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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 շարահյուսական
տարբերությունները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1406/Բ01. Լեզվաբանության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և 14 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` 5 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/Բ03. Ընդհանուր լեզվաբանություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և 14 սեմինար)
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։
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (46 ժամ դասախ. և 14 սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ ժողովրդի բանահյուսությունը,
բանահյուսական ստեղծագործությունների ժանրերը, նրանց առանձնահատկությունները:
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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախ.և 30 սեմինար)
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 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.
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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 10-12-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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (46 ժամ դասախ. և 14 սեմինար)
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. 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 10
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 (60 ժամ դասախ.և 30 սեմինար)
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.
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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։ Թեմա
6. Ծերենց, Ս. Տյուսաբ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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/Բ06. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության
կրեդիտ)

պատմություն - 1 (6

Շաբաթական 6 ժամ (70 ժամ դասախոս. և 20 սեմինար)
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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (60 ժամ դասախոս. և 30 սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ
գրականությունը, զարգացման ուղղությունները:
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.
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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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (60 ժամ դասախոսություն)
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 առանձնահատկությունները։ 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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (32 ժամ դասախոս. և 32 սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման 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.
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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

Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ04. Արդի հայ գրականության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (38 ժամ դասախոս. և 7 սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ գրականությունը (19602000թթ.), 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.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1404/Բ05. Հայ գրաքննադատության պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (60 ժամ դասախ. և 15 սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրաքննադատական մտքի
պատմությունը:
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
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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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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/Բ01. Անտիկ և վերածննդի արտասահմանյան գրակ. պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոս. և 14 սեմինար)
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 առանձնահատկությունները. 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 10
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 (60 ժամ դասախոսություն)
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։
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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 10
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/Բ08. 19-20-րդ դդ. արտասահմանյան գրականության պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոս. և 14 սեմինար)
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` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 6 սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

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,
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գրականության լեզվաարտահայտչական միջոցները.
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.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
3.

1407/Բ02. Գրականության տեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (46 ժամ դասախոս. և 14 սեմինար)
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 կատեգորիաները.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական ուսումնասիրություններ, զանազանել գրականգեղարվեստական 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.

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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 (46 ժամ դասախոսություն և 14 սեմինար)
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
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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

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար 2, 2, 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:
1301/Բ01. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ 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։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
ա. «Գրականագիտություն» մասնագիտացում
1403/Բ08. Հայ և ընդհանուր դիցաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
առասպելներին
առանձնահատկություններին, առասպելների արտացոլմանը գրականության մեջ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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և

նրանց

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 10
միավոր: 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 (30 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 տաղաչափական
առանձնահատկությունները.
2. 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 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/Բ10. Հայ գրականության «հեթանոս» ավանդները

Շաբաթական 2 ժամ (30 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։
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 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 10
միավոր: 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 (30 ժամ դասախոսություն)
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 10
միավոր: 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:
1403/Բ13. Հայ մատենագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 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 10
միավոր: 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 (30 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 10
միավոր: 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 իրադարձությունները հայ նորագույն գրականության մեջ
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

(2

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 20-րդ դարասկզբի պատմական դեպքերի
արտացոլմանը հայ նորագույն գրականության մեջ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.
3.

կիմանա 20-րդ դարասկզբի իրադարձությունների և գեղարվեստական գրականության կապը.
կհասկանա գրականության ազգապահպան գոյության անհրաժեշտությունը.
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 10
միավոր: 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 ընթացիկ 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 1920-60-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։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: 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 1960ական թթ. Թեմա 5. Հայ պոեմը 1970-80-ական թթ.։ Ժամանակակից զարգացումները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
բ. «Լեզվաբանություն» մասնագիտացում
1401/Բ15. Հայերենի իմաստափոխություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 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.
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 10
միավոր: 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 (30 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 10
միավոր: 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 (30 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից հայերենի բառային
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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 10
միավոր: 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 (30 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 գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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 (30 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.

83

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 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.
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 10
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ63. Դարձվածաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել դարձվածաբանությանը վերաբերող
տեսությունները, դարձվածային միավորների կիրառական առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դարձվածային միավորների հիմնական առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա դարձվածային միավորների տարբերակիչ հատկանիշները.
3. կկարողանա կատարել դարձվածային միավորներին առնչվող վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ դարձվածաբանության վերաբերյալ: Թեմա 2. Դարձվածային
միավորների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և դասակարգումը։ Թեմա 3.
Դարձվածային միավորների ոճական կիրառությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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 (30 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն

է

ուսանողներին

ծանոթացնել
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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 10
միավոր: 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 ընթացիկ 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 փոփոխությունների ընթացքն ու միտումները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ19. Հայերենի ուղղագրության պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ 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
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և փոքրատառեր. տողադարձ. համառոտագրություններ և հապավումներ. դրանց գրության ձևերը
պատմական տարբեր շրջաններում։ Թեմա 5. Ուղղագրությանը վերաբերյալ արդի բանավեճերը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
գ. «Թարգմանչական գործ» մասնագիտացում
1401/Բ50. Թարգմանության տեսության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թարգմանության տեսության 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 10
միավոր: 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 և նախաթարգմանական
վերլուծություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բառապաշարի թարգմանության
առանձնահատկություններին և նախաթարգմանական վերլուծությանը։
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 նախաթարգմանական վերլուծություն և բառապաշարային
համարժեքությամբ թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բառապաշարի շերտերը և դրանց համապատասխանեցման խնդիրը թարգմանության
գործընթացում։ Թեմա 2. Նախաթարգմանական վերլուծություն։ Թեմա 3. Լեզվական իրողությունների
նախաթարգմանական վերլուծություն։ Թեմա 4. Արտալեզվական իրողությունների նախաթարգմանական վերլուծություն։ Թեմա 5. Հնաբանությունների և նորաբանությունների թարգմանությանն
առնչվող խնդիրներ։ Թեմա 6. Էկզոտիզմներ։ Թեմա 7. Բարբառային և ժողովրդախոսակցական
շերտերի թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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/Բ52. Թարգմանության քերականական խնդիրները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 6 ժամ գործնական պարապմունք)
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 10
միավոր: 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. Հայ թարգմանչական արվեստի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ թարգմանչական արվեստի
բազմադարյան պատմությանը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ թարգմանչական արվեստի պատմության ընթացքը.
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 և դրանց
մեկնությունները։ Թեմա 4. Թարգմանչական արվեստի զարգացումը և արդի վիճակը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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. Միջմշակութային հաղորդակցում (ռուս-հայկական միջմշակութային առնչություններ)
(2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջմշակութային հաղորդակցման
հիմունքներին և ռուս-հայկական լեզվամշակութային առնչությունների առանձնահատկություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա
ռուս-հայկական
լեզվամշակութային
առնչությունների
հիմնական
առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա դրանց պատմամշակութային արժեքը.
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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 ռուսհայկական պատմաշակութային կապերի զարգացման գործընթացում։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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. Թարգմանության լեզվաբանական տեսությունները 20-21-րդ դարերում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին 20-21-րդ դարերի թարգմանության լեզվական
տեսություններին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-21-րդ դարերի թարգմանության լեզվական տեսությունները.
2.
կհասկանա
20-21-րդ
դարերի
թարգմանության
լեզվական
տեսությունների
առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ և թարգմանություններ՝
կիրառելով տեսական դրույթները։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համառոտ ակնարկ թարգմանչական արվեստի ձևավորման և զարգացման ընթացքի մասին։
Թեմա 2. 20-րդ դարի թարգմանության լեզվական հիմնական տեսությունները։ Թեմա 3. 21-րդ դարի
թարգմանության լեզվական հիմնական տեսությունները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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. Համեմատական ոճագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համեմատական ոճագիտության
հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ոճաեիտությանն առնչվող արդի խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել վերլուծություններ և ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճագիտության արդի խնդիրները։ Թեմա 2. Համեմատական ոճագիտության հիմունքները։
Թեմա
3.
։
Գիտական,
տեղեկատվական
և
պաշտոնական
բնագրերի
ոճական
առանձնահատկությունները և դրանց ուսումնասիրումը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: 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. Գեղարվեստական թարգմանության առանձնահատկությունները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
7-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 10
միավոր: 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. Պոեզիայի թարգմանության առանձնահատկությունները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ներկայացնել
պոեզիայի
թարգմանության
առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պոեզիայի թարգմանություն կատարելու աշխատանքի առանձնահատկությունները.
2. կհասկանա գործառական տարբեր բնագրերի թարգմանությունների վերաբերող
առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել չափածո ստեղծագործությունների թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Բնագրի վերլուծություն։ Թեմա 2. Տաղաչափական համակարգերին առնչվող
թարգմանական խնդիրներ։։ Թեմա 3. Չափածո բնագրերի թարգմանություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1401/Բ59. Գիտական և պաշտոնական տեքստերի թարգմանության առանձնահատկությունները
(2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գիտական և պաշտոնական բնագրերի
թարգմանության հիմունքներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտական և պաշտոնական բնագրերի թարգմանության ընթացքում ծագող
խնդիրները.
2. կհասկանա դրանց հաղթահարման միջոցներն ու եղանակները.
3. կկարողանա կատարել գիտական և պաշտոնական բնագրերի թարգմանություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գիտական և պաշտոնական բնագրերի թարգմանության առանձնահատկությունները։ Թեմա
2. Գիտական, տեղեկատվական և պաշտոնական բնագրերի առանձնահատկությունները և
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թարգմանության ընթացքում ծագող խնդիրները։ Թեմա 3. Համաժամանակյա թարգմանության
առանձնահատկությունները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 7, 7, 6 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

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

4 շաբաթ, 5-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 գիտահետազոտական հիմնարկներում կիրառվող գիտական և գործնական
հիմնական մեթոդներին և սկզբունքներին,
2. կիմանա դրանց գործնական կիրառությունը բանասիրական աշխատանք կատարելու
գործընթացում,
3. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ բանասիրական աշխատանքներ կատարելու համար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Գիտահետազոտական հիմնարկներում կատարվող աշխատանքների համար տեսական և
գործնական անհրաժեշտ գիտելիքների գործնական ստուգում և համապատասխան փաստաթղթերի
լրացման ստուգում:
Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, քննություն

Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Հայ բանասիրության ֆակուլտետը մագիստրոսի
ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1.
2.
3.
4.
5.

կրթական մակարդակում կազմակերպում է

«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ»,
«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն»,
«Հայ գրականության պատմություն»,
«Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն»,
«Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն»։

1.Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

Ծրագրի մասնագիրը

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ
023101.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.
• Ուսանողներին տրամադրելու գիտակրթական ոլորտի հիմնախնդիրների ու դրանց լուծման
հնարավորությունների ու նորագույն մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ:
• Խթանելու ուսանողների մեջ լեզվական երևույթները վերլուծելու և լեզվաբանության տվյալ ոլորտին
առնչվող լեզվական տվյալները համակարգելու ունակությունը:
• Օժտելու խմբագրական ու թարգմանչական աշխատանք իրականացնելու կարողություններով:
• Ուսանողներին ծանոթացնելու բառապաշարային և քերականական համակարգերի կիրառական
սկզբունքներին տրված ոլորտում արդյունավետ աշխատանք ապահովելու նպատակով:
• Ուսանողներին սովորեցնելու իրականացնել տեքստերի խմբագրման, թարգմանության,
հրատարակության պատրաստելու, լեզվական առարկաներ ուսուցանելու աշխատանքներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի
միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական
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մեթոդները.
Ա2. ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները.
Ա3. դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում թարգմանական
աշխատանք կատարելու հնարավորությունները.
Ա4. մատնանշել արևելահայերենի և արևմտահայերենի քերականական համակարգերի
ընդհանրություններն ու տարբերությունները.
Ա5. ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները.
Ա6. բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական
հետազոտություններ,
ուսումնասիրություններ
իրականացնելու
սկզբունքները
Ա7. ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման միտումների,
լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. գործնականում իրականացնել լեզվաբանական վերլուծություններ.
Բ2. կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն.
Բ3. օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս.
Բ4. կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ.
Բ5. կազմել մասնագիտական բառարաններ.
Բ6. ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք համակարգայնորեն
վերլուծել:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
Գ3 գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական
գործունեություն.
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
Գ5. դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի
ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Դասընթացի ընթացքում ուսանողը հանձնում է երկու ընթացիկ գրավոր քննություն։ Յուրաքանչյուրը
գնահատվում է 5 միավոր: Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր
առավելագույն գնահատականով:
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել ՀՀ-ում և Սփյուռքում գործող գիտակրթական և մշակութային
հաստատություններում և կազմակերպություններում, ինչպես նաև խմբագրություններում,
հրատարակչություններում, հեռուստա- և ռադիոոլորտում: Ծրագրի շրջանավարտները՝ որպես
թարգմանիչներ, պահանջված աշխատուժ են նաև դեսպանատներում, նախարարություններում,
հրատարակչություններում, որտեղ բանիմաց թարգմանիչների պակաս նկատվում է:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Տեսական գրականություն (տպագիր), դասախոսություններ (բանավոր և էլեկտրոնային),
համացանցային նյութեր, տեսաձայնային սարքավորումներ (համակարգչային տեխնիկա),
այցելություններ ՀՀ գիտահետազոտական հաստատություններ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ներկայացվող ծրագիրը մշակվել է ՀՀ և արտերկրի, մասնավորապես Ռուսաստանի, Բելառուսի,
ՈՒկրաինայի մի քանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրոսական
նույնանման
ծրագրերի
համեմատությամբ:
Ըստ
այդմ
էլ՝
ներկայացվող
ծրագրում
նախապատվություն է տրվում ոչ միայն տեսական, այլև գործնական կարողությունների
զարգացմանը նպաստող դասընթացներին:
«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» մագիստրոսական ծրագրի ողջ մասնագիրը
կազմվում է ԵՊՀ գործող կանոնակարգի չափորոշիչներին համապատասխան:
17. Լրացուցիչ տեղեկություն ծրագրի վերաբերյալ
Ըստ ՀՀ պետական բուհերի պաշտոնական կայքէջերի տվյալների՝ «Ժամանակակից հայոց լեզու և
թարգմանչական գործ» մագիստրոսական ծրագիրը գործում է միայն ԵՊՀ-ում: Սա նշանակում է, որ
բացակայում է մրցակցային ցուցանիշը: Ծրագրի նպատակահարմարությունը պայմանավորված է
ուսանողների թվի աստիճանական աճով (2014/15 ուստարի՝ 12 դիմորդ, 2015/16 ուստարի՝ 14 դիմորդ,
2016/17 ուստարի՝ 17 դիմորդ): Նշված ծրագրով կրթություն և որակավորում ստանալու համար ԵՊՀ
են դիմում նաև հանրապետության այլ բուհերի բակալավրատ ավարտած ուսանողներ, ինչը
փաստում է ծրագրի արդիական լինելը և ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը:
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<<Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ>> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Ա1

ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի
միավորների
առանձնահատկությունները,
դրանց
վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները

Գ1

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)

Ա2

ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք
կազմելու առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ
ընթերցման, վերլուծման և մշակման սկզբունքները

Գ2

վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր

Ա3

դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները

Գ3

գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն

Գ4

պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Գ5

դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական
էթիկայի նորմերը:

Ա4
Ա5

Ա6

Ա7

մատնանշել
արևելահայերենի
և
արևմտահայերենի
քերականական
համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները
ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի
զարգացման օրինաչափությունները

հետազոտությունների

բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ
իրականացնելու սկզբունքները
ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության
միջոցները:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1

գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի
լեզվաոճական քննություն

Բ5

կազմել մասնագիտական բառարաններ.

Բ2

կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն

Բ6

ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել:

Բ3

օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի
խոսքարվեստի վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող
նյութերի մշակման աշխատանքներ կատարելիս

Բ4

կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
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ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր
մոտեցումներ ու սկզբունքներ
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1603/Մ01
1603/Մ02
0309/Մ20
1302/ Մ63

Մասնագիտության արդի հիմնախնդրիները
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

1406/Մ02
1401/ Մ61
1404/Մ61

Խոսքի մշակույթի հիմունքներ

1401/ Մ04

Թարգմանության տեսություն

1401/ Մ07

Հայոց լեզվի տեսություն
Հրապարակային խոսք
Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և ոճական
խնդիրներ
Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային հատկանիշները

1401/Մ30
1401/Մ06
1401/ Մ08

Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համադրական
քերականություն
Գրական տեքստը և ազգային լեզվամտածողությունը
Հայերենի բառարանագիտություն
Արևելահայ քերականագիտական մտքի պատմություն
Տեքստի լեզվաոճական վերլուծության սկզբունքները
Արդի հայերենի բառապաշարը. փոփոխություններ և զարգացում
Անվանական և բայական ձևակազմությունը հայերենում
Արևմտահայերենի նորմավորման և զարգացման հիմնախնդիրներ
Գեղարվեստական և գիտական թարգմանության
առանձնահատկությունները

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5
Ընդհանուր դասընթացներ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Մասնագիտական դասընթացներ
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Մասնագիտացման դասընթացներ. պարտադիր
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

1401/Մ05
x
Կամընտրական
1401/Մ22
1401/Մ62
1401/ Մ33
1401/Մ23
1401/Մ65
1401/Մ66
1401/Մ10
1401/Մ64
1401/ Մ31

x
x

x
x

x
x

x

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա

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

X

X
X
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x
X

x
x

x

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը
------------

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5
X
x
X X
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«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» մագիստրոսական ծրագրի ուսումնական
դասընթացների նկարագրիչներ
1. 1603 /Մ01
2.
Օտար լեզու-1 (անգլերեն)
3.
6 կրեդիտ
4.
4 ժամ
5.
գործնական – 4 ժամ
6.
1-ին կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց բովանդակությունն
ու կառուցվածքը,
2. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. տարբերակել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել, փաստարկել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
4. առաջարկել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
5. գնահատել և վերաձևակերպել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել

գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
2. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 3. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
4. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
5. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.
1.1603 /Մ02
4. 2 ժամ

2. Օտար լեզու-2 (անգլերեն)
3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ

6.
2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
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ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14.
Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
4.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
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1. 1604 /Մ01
2.
Օտար լեզու-1 (գերմաներեն-1)
3.
6 - կրեդիտ
4.
4 ժամ
5.
Գործնական - 4 ժամ
6.
1-ին կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2.դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.բացատրել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2.ներկայացնել և համադրել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, լուսաբանել
անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3.առաջարկել և գնահատել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
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խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
2. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
3. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
4. Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:
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2.Օտար լեզու-2 (գերմաներեն-2)

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
4. Գործնական - 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
1. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
2. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
3. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
4. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
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2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
2.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
3.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
4.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
5.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.
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4.

2 ժամ

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/
5.
Գործնական - 2 ժամ

6.
1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
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հիմնական

3. 3 կրեդիտ

կիրառություններից

օգտվելու հմտությունները,
• սովորեցնել իրենց մասնագիտական ոլորտում
օգտագործման հմտությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

համակարգչային

տեխնիկայի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.գիտակցել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ աշխատելու
սկզբունքները,
2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.օգտագործել դիագրամներ և գրաֆիկներ կազմելու, հաշվարկներ կատարելու նորագույն
մեթոդները,
2.հաշվարկել
և
համադրել
նախագծեր
և
տվյալների
բազաներ
ստեղծելու
հնարավորությունները,
3.կատարել հարցումներ, ի մի բերել կատարվաշ հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
2. ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում
են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով, և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
(Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ,
2. տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ,
3. տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ,
4. ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում,
5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
5. Shelly Cashman, Microsoft Office

1.
4.
6.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3
կրեդիտ

2 ժամ
5.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
7.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

առանձնահատկություններին, ուսումնասիրման մեթոդներին, հետազոտական աշխատանքի
փուլերին, գիտական հետազոտության էթիկային։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
2. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
3. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
2. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
3. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
2. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ու գրականագիտական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական ու գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները,
առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
2. քննարկումներ և վերլուծություններ,
3. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր աշխատանքի
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների
ուսումնասիրման մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։
Հետազոտության

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
3. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
4. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
5. Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.

1.

1406/Մ02

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

2. Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ

3.

3 կրեդիտ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• գիտելիքներ հաղորդել լեզվի ուսումնասիրության մեթոդների առաջացման և
պատմական զարգացման հիմնական ուղիների վերաբերյալ.
• ծանոթացնել մասնագիտության նկարագրության ավանդական և արդիական
մեթոդներին, նրանց կիրառման բնագավառների, առավելությունների և թերությունների
իմացության ձևավորում.
• ձևավորել կախված մասնագիտության ուսումնասիրության կոնկրետ խնդիրներից՝
հետազոտական մեթոդի ընտրության կարողություններ (մագիստրոսական թեզը
պատրաստելիս և հետագա գիտամանկավաժական աշխատանքում):
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. թվարկել տեսական գիտելիքներ լեզվաբանական և գրականագիտական խնդիրների
ուսումնասիրության մեթոդների մասին.
2. ճանաչել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտության մեթոդների
ձևավորման պատմությունը.
3. բացահայտել յուրաքանչյուր մեթոդի նպատակներն ու կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության տարբեր մեթոդներ՝ ելնելով իր առջև դրված կոնկրետ նպատակներից ու
խնդիրներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական
հետազոտություններ,
ուսումնասիրություններ
իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1. Ստուգարք.
ուսանողները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք՝ արդիական մեթոդների
կիրառումով.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական հետազոտության մեթոդներ, կառուցվածքային վերլուծության մեթոդներ,
2. քանակական մեթոդներ, իմաստաբանական մեթոդներ,
3. փորձառական մեթոդներ, ստուգող մեթոդներ,
4. ժամանակակից լեզվաբանության հիմնական գաղափարներն ու ուղղությունները (ճանաչողական, գործաբանական, կիբեռնետիկական լեզվաբանություն), լեզվական,
լեզվաբանական, անդրլեզվաբանական կաղապարներ, փոխակերպում և
փոխկաղապարում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր. 2004։
2. Լ.Հովսեփյան, Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
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3.

4.
5.

6.

սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007։
Ռ.Լ.Ուռուտյան, Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը, Եր., 1978։
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.

1. 1401/Մ61
2. Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
3.
6 կրեդիտ
4. 4 ժամ
5. դասախոսություն - 2 ժամ, գործնական - 2 ժամ
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման
հնարավորությունները,
• բացատրել լեզվի զարգացման միտումներն ու լեզվական տարբեր մակարդակներում
տեղի ունեցող տեղաշարժերը,
• քննարկել լեզվական խնդիրների հաղթահարման, վիճելի դրույթների միօրինականացման
հնարավորությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել
ժամանակակից
հայերենի
քերականական
համակարգի
փոփոխություններին վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
2. որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
3. գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել արդի հայերենի լեզվական տարբեր մակարդակներում (հնչյունական,
բառային, քերականական) կատարված փոփոխություն-տեղաշարժերը, դրանց հիման վրա
բացատրել լեզվի զարգացման միտումները,
2. ցուցադրել հնչյունական, բառապաշարային և քերականական տեղաշարժերի առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
2. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում կատարված
փոփոխությունների վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
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• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով, գրավոր
առաջադրանքների կատարման ձևով (ռեֆերատներ).
 եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով (hարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`4+ 3+3 միավորով: Միավորների քայլը
0.5 է):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
2. Ղարագուլյան Թ., Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, Եր., 1974:
3. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
4. Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., 1967:
5. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
1.1404/Մ61
4.
6.

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

3. 6 կրեդիտ

4 ժամ

5.

Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ

1-ին կիսամյակ

7.

Եզրափակիչ գնահատումով

8.Դասընթացի նպատակն է՝
•

ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական ուղղություններն ու
դպրոցները.

•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները,
2. մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և սկզբունքները,
3. լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը,
4. պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու
սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները,
2. տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ,
3.ցուցադրելու տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը,
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2.համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն,
3. ռեֆերատ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ երկու միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. - ռեֆերատ՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն. - բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց՝ 1 տեսական, 1 գործնական, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4 և 6
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
2. Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և
սկզբունքների հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր
քննադատություն», Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության
ակունքներում. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական
վերլուծություն, վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական հոգեվերլուծություն,
hետստրուկտուրալիզմ, դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
3. Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ
հասկացությունը: Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և
պատմություն: Դիսկուրս. ա) լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն
իբրև դիսկուրս:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.:
2.Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.:
3.Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
4.Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն):
5.Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
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6.Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
7.Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.
1.1401/Մ04
2. Խոսքի մշակույթի հիմունքներ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ
6. II կիսամյակ
7.
Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Ա5 - ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
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3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր.,
2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990,
1991:
1. 1401/Մ07
2. Թարգմանության տեսություն
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
6. I կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել թարգմանության վերաբերյալ եղած տեսությունները և դրանց կիրառությունը,
• մատնանշել թարգմանական գործի յուրահատկությունները,
• ընտրել թարգմանական առանձնահատկություններից առավել արդիական ու գործնական
միջոցները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել թարգմանական հիմնական տեսությունները,
2. օգտագործել գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել թարգմանական տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. համեմատել թարգմանված տեքստերի և բնագրերի խոսքարվեստը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել թարգմանական աշխատանք:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա3 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ2 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1. Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
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պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. թարգմանական տեսությունները,
2. արձակի թարգմանություն,
3. չափածոյի թարգմանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Бархударов Л., Язык и перевод. М., 1972.
2. Виноградов А., Лексические вопросы переввода худ. Прозы. М., 1978.
3. Комиссаров В.,Теория перевода (лингв. аспект). М., 1990.
4. Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
5. Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:
1. 1401/Մ30
2. Հայոց լեզվի տեսություն
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ
6.
2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները,
• քննել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունների ընդհանրություններն
տարբերությունները,
• կատարել լեզվագիտական տեսությունների դասակարգում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ու

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. դասակարգել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած տեսությունները,
2. հակադրել գոյություն ունեցող տեսությունները,
3. քննարկել եղած տեսությունների արդիականությունը։

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել եղած տեսությունների գործնական հնարավորությունները,
2. ընդհանրացնել և համադրել հայերենի բոլոր մակարդակների վերաբերյալ եղած գերակա
տեսությունները,

3. առաջարկել նոր տեսություն լեզվական արդի իրողությունների վերաբերյալ:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. սովորեցնել հայերենի բոլոր տեսությունները,
2. արժևորել տեսությունների արդիականությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր:
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. հայերենի ընդհանուր կառուցվածքը,
2. հայ լեզվաբանների տեսությունները (Մ. Աբեղյան, Հր. Աճառյան, Գ. Ջահուկյան, Էդ. Աղայան
և ուրիշներ):
14.Հիմնական գրականության ցանկը.

1. Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974:

2. Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1962:
3. Աղայան Էդ., Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Երևան, 1967:

4. Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 2 գրքով, Եր., 1951-1952:
5. Գալստյան Ս., Ածանցները և ածանցումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1978:
6. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, Եր., 1974:
1. 1401/Մ06
2. Հրապարակային խոսք
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել հրապարակախոսական ոճի առանձնահատկությունները,
• բացատրել հրապարակային խոսքի գործածության ոլորտները,
• նկարագրել խոսքի կառուցման յուրահատկությունները՝ ըստ իրավիճակի։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել հրապարակախոսական ոճի առանձնահատկությունները,
2. սահմանել հրապարակային խոսքի գործառույթները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել հրապարակախոսական տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. կիրառել հրապարակախոսության հնարավորությունները գործնական շփումներում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել հրապարակային տեքստերի կազմում և խմբագրում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ ոլորտի
աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու
սկզբունքներ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. Հրապարակախոսական ոճի առանձնահատկությունները և գործածության ոլորտները:
2. Ճարտասանության ծագումը և զարգացումը, ճարտասանական հնարներ:
3.Երկխոսության կառավարում։
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր., 1974:
2. Զ. Ավետիսյան, Տեքստաբանություն, Եր., 2000:
3. Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Եր., 2007:
4. Յու. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Թելյան և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
5. Վ. Միրզոյան, Ճարտասանություն, Եր., 2006:
6. Г. Джаукян, Универсальная теория языка, М., 1999.
1.1401/Մ08

2. Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և ոճի
3. 6 կրեդիտ
հարցեր
4. 4 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
6. 2-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել ռուս-հայերեն թարգմանության լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
• համեմատել տարաբնույթ տեքստերի թարգմանական և բնագրային տարբերակները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. գնահատել թարգմանության վերաբերյալ եղած տեսությունները,
2. լուսաբանել թարգմանական խոչընդոտների էությունը,
3. նկարագրել տեքստի թարգմանական տարբերակների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել թարգմանական տեքստերի լեզվաոճական քննություն,
2. համեմատել թարգմանության տարբերակների առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել գործառական տարաբնույթ տեքստերի թարգմանություն,
2. որոշել թարգմանական տեքստերի արժանիքներն ու թերությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա3 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ2 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
115

• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. թարգմանության էությունը,
2. բառապաշարի թարգմանություն,
3. քերականական իրողությունների թարգմանություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Казакова Т., А., Художественный перевод, М., 2006:
2. Бархударов Л., Язык и перевод, М., 1975:
3. Рецкер Я., Теория перевода и переводческая практика, М., 2004.
4. Федоров А., Основы общей теории перевода, М., 1983:
5. Швейцер А. Д., Теория перевода, М., 1988:

1.
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2.

Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային հատկա3. 6
նիշները
կրեդիտ
4. 4 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
6. II կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել նախադասության իմաստային և կառուցվածքային հատկանիշները,
• սովորեցնել կառուցվածքային առումով և իմաստաբանորեն ճիշտ նախադասություն կազմել։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. գիտակցել նախադասության վերաբերյալ եղած տեսությունների առանձնահատկությունները,
2. քննարկել գոյություն ունեցող տեսությունների վիճելի դրույթները,
3. նկարագրել նախադասությունների իմաստային և կառուցվածքային տարաբնույթ
դրսևորումները

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել նախադասության կառուցվածքային և իմաստային տիպերի փոխակերպում,
2. օգտագործել նախադասությունների բազմաբնույթ տեսակներ գործառական տարբեր
տեքստերում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. Տարբերակել նախադասությունները ըստ իմաստի և կառուցվածքի,
2. գործնականում իրականացնել իմաստային և կառուցվածքային առումով տարաբնույթ
նախադասությունների վերլուծություն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
հետազոտական մեթոդները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
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• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր,
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• լուսապատկերի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.նախադասությունը որպես լեզվական միավոր, նախադասության մասին եղած հին ու նոր
տեսությունները,
2. միակազմ նախադասությունների առանձնահատկությունները և դրանց մասին եղած տեսությունները,
3. երկկազմ նախադասությունների վերաբերյալ տեսությունների քննություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.

1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965:
2. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Երևան, 1987:
3. Ջահուկյան Գ., Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003:
4. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Երևան, 1974:
5.Джаукян Г., Универсальная теория языка, Ереван, 2004:
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2. Արևմտահայերենի նորմավորման և զարգացման
հիմնախնդիրներ
3. 3 կրեդիտ
5. 2 ժամ
6. Դասախոսություն-2 ժամ
7. III կիսամյակ 8. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել արևմտահայերենի արդի վիճակը Սփյուռքի հայ համայնքներում, լեզվական
մակարդակների նորմավորման չափանիշներն ու զարգացման հնարավորությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշել արևմտահայերենի զարգացման ընթացքի առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել արևմտահայերենի լեզվական բոլոր մակարդակներում նկատվող
տեղաշարժերը ու զարգացման միտումները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և

քերականական իրողությունների դասակարգում և վերլուծություն,
2. կատարել լեզվական համակարգի նորմավորմանն ուղղված քննարկում-առաջարկներ:
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գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. ընտրել և գնահատել արևմտահայերենի լեզվական մակարդակներում նկատվող
փոփոխությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա4 - մատնանշել արևելահայերենի և արևմտահայերենի քերականական համակարգերի
ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. արևմտահայերենի հնչյունական և բառապաշարային առանձնահատկությունները,
2. ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները,
3. համակարգային փոփոխություններ արևմտահայերենի քերականական համակարգում և
լեզվի նորմավորման չափանիշներ:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Կարօ Առաքելեան, Դիւրին հայերէն, երեք գիրքով, 2006-2008, Պէյրութ:
2. Արմենակ Եղիայեան, Արեւմտահայերէնի ուղղագրական, ուղղախօսական,
ոճաբանական ուղեցոյց, ձեռնարկ Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան
Յանձնաժողովի, Պէյրութ-Լիբանան, 2014:
3. Յակոբ Չոլաքեան, Աւանդական ուղղագրութիւն (կանոնակարգ եւ խնդիրներ), Երեւան,
2016:
4. Յակոբ Չոլաքեան, Գործնական արեւմտահայերեն (ձեւաբանութիւն, շարահիւսութիւն,
ուղղագրութիւն, կէտադրութիւն, գլխագիրի գործածութիւն), ձեռնարկ
Արեւմտահայերէնի Պաշտպանութեան Յանձնաժողովի, Անթիլիաս-Լիբանան, 2017:
5. Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք, Երեվան, 2006:
6. Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայերենի և արևելահայերենի զուգադրական
քերականություն, Երեվան, 2007:

1.1401/Մ62
4. 2 ժամ
6.3-րդ կիսամյակ

2. Գրական տեքստը և ազգային լեզվամտածողությունը
5. դասախոսություն-2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
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3.3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գրական տեքստի վերլուծման ուղիները, տեքստի լեզվաոճական հատկանիշների
որոշման սկզբունքները,
• բացահայտել ազգային լեզվամտածողության առանձնահատկությունների արտացոլումը
գրական տեքստում:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. սահմանել գրական տեքստի լեզվաոճական հատկանիշների որոշման սկզբունքները,
2. նկարագրել ազգային լեզվամտածողության յուրահատկությունները և դրանց
արտացոլումը գրական ստեղծագործություններում.

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ




վերլուծել լեզու, խոսք, մտածողություն, լեզվամտածողություն, տեքստ հասկացությունները,
տարբերակել տեքստի դրսևորման տարատեսակները,
մեկնաբանել ազգային լեզվամտածողության դրսևորումները տարատեսակ
տեքստերում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

 գործնականում իրականացնել տեքստաբանական վերլուծություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա2 - ներկայացնել ճիշտ և գրագետ, իրավիճակին համապատասխան խոսք կազմելու
առանձնահատկությունները, խոսքի տարաբնույթ ձևերի ճիշտ ընթերցման, վերլուծման և
մշակման սկզբունքները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք
համակարգայնորեն վերլուծել,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (ռեֆերատ):
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.տեքստը որպես լեզվի և մտածողության փոխհարաբերություն,
2. տեքստի չափորոշիչները,
3. ազգային լեզվամտածողության դրսևորումը անհատական տեքստում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Աղայան Էդ., Լեզվի ծագումը և զարգացումը, Երևան, 1948:
2. Այվազյան Ա., Մայրենի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը, Երևան, 2001:
3. Բրուտյան Գ., Փիլիսոփայություն և լեզու, Երևան, 1972:
4. Դասախոսություններ` էլեկտրոնային կրիչով:
5. Եփրեմյան Վ., 20-րդ դարի հայ գրականությունը: Մշակութաբանական ենթատեքստեր,
Երևան, 2008:
6. Հովհաննիսյան Գ., Լեզվահոգեբանության ներածություն, Երևան, 1997:
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7. Տոնոյան Թ., Հայերենի տեքստը և լեզվամտածողական արժեհամակարգը, Եր., 2016:
1.
1401/Մ33
2. Հայերենի բառարանագիտություն
3.3 կրեդիտ
4. 2 ժամ
5. դասախոսություն-2 ժամ
6.
3-րդ կիսամյակ
7.
Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանասիրական (լեզվաբանական) բառարանների տարբեր տիպերը,
բառարանագիտության տեսության և գործնական բառարանագրության հիմնահարցերն ու
խնդիրները,
• սովերեցնել գործնական նպատակների և գիտական ուսումնասիրությունների համար
(ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր) ճիշտ
ընտրել համապատասխան բառարանը՝ հաշվի առնելով նրա ժանրը և տեսակը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել արդի բառարանագիտության կարևորագույն հասկացությունները, հիմնական
տերմինաբանությունը,
2. նկարագրել բառարանների կառուցվածքային, գլխաբառի ընտրության, բառահոդվածի
ներկայացման սկզմունքները,
3. լուսաբանել բառարանային նյութի ընտրության և դասակարգման առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել բառարանների կառուցվածքային և իմաստային տիպերի ճիշտ տարբերակում,
2. բացահայտել բառարանների ընտրության, օգտագործման և նրանցում եղած
տեղեկության վերլուծության հմտությունները,
3. կատարել տարբեր բնույթի և բովանդակության տեքստերից բառարանագրման ենթակա
նյութերի առանձնացում, վերլուծել դրանք ու ներկայացնել բառարանային
համապատասխան տեսքով:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. դուրս բերել հանձնարարված լեզվաբանական գիտական գրականությունից և
բառարանային սկզբնաղբյուրներից անհրաժեշտ լեզվական նյութը,
2. գնահատել և արժևորել բառարանների նպատակաուղղվածության և կառուցվածքային
հատկանիշները,
3. համադրել նույնատիպ բառարաններն և տալ դրանց գիտական գնահատումը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա5 - ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
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• ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (ռեֆերատ),
• սլայդի ցուցադրում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. բառարանագրությունն իբրև լեզվաբանական ինքնուրույն գիտաճյուղ,
2. բառարանների տեսակները,
3. բառարանի կառուցվածքի հարցեր,
4. բառարանի նորմատիվության հարցեր:
14.
Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Բառարանագրության և բառագիտության հարցեր, Երևան, 1972:
2. Գասպասյան Գ., Հայ բառարանագրության պատմություն, Երևան, 1968:
3. Թոսունյան Գ., Գրաբարի բառարանագրությունը, Երևան, 2006:
4. Համբարձումյան Վ., Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության, Երևան, 2006,
էջ 3-7:

5. Սուքիասյան Ա., Բառարանագրություն // Հայերենագիտությունը 60 տարում, Երևան,
1981, էջ 144-199:
6. Бабкин А.М. Новый академический словарь русского языка. Проспект. Л.. 1976.
7. Берков В.П. Вопросы двуязычной лексикографии. Л., 1973, Таллинн, 1988.
8. Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. М., 1989.
9. Гак В.Г. О типологии словарей // Современное состояние и тенденции развития отечественной лексикографии. М., 1988.
10. Котелова Н.З. Теоретические аспекты лексикографического описания новых слов //
Советская лексикография. М., 1988. С. 46-63.

2. Արևելահայ քերականագիտական մտքի պատմություն 3. 6
կրեդի
տ
4.
4 ժամ
5. Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ 7.
Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայոց լեզվի վերաբերյալ եղած քերականագիտական տեսությունները,
գրական
արևելահայերենի
ձևավորման
ու
զարգացման
ընթացքն
ու
առանձնահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. 1401/Մ23

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. դասակարգել արևելահայերենի վերաբերյալ եղած քերականական աշխատությունները,
2. վերլուծել գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները,
3. արժևորել քերականագիտական աշխատաություններում եղած դրույթները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տարանջատել արևելահայերենի քերականության վերաբերյալ ուսումնասիրությունները
արևելահայերենի քերականագիտական աշխատություններից,
2. գտնել քերականագիտական տեսությունների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
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գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. գնահատել լեզվաբանության մեջ ընդունված տարբեր տեսությունները (աբեղյանական,
ջահուկյանական),
2. ընդհանրացնել արևելահայերենի վերաբերյալ քերականագիտական տեսությունները
լեզվիհամաժամանակյա ուսումնասիրության ժամանակ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (ռեֆերատ):
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1. Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1
միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. քերականական աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում,
2. քերականական աշխատությունները նոր շրջանում,
3. նորագույն շրջանի քերականագիտական աշխատությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը.

1.
2.
3.
4.

Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն. Երկեր, հ. Զ, Երևան, 1974:
Գյուլբուդաղյան Ս., Արևելահայերենի քերականագիտության պատմություն, Եր., 2009:
Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1988:
Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974:

1. 1401/Մ22
2. Տեքստի լեզվաոճական վերլուծության սկզբունքները 3. 3 կրեդիտ
9. 2 ժամ
10. Դասախոսություն-2 ժամ
11. III կիսամյակ
12. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել տեքստերի գործառական տարբերակման սկզբունքները, գործառական
տարաբնույթ տեքստերի լեվաոճական վերլուծության առանձնահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշել տեքստի պատկանելությունը գործառական որոշակի ոճին,
2. նկարագրել տեքստի լեզվական և ոճական բնութագրման հիմնական հատկանիշները:
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բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել տեքստերիի լեզվական և ոճական վերլուծություններ,
2. կատարել տեքստերի միջոճային փոխանցումներ:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

2. ընտրել և գնահատել տեքստերը ըստ գործառական ոճերի,
3. համեմատել տարբեր տեքստերի կառուցման սկզբունքները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի
միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական
մեթոդները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
• Բ3 – օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 – օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. տեքստի բնութագրումը և ընդհանուր հատկանիշները,
2. տեքստի կառուցման և լեզվաոճական վերլուծության առանձնահատկությունները
3. տեքստի տարբերակման և արժևորման սկզբունքներն ու չափանիշները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1.
Ավետիսյան Յու. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Երևան, 2016:
2.
Ավետիսյան Յու, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն, Երևան, 2003:
3.
Ավետիսյան Յու, Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական մշակումների
լեզվաոճական վերլուծություն, Երևան, 2012:
4.
Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
5.
Իշխանյան Ռ., Արևելահայ բանաստեղծության լեզվի պատմություն, Երևան, 1978:
2. Արդի հայերենի բառապաշարը. փոփոխություններ և
3. 3 կրեդիտ
զարգացում
4.
2 ժամ
5. Դասախոսություն-2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ 7.
Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում բառապաշարային փոփոխությունների առանձնահատկությունները, բառիմաստի փոփոխության պատճառներն ու սկզբունքները արդի փուլում,
• ծանոթացնել բառապաշարի համալրման և բեռնաթափման գործընթացների յուրահատկություններին,
1. 1401/Մ31
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• բացահայտել բառային միավորների տեղաշարժը՝ ըստ գործածության ոլորտների:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշել բառապաշարի համալրման և զարգացման հնարավորությունները,
2. գիտակցել նոր շրջանում բառերի տերմինացման և ապատերմինացման սկզբունքները՝
պայմանավորված բառիմաստի և գործածության ոլորտների փոփոխությամբ,
3. ճանաչել բառային միավորների բառակազմական կաղապարները, բառապաշարի շերտերի
ոճական առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել արդի փուլում ստեղծված բառային միավորների կառուցվածքային և
իմաստաբանական քննություն,
2. համադրել բառապաշարի տարբեր շերտերի ոճական-արտահայտչական հնարավորությունները,
3. բացահայտել բառերի հնացման, գործածությունից դուրս գալու, բառապաշարի մի շերտից
մյուսին անցնելու պատճառներն ու եղանակները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել բառապաշարի հարստացմանն ու զարգացմանը նպաստող արտաքին և ներքին
գործոնների ճիշտ դասակարգում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա5. ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության, տարբեր տեսակի և
ենթատեսակների բառարաններից օգտվելու սկզբունքները, բառապաշարի զարգացման
օրինաչափությունները,
• Բ3. օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման
աշխատանքներ կատարելիս.
• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.բառապաշարի համալրման եղանակներն ու միջոցները,
2. բառիմաստի փոփոխության և զարգացման օրինաչափությունները,
3. բառերի հնացման, բառապաշարի մի շերտից մյուսին անցնելու առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984:
2.
Ջահուկյան
Գ.,
Ժամանակակից
հայոց
լեզվի
իմաստաբանություն
և
բառակազմություն,Երևան, 1989:
3. Էլոյան Ս., Բառագիտություն, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 1, Երևան, 1979:
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4. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական կայուն բառակապակցությունները, Երևան, 1990:
5. Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու. բառագիտություն, Երևան, 1993:
6. Шмелев Д. М., Современный русский язык, Лексика, Москва, 1977.
5. Անվանական և բայական ձևակազմությունը հայերենում
6. 6 կրեդիտ
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
13. 4 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել հայոց լեզվի անվանական և բայական ձևակազմական
կաղապարները, ծանոթացնել դրանց կառուցման առանձնահատկություններին։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
4.
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ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել հայոց լեզվի անվանական և բայական ձևակազմական կաղապարները,
2. ներկայացնել կաղապարների առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել անվանական և բայական ձևակազմության միջոցների ու եղանակների
տարբերակում
2. գործնականում իրականացնել սերող և բաղադրող հիմքերի առանձնացում:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. Ընտրել և համեմատել անվանական և բայական ձևակազմության միջոցներն ու
եղանակները ըստ լեզվաբանական նոր մոտեցումների:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ժամանակակից հայերենի անվանական և բայական համակարգերի
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առանձնահատկությունները,
2. անվանական ձևակազմություն,
3. բայական ձևակազմություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1.Աղայան Էդ., Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Երևան, 1967:
2. Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1962:
3. Գալստյան Ս., Ածանցները և ածանցումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1978:
4. Արդի հայերենի նորաբանությունների բառակազմական կաղապարները, Երևան, 2007:
5. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974:
1. 1401/Մ22

2. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի համադրական
քերականություն
3. 3 կրեդիտ
14. 2 ժամ
15. Դասախոսություն-2 ժամ
16. III կիսամյակ 17. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել արևելահայերենի ու արևմտահայերենի միջև եղած նմանություններն ու
տարբերությունները,
• ներկայացնել երկու գրական լեզուներով գործառական տարաբնույթ տեքստեր կառուցելու
առանձնահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշել աշխարհաբարի երկու ճյուղերի զարգացման ընթացքի առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել արևելահայերենի ու արևմտահայերենի լեզվական բոլոր մակարդակների
ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում իրականացնել հնչյունական, բառային և քերականական վերլուծություններ,

2. կատարել տեքստի արևմտահայերեն-արևելահայերեն փոխանցումներ:
գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

4. ընտրել և գնահատել տեքստերը ըստ լեզվի ճյուղերի,
5. համեմատել երկու գրական լեզուների քերականական համակարգերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա4 - մատնանշել արևելահայերենի և արևմտահայերենի քերականական համակարգերի
ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
• Բ1 - գործնականում իրականացնել լեզվական վերլուծություններ, տեքստի լեզվաոճական
քննություն,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
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• տեսալսումների կազմակերպում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. հայերենի զարգացման ընթացքն աշխարհաբարյան փուլում, արևելահայերենի և
արևմտահայերենի ձևավորումը,
2. ձևաբանական տարբերություններ,
3. շարահյուսական տարբերություններ,
4. համակարգային փոփոխություններ արևմտահայերենի քերականական համակարգում
արևելահայերենի համեմատությամբ:
14.Հիմնական գրականության ցանկը

1.Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աաշխարհաբար կամ արդի
հայերեն լեզվի, Երևան, 1987:
2.Ավետիսյան Յու, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական
քերականություն, Երևան, 2007:
3.Սաքապետոյան
Ռ.,
Արևելահայերենի
և
արևմտահայերենի
բառապաշարային առանձնահատկությունները, Երևան, 2004:
4.Սաքապետոյան Ռ., Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան,
երևան, 2011:
5.Սաքապետոյան Ռ., Արևմտահայերենի դասագիրք, Երևան, 2006:
1. 1401/Մ31

1. Գեղարվեստական և գիտական թարգմանության
3. 6 կրեդիտ
առանձնահատկությունները
4.4 ժամ
5. Դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գործառական տարբեր ոճերի տեքստերի թարգմանության վերաբերյալ եղած
տեսությունները և դրանց կիրառությունը,
• վեր հանել գեղարվեստական և գիտական ոճերի տեքստերի թարգմանության
յուրահատկությունները,
• զարգացնել գրավոր թարգմանության հմտությունները,
• բացահայտել գրական ժանրերի առանձնահատկությունների և գործառական տարբեր ոճերին
բնորոշ լեզվական միավորների և ոճական հնարների թարգմանության դժվարություններն ու
դրանց հաղթահարման ուղիները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշել գեղարվեստական և գիտական տեքստերի ճիշտ թարգմանության հնարավորությունները,
2. գիտակցել փոխաբերության, բազմիմաստության, տերմինների թարգմանության
առանձնահատկությունների կարևորումը թարգմանական գործընթացում,
3. հիմնավորել տեքստի թարգմանության մեջ համապատասխան լեզվաոճական միջոցների
գործածածությունը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել գեղարվեստական և գիտական ոճերի թարգմանական տեքստերի լեզվաոճական
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քննություն,
2. համադրել թարգմանական գործընթացում կարևորվող տարբեր միջոցներն ու հնարները,
3. բացահայտել թարգմանչի կողմից տեքստի ճիշտ ընկալումը որպես համարժեք
թարգմանության կարևոր նախապայման:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1. կատարել գեղարվեստական և գիտական բնույթի տեքստերի ճիշտ և գրագետ թարգմանություն,
2. արժևորել թարգմանական տեքստերի լեզվաոճական և պատկերային համակարգը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա3 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,
• Բ2 - դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում
թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները,

• Բ5 - կազմել մասնագիտական բառարաններ,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություն,
• գործնական աշխատանք,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1.Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր:
Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.գեղարվեստական մտածողության և գրական ժանրերի առանձնահատկությունների
կարևորությունը թարգմանության ժամանակ,
2. գիտական ոճին բնորոշ լեզվական միավորների թարգմանության յուրահատկությունները,
3. դարձվածների, փոխաբերական իմաստների, տերմինների համարժեք թարգմանության
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Բաղդասարյան Հ., Թարգմանաբանության ներածություն, Եր., 2007:
2.Бархударов Л., Язык и перевод. М., 1972.
3.Виноградов А., Лексические вопросы переввода худ. Прозы. М., 1978.
4.Комиссаров В.,Теория перевода (лингв. аспект). М., 1990.
5.Федоров А., Основы общей теории перевода. М., 1983.
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2.Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն

Ծրագրի մասնագիրը

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Հայոց լեզվի պատմություն և
լեզվաբանություն 023201.00.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
• պատրաստել հայոց լեզվի զարգացման բոլոր փուլերի` գրաբարի, միջին հայերենի,
արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների, բարբառագիտության, ինչպես նաև հունարենի
և լատիներենի իմացությամբ մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.
• համակարգել հայոց լեզվի ծագմանն ու պատմությանը վերաբերող փաստերը, կատարել
զուգադրահամեմատական քննություն հայերենի զարգացման տարբեր փուլերի միջև,
• իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք հայոց լեզվի պատմության, ընդհանուր և
համեմատական լեզվաբանության բնագավառներում,
• առաջադրել և լուծել լեզվի ձևայնացված նկարագրության, համակարգչային լեզվաբանական
հենքերի ու շտեմարանների ստեղծման և մեքենական թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մեթոդները,
3. սահմանել համակարգչային ծրագրերի միջավայրում հետազոտության և ուսուցման հետ կապված
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տեսական և գործնական խնդիրներ,
4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական դասերը` ըստ իրենց
ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների.
5. վերարտադրել միջին հայերենով ստեղծված երկերի արդի արևելահայերեն թարգմանության
հմտությունները` համարժեք տերմինային համակարգով,
6. ճանաչել և ներկայացնել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումներով իրականացված զուգադրական քննությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները մեկնաբանելիս,
2. բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,
3. թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ թվում` հունաբան
և լատինաբան,
4. ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզվական փաստերի
բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները,
5. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա լեզվական
փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակները,
6. արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք ներդնել հայոց
լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժևորման ընթացքում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր և քննարկումներ,
3. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները,
4. ցուցաբերել օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և մասնագիտական
առարկաների միջև:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով.
հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր, միավորների քայլն է 0.5.
Եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով.
hարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 4+3+3 միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի
անցնել գիտակրթական ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
ՀՀ նախարարություններ և այլ գերատեսչական մարմիններ.
ա) փաստաթղթերի ձևակերպման, խմբագրման խորհրդատու,
2. ՀՀ դպրոցներ, վարժարաններ, բուհեր, ճեմարաններ, գրադարաններ.
ա) գործադիր տնօրեն,
բ) ուսումնամեթոդական բաժնի վարիչ,
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գ) ֆոնդերի ձևավորող և համակարգող,
դ) ուսուցիչ և դասախոս,
ե) ուսումնական ծրագրերի մշակման թիմի ղեկավար,
զ) զանգվածային լրատվամիջոցներ, հրատարակչություններ
է) խմբագիր
ը) սրբագրիչ
թ) լրագրող-վերլուծաբան:
Հնարավոր աշխատավայրերն են նաև. ԵՊՀ հայոց լեզվի, հայոց լեզվի պատմության, ընդհանուր
լեզվաբանության ամբիոնները, ՀՀ պետական և մասնավոր բուհերի մասնագիտական ամբիոնները, ՀՀ
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտը, ՀՀ լեզվի պետական տեսչությունը, ԳԹԿ-ն, ԿԱԻ-ը, տարբեր
կրթամշակութային հաստատություններ և պետական ու մասնավոր այլ հիմնարկներ ու
ձեռնարկություններ:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ
ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• գիտական քննարկումներ և բանավեճեր,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ
• համակարգչային լսարան
• պրոյեկտոր:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Տվյալ կրթական ծրագրի մշակման հիմքում ընկած են ՀՀ բարձրագույն կրթության պետական
կրթական չափորոշիչները։
ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակը (հաստատված ՀՀ կառավարության 2016թ. հուլիսի 7-ի N
714 որոշմամբ):
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

131

«ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության

ու ներկայացման

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական

արդիական

միջոցները,
լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մե- Բ2
թոդները,

խնդիրները մեկնաբանելիս,
բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական
յուրահատկությունները,

սահմանել համակարգչային ծրագրերի միջավայրում հետա- Բ3
զոտության և ուսուցման հետ կապված տեսական և գործնական խնդիրներ
Բ4
ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված
լեզվաոճական դասերը` ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և
համապատասխան հեղինակների,

թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ թվում` հունաբան և լատինաբան,

Ա5

վերարտադրել միջին հայերենով ստեղծված երկերի արդի
արևելահայերեն թարգմանության հմտությունները` համարժեք տերմինային համակարգով

արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք ներդնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժեքավորման ընթացքում,

Ա6

ճանաչել և ներկայացնել լեզվաբանական ավանդական և Բ6
նորագույն մոտեցումներով իրականացված զուգադրական
քննությունները,
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ին- Գ3
տերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).

արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք ներդնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժևորման ընթացքում,
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ,

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման Գ4
համար անհրաժեշտ միջոցները,

ցուցաբերել օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել
օտար լեզվի և մասնագիտական առարկաների միջև:

Ա2
Ա3

Ա4

Գ1

Գ2

Բ5

ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզվական փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-4
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
Ընթերցման և քննադատության տեսություն
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Գրաբարյան, միջինհայերենյան բնագրերի ժանրային և լեզվական
առանձնահատկությունները
Համեմատական քերականություն
Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը
Հայ ձեռագրատների ժառանգության ուսումնասիրությունը
Աստվածաշնչի լեզվաոճական քննություն
Դասական լեզուներ
Լեզվաբանական տիպաբանություն
Գրաբարը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
Իմաստաբանական նորագույն ուսմունքներ
Լեզվափիլիսոփայություն
Հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի պատմական
զարգացումը
Հատուկ մասնագիտական գրաբարյան տեքստերի քննություն և
թարգմանություն
Հնչույթաբանական արդի ուսմունքները
Համակարգչային լեզվաբանություն
Հայ հոգևոր քնարերգության լեզվական առանձնահատկությունները

Մոդուլի թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

1603/Մ01
1603/Մ02
0309/Մ20
1401/Մ65
1401/Մ61
1404/Մ61
1406/М01

Ա2

Ա3 Ա4 Ա5

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Գ1

x
x

x
x

x
x
x

x
x

Գ2

Գ3

x

x
x
x

Գ4

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

1402/Մ01
1406/Մ02
1402/Մ03
1402/Մ04
1402/Մ05
1406/Մ06
1406/Մ07
1402/Մ09
1406/Մ11
1406/Մ12

Ա6

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

1402/Մ13

x

1402/Մ15

x

x

x
x
x

x
x

x

x

1406/Մ16
1406/Մ17
1402/Մ18

x

x

x
x
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9. 1603 /Մ01
10.
Օտար լեզու-1 (անգլերեն) 11.
6 կրեդիտ
12. 4 ժամ
13.
գործնական – 4 ժամ
14.
1-ին կիսամյակ
15.
Ստուգարք
16. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

9. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
10. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
11. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. տարբերակել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել, փաստարկել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել
բանավեճեր մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
12. առաջարկել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
13. գնահատել և վերաձևակերպել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
15. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,

վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
16. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
9. անհատական և խմբային աշխատանք,
10. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
13. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
14. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
17. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
8. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
9. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
10. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
11. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
18. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
7. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
8. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
9. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
10. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
19. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
8. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 9. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.
10. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
11. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.
1.1603 /Մ02
4. 2 ժամ

2. Օտար լեզու-2 (անգլերեն)
3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ

12.
2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
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ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

3. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
4. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
6. անհատական և խմբային աշխատանք,
7. ինքնուրույն աշխատանք,
8. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
8. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
9. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
10. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
11. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
15.
Հիմնական գրականության ցանկ.
8.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
9.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
10.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
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11.
12.
13.
14.

1.

Publishing Platform, 2014.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge
University Press, 2011.
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2.

Օտար լեզու-1 (գերմաներեն1)
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

3.

6 - կրեդիտ

4.
4 ժամ
12.
13.
1-ին կիսամյակ
14.
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.բացատրել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2.ներկայացնել և համադրել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3.առաջարկել և գնահատել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց
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վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
6. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
7. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
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8.

Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:
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2.Օտար լեզու-2 (գերմաներեն-2)

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
4. Գործնական - 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
5. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
6. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
7. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
8. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
7.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
8.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
9.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
10.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.
1. 0309/Մ20

4.

2 ժամ

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/
11.
Գործնական - 2 ժամ

3. 3 կրեդիտ

12. 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից
օգտվելու հմտությունները,
• սովորեցնել իրենց մասնագիտական ոլորտում համակարգչային տեխնիկայի
օգտագործման հմտությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.գիտակցել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ աշխատելու
սկզբունքները,
2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.օգտագործել դիագրամներ և գրաֆիկներ կազմելու, հաշվարկներ կատարելու նորագույն
մեթոդները,
2.հաշվարկել
և
համադրել
նախագծեր
և
տվյալների
բազաներ
ստեղծելու
հնարավորությունները,
3.կատարել հարցումներ, ի մի բերել կատարվաշ հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
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կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
9. ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում
են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով, և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
(Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ,
2. տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ,
3. տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ,
4. ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում,
5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
7. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
8. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
9. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
10. Shelly Cashman, Microsoft Office

1.
4.
13.

1401/Մ65

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3
կրեդիտ

2 ժամ
12.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
14.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

առանձնահատկություններին, ուսումնասիրման մեթոդներին, հետազոտական աշխատանքի
փուլերին, գիտական հետազոտության էթիկային։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
5. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
141

6. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
5. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
6. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
4. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները,
առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
5. քննարկումներ և վերլուծություններ,
6. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր աշխատանքի
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների
ուսումնասիրման մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։
Հետազոտության

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
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գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
10. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
11. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
12. Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.

1.

1406/Մ02

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

2. Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ

3.

3 կրեդիտ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• գիտելիքներ հաղորդել լեզվի ուսումնասիրության մեթոդների առաջացման և
պատմական զարգացման հիմնական ուղիների վերաբերյալ.
• ծանոթացնել մասնագիտության նկարագրության ավանդական և արդիական
մեթոդներին, նրանց կիրառման բնագավառների, առավելությունների և թերությունների
իմացության ձևավորում.
• ձևավորել կախված մասնագիտության ուսումնասիրության կոնկրետ խնդիրներից՝
հետազոտական մեթոդի ընտրության կարողություններ (մագիստրոսական թեզը
պատրաստելիս և հետագա գիտամանկավաժական աշխատանքում):
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

4. թվարկել տեսական գիտելիքներ լեզվաբանական և գրականագիտական խնդիրների
ուսումնասիրության մեթոդների մասին.
5. ճանաչել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտության մեթոդների
ձևավորման պատմությունը.
6. բացահայտել յուրաքանչյուր մեթոդի նպատակներն ու կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության տարբեր մեթոդներ՝ ելնելով իր առջև դրված կոնկրետ նպատակներից ու
խնդիրներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունք143

ները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական
հետազոտություններ,
ուսումնասիրություններ
իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
2. Ստուգարք.
ուսանողները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք՝ արդիական մեթոդների
կիրառումով.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական հետազոտության մեթոդներ, կառուցվածքային վերլուծության մեթոդներ,
2. քանակական մեթոդներ, իմաստաբանական մեթոդներ,
3. փորձառական մեթոդներ, ստուգող մեթոդներ,
4. ժամանակակից լեզվաբանության հիմնական գաղափարներն ու ուղղությունները (ճանաչողական, գործաբանական, կիբեռնետիկական լեզվաբանություն), լեզվական,
լեզվաբանական, անդրլեզվաբանական կաղապարներ, փոխակերպում և
փոխկաղապարում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
7. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր. 2004։
8. Լ.Հովսեփյան, Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007։
9. Ռ.Լ.Ուռուտյան, Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը, Եր., 1978։
10. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
11. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
12. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.
1. 1404/Մ61

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4.

2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6.

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7.

3. 3 կրեդիտ

Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական ուղղություններն ու
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դպրոցները.
•
15.

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները.
մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և սկզբունքները.
լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը.
պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու
սկզբունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները.
տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ.
ցուցադրելու տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը.
համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ
կարողությունների հետ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա.3 գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքների, գրական տեքստերի մասնագիտական
ընթերցման սկզբունքների իմացություն.
Բ.1. դպրոցում և գիտահետազոտական աշխատանքում գիտելիքները կիրառելու կարողություն:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն.
3. ռեֆերատ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և սկզբունքների
հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր քննադատություն»,
Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության ակունքներում.
ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծություն,
վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ,
դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
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Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ հասկացությունը:
Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և պատմություն: Դիսկուրս. ա)
լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն իբրև դիսկուրս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.
2. Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.
3. Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
4. Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն)
5. Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
6. Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
7. Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.:

1401/M61
Շաբաթական 4 ժամ

Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
դաս.-2 գործ.-2

6 կրեդիտ

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
եզրափակիչ գնահատմամբ
Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները,
• բացատրել լեզվի զարգացման միտումներն ու լեզվական տարբեր մակարդակներում տեղի ունեցող
տեղաշարժերը,
• քննարկել լեզվական խնդիրների հաղթահարման, վիճելի դրույթների միօրինականացման
հնարավորությունները։
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
2. որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
3. գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների
առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել արդի հայերենի լեզվական տարբեր մակարդակներում (հնչյունական, բառային,
քերականական) կատարված փոփոխություն-տեղաշարժերը, դրանց հիման վրա բացատրել լեզվի
զարգացման միտումները,
2. ցուցադրել հնչյունական, բառապաշարային և քերականական տեղաշարժերի առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
2. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում կատարված փոփոխությունների
վերաբերյալ։
1.

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

2.

Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները,
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հետազոտական մեթոդները,
Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման
միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
4. Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք համակարգայնորեն
վերլուծել,
5. Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
1. ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով, գրավոր
առաջադրանքների կատարման ձևով (ռեֆերատներ).
2. եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
(hարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`4+ 3+3 միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է):
3.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
Հիմնական գրականության ցանկը.
1. Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011,
2. Ղարագուլյան Թ., Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, Եր., 1974,
3. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983,
4. Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., 1967,
5. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:

1. 1402/Մ03

2. Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը

4. 2ժամ/ շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ
ECTS

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայերենի խոսքի մասերի վերաբերյալ առկա
տեսակետները, քերականագիտական ըմբռնումները՝ Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականական
արվեստի» հայերեն թարգմանությունից մինչև արդի հայ լեզվաբանություն, ուսումնասիրել խոսքի
մասերի դասակարգման տարբեր չափանիշները,
լեզվաբանական ըմբռնումների փոփոխության
հիմնական միտումներ, դասակարգել և վերլուծել հայերենի խոսքի մասերի համակարգը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.
2.

նկարագրել և տարբերակել անուն խոսքի մասերի վերաբերյալ տեսությունները հայերենի
զարգացման բոլոր փուլերում
նկարագրել, զուգադրել և համեմատել հայերենի խոսքի մասերի քերականագիտական
ըմբռնումները տարժամանակյա կտրվածքով:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները անուն խոսքի մասերի առումով տարբեր
լեզուների զուգադրական քննության ժամանակ

2.

ներկայացնել և վերլուծել հայերենի խոսքի մասերի վերաբերյալ տեսությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
9.

ընդհանրացնել հայ քերականագիտության հին և նոր ուղղությունների փոխադարձ կապերը:

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

Բ4. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա լեզվական
փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակները:
10. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ուսանողները ձեռք են բերում նշված գիտելիքը և իմացությունը հետևյալ մեթոդներով.
1. հայ քերականագիտության մեջ խոսքի մասերին առնչվող անցյալ և ներկա գնահատականների,
հայերենի խոսքի մասերի ուսումնասիրությունների մասին դասընթացներ
2. նշանավոր լեզվաբանների հայացքների ու մոտեցումների վերաբերյալ
գիտական զեկուցումներ, ռեֆերատներ
3. հանձնարարվող թեմաների շուրջ քննական վերլուծություններ և բանավեճեր:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. խոսքի մասերի տարբերակումը հայ հին և միջնադարյան քերականություններում
2. խոսքի մասերի տարբերակումը 17-19-րդ դարերի հայերեն լատինատիպ և ինքնուրույն
քերականություններում
3. խոսքի մասերի տարբերակումը նոր և նորագույն շրջանի հայ քերականականական և լեզվաբանական
աշխատություններում
4. հայերենի խոսքի մասերի համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965,
Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1962,
Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, հանդերձ
ներածությամբ և հավելվածով, Վիեննա, 1866,
Ջահուկյան Գ., Գրաբարի քերականության պատմություն, Երևան, 1974:

1. 1402/Մ04

2. Հայ ձեռագրատների ժառանգության ուսումնասիրությունը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ
ECTS

8. Դասընթացի նպատակն է՝ընդհանուր գիտելիքներ մատուցել հայերեն ձեռագիր ժառանգության,
ձեռագրական արվեստի, գրչության հիմնական կենտրոնների մասին, տեղեկություններ հաղորդել
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պահպանված հայերեն ձեռագրերի ընդհանուր նկարագրի, թեմատիկայի, ժանրերի մասին, նկարագրել
հայերեն ձեռագրերի հիմնական կենտրոնները միջնադարում, ձեռագրատների և գրքատների ստեղծման
պատմությունը, ուսումնասիրել հայերեն ձեռագրերի խոշորագույն շտեմարանները մեր օրերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ճանաչել հայերեն ձեռագրերի հիմնական շտեմարանները, ձեռագրատներն ու հավաքածուների
պաշարը,
Ճանաչել ուսումնասիրման ենթակա և առանջնահերթ քննության սպասող ձեռագրական
պաշարը մեր օրերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ձեռագիր մատյանների վերածված տեքստերի համեմատական բնագրերի նյութերը,
Տարբերակել ձեռագրական-գրչության արվեստի հիմնարար սկզբունքները և հմտությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան):

11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
Բ3. ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզվական
փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները,
Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Գիտահետազոտական աշխատանք հայերեն ձեռագրատների մասին հրապարակումների շուրջ,
2. Թարգմանություններ ձեռագիր մատյաններից,
3. Գիտահետազոտական պրակտիկա Երևանի Մ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան, առաջադրանքներ,
4. Հանդիպումներ հայերեն ձեռագրատների աշխատակիցների հետ և համատեղ քննարկումներ,
5. Գիտական պրակտիկա, ըստ հնարավորին՝ արտերկրի ձեռագրատներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միջնադարյան հայ գրչության արվեստը և ձեռագիր ժառանգությունը։
2. Գրչության կենտրոնները, առանձնահատկությունները, ստեղծած գրավոր ժառանգությունը։
3. Ձեռագրատները և նրանցում ամբարված գիտական, գրական, պատմական ժառանգության
նկարագիրը։
4. Ձեռագրերի ուսումնասիրման ներկա մոտեցումներն ու ընթացքը. ձեռագրական, մատենագրական,
բանասիրական հայեցակարգեր։
5. Հայերեն ձեռագիր ժառանգության ուսումնասիրման նոր անելիքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հովսեփյան Գ., Գրչության արվեստը հին հայոց մեջ, Վաղարշապատ, 1913,
2.
Աբրահամյան Ա., Հայոց գիր և գրչություն, Ե., 1973,
3.
M. E. Stone, The Manuscript Library of the Armenian Patriarchate in Jerusalem, Jerusalem, 1969,
4.
Ձեռագրացուցակներ
հայերեն
ձեռագիր
գրադարանների
(Մ.
Մաշտոցի
անվ.
Մատենադարան, Վենետիկի, Վիեննայի, Երուսաղեմի և այլ)։
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1. 1402/Մ01

2. Գրաբարյան, միջինհայերենյան բնագրերի ժանրային և
լեզվական առանձնահատկությունները

4. 4 ժամ/ շաբաթ.
5.

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ
ECTS

5. դաս.-2, գործ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին ներկայացնել գրաբարյան բնագրերի ժանրային և լեզվական
առանձնահատկությունները, միջինհայերենյան բնագրերի ժանրային և լեզվական
առանձնահատկությունները, դասակարգել և վերլուծել 5-17-րդ դարերի գեղարվեստական, գիտական,
պատմական ստեղծագործությունների հիմնական բնութագրումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել հայերենի զարգացման 2 փուլերում` գրաբարում և միջին հայերենում եղած բնագրերի
լեզվական հիմնական բնութագրերը,
2. լուսաբանել հայ հին և միջնադարյան բնագրերի բառաքննական վերլուծությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

ստեղծագործաբար կիրառել ստացած գիտելիքները, ըմբռնել նորերը,
կազմակերպել տվյալ բնագավառին վերաբերող մասնագիտական զեկուցումներ, հրապարակումներ, մագիստրոսական ատենախոսություն:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

2.
3.

Ա4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական դասերը` ըստ
իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների. ունակ կլինի համարժեք
թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ թվում`
հունաբան և լատինաբան,
Բ4. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա լեզվական
փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակները.
Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Ուսանողները ձեռք են բերում նշված գիտելիքը և իմացությունը հետևյալ մեթոդներով.
1.
2.

գրաբարյան բնագրերի լեզվական առանձնահատկությունների մասին դասընթացներ,
հայ մատենագիրների գրական ժառանգության վերաբերյալ գիտական զեկուցումներ,
ռեֆերատներ,
3. միջինհայերենյան բնագրերի լեզվական և ժանրային առանձնահատկությունների
վերլուծություններ, զեկուցումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր, որը գնահատվում է առավելագույն 4 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցման հիման վրա, որը գնահատվում է
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առավելագույն 4 միավոր .
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց։
14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
3.

1. հինգերորդ դարի հայ գրականության նշանավոր երկերը
2. գրաբարի բառապաշարը և նրա հարստացման հիմնական աղբյուրները
3. միջնադարյան հայ գեղարվեստական գրականություն
4. միջնադարյան պատմական գրականություն
5. միջնադարյան գիտական գրականություն:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Աճառյան Հ., Պատմություն հայոց նոր գրականության, Ա, Վաղարշապատ, 1906,
Ղազարյան Ռ., Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Երևան, 2001,
Ղազարյան Ս., Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 2006:

1. 1406/Մ06

2. Դասական լեզուներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել դասական լեզուների (հին հունարեն,
լատիներեն) հիմնական առանձնահատկությունները, նրանց լեզվաբանական, բանասիրական և
ընդհանուր մշակութային դերը քաղաքակրթության մեջ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կճանաչի դասական լեզուների դերը համաշխարհային մշակույթի պատմության,
մասնավորապես՝ բանասիրության մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

վերլուծել դասական լեզուների լեզվական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. կկարողանա ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները:
16.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.
17.

Ա2. լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մեթոդները,
Բ1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները մեկնաբանելիս,
Գ3. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները:
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունք
3. զեկուցումներ

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
18.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.
2.
3.
4.
5.
19.
1.
2.
3.

Լատ. Classicus, a, um «դասական» ածականի ծագումը և զարգացումը,
Խոսք, գրավոր խոսք, գրական լեզու, դասական լեզու,
Հին հունարեն և դասական հունարեն,
Հունարենի դասական դիրքը լատիներենի, սլավոնական լեզուների և հայերենի նկատմամբ,
Արհեստական լեզուների լատինական հիմքը և դրանց անկենսունակության պատճառները:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Համբարձումյան Վ.Գ., Լատիաբան հայերենի պատմություն, Եր., 2010,
Մուրադյան Գ.Ս., Հունաբանությունները դասական հայերենում, Եր., 2010,
Ա. Մարգարյան, Ա. Հայրապետյան, Օտար բառերի բացատրական բառարան, Ե., 2004:

1. 1406/ Մ 07

2. Լեզվաբանական տիպաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 գործ.-2

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել լեզվաբանական տիպաբանության՝ որպես
ուրույն գիտակարգի առանձնահատկություններին, տալ գիտելիքներ տիպաբանական կարևորագույն
տերմինների և հասկացությունների վերաբերյալ, տալ գիտելիքներ կատարված տիպաբանական
դասակարգումների մասին, ձևավորել տիպաբանական դասակարգումը գնահատելու կարողություններ,
ձևավորել տիպաբանական վերլուծություն կատարելու հմտություններ, ձևավորել ընդհանուր
տիպաբանության հարցադրումների համատեքստում առանձին լեզվի (մասնավորապես հայերենի)
տիպաբանական բնութագիրը որոշելու կարողություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել լեզուների տիպաբանական դասակարգման սկզբունքները և մեթոդները:

1.
2.
3.

ներկայացնել տիպաբանության հիմնական հասկացությունները և կարևորագույն
տեսությունները,
գնահատել առկա դասակարգումները, ցույց տալ դրանց արժանիքներն ու թերությունները,
տարբերակել տիպաբանական վերլուծության և լեզվի տիպաբանական բնութագիրը:

1.
2.

կիրառել հետևողական (անհակասական) դասակարգում կատարելու սկզբունքները,
կիրառել լեզվաբանական տիպաբանության միջգիտակարգային կապերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.
2.

Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
Գ1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները
1. դասախոսություն,
2. հանձնարարված գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրում և հետագա քննարկում,
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ռեսուրսներ,

3. կարևորագույն հարցերի ընդհանուր քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.
3.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
21.
1.
2.
3.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր, որը գնահատվում է առավելագույն 4 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցման հիման վրա, որը գնահատվում է
առավելագույն 4 միավոր .
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց։
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տիպաբանական լեզվաբանությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ:
Տիպաբանական հետազոտության հիմնական խնդիրները, սկզբունքներն ու մեթոդները,
տիպաբանական կարևորագույն հասկացությունները:
Տիպաբանական լեզվաբանության կապերը ընդհանրույթների տեսության և լեզվի
բնութաբանության հետ:
Լեզուների տիպաբանական դասակարգումները. տիպաբանական լեզվաբանության ձևավորումը
և հետագա զարգացման ընթացքը:
Հայոց լեզվի տեղը տարբեր տիպաբանական դասակարգումներում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Գ. Բ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հ. I-II, Եր., 1960-1962,
Г. П. Мельников. Системная типология языков: Синтез морфологической классификации языков
со стадиальной. М., 2000,
Н. Б. Мечковская. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. М., 2001:

1. 1406/Մ02

2. Համեմատական քերականություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

դաս.-2, գործ. - 2

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել անհրաժեշտ գիտելիքներ ՝ համեմատական
լեզվաբանության հիմնախնդիրների և հիմնադրույթների, լեզվական ցեղակցությունը և ծագումնային
ընդհանրությունները պարզելու, դրանք տիպաբանական և այլ կարգի լեզվական ընդհանրություններից
սահմանազատելու, հնդեվրոպական նախալեզվի ընդհանուր բնութագրի և հայերենում հնդեվրոպական
լեզվական երևույթների արտացոլման առանձնահատկությունների, հայերենի և ցեղակից այլ լեզուների
փոխհարաբերության և մերձավորության աստիճանի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրել համեմատական լեզվաբանության հիմնախնդիրներն ու դրույթները,
հիմնավորել գնահատելու համեմատական լեզվաբանության տեղն ու դերը լեզվաբանության այլ
ուղղությունների և ճյուղերի շարքում
լուսաբանելու հայերենի համեմատական քերականության դերը հայերենագիտության բնագավառում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գնահատել հայերենի և ցեղակից այլ լեզուների ծագումնային, տիպաբանական և այլ կարգի լեզվական
ընդհանրությունները,
5. կատարել համաժամանակյա լեզվական երևույթները նաև պատմահամեմատական տեսանկյունից,
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որը կնպաստի համաժամանակյա լեզվական երևույթների առավել խոր ու համակողմանի ըմբռնմանը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. կիրառել համեմատական լեզվաբանության մեթոդաբանական սկզբունքները,
2. մեկնաբանել ներկայացվող տեսական դրույթները համոզիչ փաստարկումներով և ճշգրիտ օրի-

նակներով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա6. Ճանաչել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումների զուգադրական
քննությունները,
Բ5. արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք ներդնել
հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժեքավորման ընթացքում,
Գ3. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ միջոցները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, խմբային քննարկում,
2. խոսքային` բացատրական-նկարագրական, վերարտադրողական, քննական-վերլուծական,
համեմատական մեթոդներ,
3. ոչ գործուն (պասսիվ), գործուն (ակտիվ) և փոխներգործուն (ինտերակտիվ) մեթոդներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր, որը գնահատվում է առավելագույն 4 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցման հիման վրա, որը գնահատվում է
առավելագույն 4 միավոր .
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Լեզուների պատմահամեմատական ուսումնասիրության և տիպաբանական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները. համեմատական լեզվաբանության նպատակն ու խնդիրները:
2. Լեզուների ցեղակցությունը և ծագումնային ընդհանրությունները պարզելու կարևորագույն
սկզբունքները:
3. Հնդեվրոպական հոլովման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և նրա արտացոլումը հայերենում:
4. Հնդեվրոպական խոնարհման համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և նրա արտացոլումը հայերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Գաբրիելյան Յու, Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն, Եր., 2001,
2. Ավետյան Ս., Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական

սկզբունքները
(համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ), Եր., 2014,
3. Герценберг Л. Г., Краткое введение в индоевропеистику. СПб., 2010,
4. Clackson, J. Indo-European Linguistics: An Introduction, Cambridge University Press, 2007,
5. Schmitt R., Grammatik des Klassisch-Armenischen mit sprachvergleichenden Erläuterungen, 2., durchgesehene
Auflage, Innsbruck, 2007:
1. 1402/Մ09

2. Գրաբարը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
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3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ /շաբ

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել գրաբարին տիրապետող տարբեր բնագավառների հայագետներ,
պատրաստել գրաբարից արևելահայերեն թարգմանություն կատարելու ունակ, գրաբարով ավանդված
աղբյուրներին իրազեկ մասնագետներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1.

ճանաչել դասական ուղղագրության հիմունքները;

1.

վերլուծել դասական գրաբարով ավանդված մատենագիտական և դավանական բնագրերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

օգտագործել տեղեկատվական տարբեր շտեմարաններ՝ համացանցային աղբյուրներ, գիտական
կայքեր, էլեկտրոնային գրադարաններ,
2.
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, պատրաստել զեկուցումներ, գրել
հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.
2.
3.

Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
Բ2. բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն՝ համապատասխան նյութերի կիրառմամբ, սլայդեր՝ էլեկտրոնային տարբեր
կրիչներով,
2. գործնական հարցումներ, թարգմանություն բանավոր և գրավոր, ռեֆերատներ, զեկուցումներ,
3. գիտահետազոտական պրակտիկա՝ մատենադարանի թվայնացված շտեմարանների, հասանելի
ձեռագրերի ուսումնասիրության նպատակով:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրաբարի հնչյունական կառուցվածքը, ուղղագրություն և ուղղախոսություն,
2. գրաբարի բառապաշարը,
3. գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական կառուցվածքը,
4. գրաբարից արևելահայերեն թարգմանության հմտություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Առաքելյան Վ., Գրաբարի քերականություն, Եր., 2010:
Խաչատրյան Գ., Գրաբար, Եր., 2014:
Մկրտչյան Է., Գրաբարի դասընթաց, Եր., Եր., 2008:

1. 1402/Մ05
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Աստվածաշնչի լեզվաոճական քննություն
5. դաս.-2
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3. 3 ECTS
կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է բանասիրական, աստվածաբանական, պատմական բաժինների
ուսանողներին ընդհանուր գիտելիքներ մատուցել Աստվածաշնչի հայերեն (գրաբար) բնագրի
ձևավորման պատմության, տարբեր գրքերի թարգմանության, բնագրի հետագա փոփոխությունների
մասին, գիտելիքներ տալ հայերեն Աստվածաշնչի կանոնի՝ հունարենի, եբրայերենի, ասորերենի հետ
ունեցած առնչությունների մասին, ներկայացնել Աստվածաշնչի հայերեն տպագիր օրինակի
պատմությունը, տպագիր և ձեռագիր բնագրերի առնչակցությունները, ծանոթացնել Աստվածաշնչի
աշխարհաբար թարգմանություներին, դրանց տարբերություններին, գրաբար բնագրի հետ ունեցած
առնչություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ճանաչել հունարեն, եբրայերեն բնագրերի հետ հայերեն աստվածաշնչի առնչությունները:

1.

Օգտագործել Աստվածաշնչի հայերեն բնագրի հետ կապված բազմակողմանի գիտելիքները
լեզվական, գրականագիտական և այլ ոլորտների ուսուցողական նյութերում։
Տարբերակել Աստվածաշնչի աշխարհաբար թարգմանությունները, դրանց հիմնական
առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

2.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.

Բ2. բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,
Գ4. ցուցաբերել
օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և
մասնագիտական առարկաների միջև:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թարգմանություններ գրաբարից աշխարհաբար,
2. Գիտահետազոտական աշխատանք Աստվածաշնչի թարգմանության վերաբերյալ գիտական պաշարը
գնահատելու շուրջ,
3. Գիտահետազոտական պրակտիկա Երևանի Մ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարան և Ս. Էջմիածնի
Գևորգյան հոգևոր ճեմարան,
4. Ձեռագիր և տպագիր բնագրերի համեմատական քննություն,
5. Գիտական սեմինարներ,
6. Խմբային մշակումներ։

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության պատմություն
2. Հայերեն Աստվածաշնչի կանոնը, առնչությունները հունարեն, եբրայերեն և ասորերեն բնագրերի հետ
3. Միջնադարյան հայ գրականության մեջ աստվածաշնչային թեմատիկան ըստ ժանրերի
4. Աստվածաշնչի աշխարհաբար թարգմանությունները և բնագրերի համեմատությունը
5. Աստվածաշնչի բնագիրը և կանոնը՝ ըստ հին և նոր լեզուների
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր կտակարանների, Ս. Էջմիածին, 2001,
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2.
3.

Զարեհ եպս. Ազնաւուրեան, Աստուածաշունչ – թարգմանութիւն և սերտողութիւն, Մոնթրէալ,
2004,
Эммануиль Тов, Текстология Ветхого Завета, М., 2000։

1. 1406/մ11

2. Իմաստաբանական նորագույն ուսմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ`գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել իմաստաբանության պատմության զարգացման
հիմնական ընթացքը, ուսումնասիրության մեթոդները, լեզվաբանական տարբեր դպրոցների
մոտեցումները խնդրո առարկայի վերաբերյալ, ծանոթացնել իմասատբանության ոլորտում գործող
նորագույն եզրութաբանությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ձևակերպելու իմաստաբանության հիմնական ըմբռնումների առանձնահատկությունները,
ներկայացնելու իմաստաբանության ըմբռնումների պատմական զարգացման
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.
8.

համադրելու և վերլուծելու իմաստաբանական քննության տարբեր մեթոդները և
ուղղությունները,
մեկնաբանելու բառագիտության տարբեր շերտերի և իմաստաբանության հիմնական
խնդիրների փոխադարձ կապը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ կառուցելիս,
6. օժանդակելու լեզվաբանական մտքի հետագա զարգացմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. Ճանաչել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումների զուգադրական քննությունը,
2. Բ1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները մեկնաբանելիս,
3. Գ3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր և քննարկումներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. անհատական զեկուցումներ և ռեֆերատների քննարկումներ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Իմաստաբանության առարկան, նպատակը, կապը լեզվաբանական այլ բաժինների և
գիտակարգերի հետ, վերլուծության մեթոդները,
Իմաստաբանության պատմությունը և առնչությունները գործաբանական լեզվաբանության հետ,
Իմաստաբանության հիմնական եզրույթների և նորագույն եզրութաբանության լուսաբանում,
Բառիմաստի կառուցվածքը, բնորոշումները ու ըմբռնումները,
Բառերի լեզվական իմաստների դասակարգում և խմբավորում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Աղայան Էդ. Բ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984,
John Lyons: Linguistic Semantics. Cambridge 1995,
Апресян Ю. Д., Исследования по семантике и лексикографии, М., 2009,
Селиберстова О., Н., Труды по семантике, М., 2004,
Кубрякова Е. С., Теория номинации и словообразование, М., 2012:

1. 1406 /Մ12

2. Լեզվափիլիսոփայություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8.Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել լեզվափիլիսոփայության՝ որպես միջգիտակարգի առանձնահատկություններին, տալ գիտելիքներ լեզվափիլիսոփայության հիմնական
հարցադրումների և այլ գիտակարգերի հետ առնչությունների վերաբերյալ, տալ գիտելիքներ
լեզվափիլիսոփայական ուսմունքների պատմության մասին, ձևավորել լեզվափիլիսոփայական
տեսությունների վերլուծություն և համեմատություն կատարելու հմտություններ, ձևավորել ընդհանուր
լեզվաբանության դրույթների փիլիսոփայական հիմնավորում և գնահատում տալու կարողություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

նկարագրել լեզվափիլիսոփայության
տեսությունները:

պատմությունը,

հիմնական

լեզվափիլիսոփայական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կկարողանա ճիշտ կիրառել լեզվափիլիսոփայության հիմնական հասկացությունները և
կարևորագույն տեսությունները,
կատարել լեզվաբանական դրույթների և պնդումների փիլիսոփայական վերլուծություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

կիրառել փիլիսոփայորեն հիմնավորված լեզվաբանական ուսումնասիրություն կատարելու
սկզբունքները,
2. կիրառել լեզվափիլիսոփայության միջգիտակարգային կապերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1.
2.
3.

Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
Ա6. Ճանաչել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումների զուգադրական
քննությունները,
Բ5. արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդներ և դրանք ներդնել
հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժեքավորման ընթացքում:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. հանձնարարված գրականության ինքնուրույն ուսումնասիրում և հետագա քննարկում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.

Լեզվափիլիսոփայությունը որպես լեզվաբանական գիտակարգ. նրա խնդիրները, սկզբունքներն
ու մեթոդները,
2.
Լեզու և գիտելիք, լեզու և ճանաչողություն: Լեզվափիլիսոփայության կապը ճանաչողական
լեզվաբանության հետ,
3.
Լեզու և հաղորդակցում: Լեզվափիլիսոփայության կապերը հաղորդակցման տեսության և
գործաբանության հետ,
4.
Լեզու և մշակույթ: Լեզվափիլիսոփայության կապը լեզվամշակութաբանության հետ,
5.
Լեզվի ծագումը և զարգացումը որպես փիլիսոփայական հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

11. Л.-А. Абрамян. Тетрадь Sigma. Ер., 2008,
12. Ж. Деррида. О грамматологии. М., 2000,
13. П. Рикер. Конфликт интерпретаций. М., 2002:
1. 1402/Մ13

2. Հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի պատմական
զարգացումը

4. 2 ժամ /շաբաթ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել հայերենի հոլովման և խոնարհման
համակարգերի զարգացման ընթացքը, ներքին տրամաբանությունը, ուսանողներին ցույց տալ
հոլովման և խոնարհման համակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները հայերենի
զարգացման տարբեր փուլերում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել հայերենի հոլովման համակարգի զարգացման ընթացքը:

1.
2.

տարանջատել հայերենի հոլովման համակարգի առանձնահատկությունները,
վերլուծել հոլովման և խոնարհման համակարգերի զարգացման պատմական ընթացքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
կիրառել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

2.
3.

Ա4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական դասերը`
ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների. կարողանալ
համարժեք թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ
թվում` հունաբան և լատինաբան,
Բ3. ընդհանրացնել բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզվական
փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները,
Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գիտական սեմինարներ
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2. գիտահետազոտական պրակտիկա
3. թարգմանական աշխատանքներ, առաջադրանքներ և մշակումներ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․ Գրաբարի հոլովման համակարգը,
2․ Միջին հայերենի հոլովման համակարգը,
3․ Ժամանակակից հայերենի հոլովման համակարգ,
4․Գրաբարի խոնարհման համակարգը,
5․ Միջին հայերենի խոնարհման համակարգի առանձնահատկությունները,
6․ Արդի հայերենի խոնարհման համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն Հայոց լեզվի, 4-րդ Ա, Բ, 5-րդ, 6-րդ, Երևան,
1952- 1967,
2. Ա. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 1975,
3. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Բ, Երևան, 1976,
4. Գ. Բ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Երևան, 1959,
5. Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան․
1987։
1. 1402/Մ14

2. Հայ հոգևոր քնարերգության լեզվական
առանձնահատկությունները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայ հոգևոր քնարերգության զարգացման փուլերը
ներկայացնել հայ հոգևոր քնարերգութան տարբեր դարաշրջաններին բնորոշ լեզվական
առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

գիտակցելու և բացատրելու հայ հոգևոր քնարերգության ժանրային առանձնահատկությունները,
ներկայացնելու զարգացման տարբեր փուլերին բնորոշ լեզվական առանձնահատկությունները,
ներկայացնելու տարբեր փուլերի բնագրերի լեզվական և ժանրային ընդհանրություններն ու
տարբերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

համադրել տարբեր դարաշրջանների բնագրերը և բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները,
թարգմանել և վերծանել հայ հոգևոր քնարերգության տարբեր ժանրերի նմուշները։

1.

կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, ստեղծագործաբար զարգացնել և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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առաջադրել նորերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները,
2. Ա4.ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական դասերը` ըստ իրենց
ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների,
3. Բ3. թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ թվում` հունաբան
և լատինաբան,
4. Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր և քննարկումներ։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. լսարանային քննարկումներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 5-րդ դարի հոգևոր քնարերգություն,
2. 7-8-րդ դարերի հոգևոր քնարերգություն,
3. 8-13-րդ դարերի հոգևոր քնարերգություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
1980
5.
6.

Գ. Բ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Երևան, 1959,
Առաքելյան Վ., Գրաբարի քերականություն, Եր., 2010,
Մուրադյան Գ.Ս., Հունաբանությունները դասական հայերենում, Եր., 2010,
Գ. Հակոբյան, Շարականների ժանրը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (V-XV դդ.), Եր.,
Հ. Բախչինյան, Շարականի գրապատմական ուղին (5-14-րդ դարեր), Եր., 2012,
Մանուկ Աբեղյան, Հոգևոր երգ / Երկեր, հ. Գ, Եր., 1968։

1. 1402/M98

Հատուկ մասնագիտական գրաբարյան տեքստերի քննություն և
թարգմանություն

4. 4 ժամ/ շաբաթ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 կրեդիտ
ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել գրաբարով ստեղծված բազմաժանր ու
բազմաբովանդակ գրականությանը, ինչպես նաև դրա հիմնական առանձնահատկություններին ու
ոճական տարբերություններին, ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական, բժշկագիտական, իրավաբանական երկերի լեզվաոճական տարբերությունները, թարգմանական առանձնահատկութ-յունները,
ուսանողներին սովորեցնել գրաբարից աշխարհաբար թարգմանություններ կատարելու սկզբունքները և
հիմնական կաղապարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ըմբռնել դասական գրաբարի և հետագա շրջանների լեզվաոճական տարբերությունները․

1.

առանց դժվարության վերլուծել թե´ գեղարվեստական, թե´պատմական և թե´
փիլիսոփայական երկեր․
գրաբարի և միջին հայերենի քերականական գիտելիքները կիրառելով՝ վերլուծություններ անել
և թարգմանել բժշկագիտական, իրավաբանական նյութեր․
կիրառել թարգմանություն կատարելու հմտությունները․

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

2.
3.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները առաջադրված խնդիրները լուծելի․
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

2.
3.

Ա4. ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական դասերը` ըստ
իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների. ունակ կլինի համարժեք
թարգմանել գրաբարի տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ թվում`
հունաբան և լատինաբան,
Բ4. բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա լեզվական
փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակները.
Գ4. ցուցաբերել
օտար լեզվի խոր իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և
մասնագիտական առարկաների միջև:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գիտական սեմինարներ
2. գիտահետազոտական պրակտիկա
3. թարգմանական աշխատանքներ, առաջադրանքներ և խմբային մշակումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր, որը գնահատվում է առավելագույն 4 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցման հիման վրա, որը գնահատվում է
առավելագույն 4 միավոր .
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 5-րդ դարի հայ մատենագիտության և թարգմանական գրականության լեզվաոճական դասերը,
2. Հունաբան և լատինաբան հայերեններ, նրանցով ստեղծված գրականությունը,
3. Միջնադարյան հայ մատենագրությունը,
4. բժշկական գրականություն, իրավաբանական գրականություն,
5.Գրաբարյան տարբեր բնագրերի քննական վերլուծություն և թարգմանություն;
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. 1,2 , Երևան, 1940,1951,
Ռ.Ղազարյան, Միջին գրական հայերենի բառապաշարը, Եր., 2001,
Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 2006։

1. 1406/Մ16

2. Հնչույթաբանական արդի ուսմունքներ
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ պարզաբանել հնչույթաբանության՝ որպես լեզվաբանական գիտակարգի
դրսևորման հայեցակարգային առանձնահատկությունները ըստ վերջին տեսությունների (գործառական,
բինար (երկանդամ),
երկաստիճան),
ուրվագծել նշված տեսություններից յուրաքանչյուրի դերը
հնչույթաբանական գիտակարգի ամբողջացման հարցում, նշել հնչույթաբանական երկու՝
համաժամանակյա (ՀՀ) և տարաժամանակյա (ՏՀ) գիտակարգերի հետազոտության մեթոդական
ընդհանրությունները և յուրահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ճանաչել հնչույթաբանության՝ որպես գիտակարգի՝ տարբերակիչ գծերը լեզվաբանական այլ
գիտակարգերից,
դասակարգել հնչաբանական երկու գիտակարգերից յուրաքանչյուրի, հնչյունաբանության և
հնչույթաբանության ուսումնասիրության առարկաները և ոլորտները,
ճանաչել այն ներդրումը, որ ունեցել են հնչույթաբանական վերջին ուսմունքները այդ գիտակարգի զարգացման գործում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

3.

արժևորել հնչույթաբանության նշանակությունը լեզվաբանության զարգացման գործում,
տարբերակել այն սկզբունքները, որոնցով բնորոշվում են հնչույթաբանական երկու՝ տարաժամանկյա և համաժամանակյա հայեցակարգերը,
տարանջատել հնչույթաբանական հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ տարբեր
ուսմունքների հայեցակարգային առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.
կիրառել հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,
2.
լեզվաբանական քննության ընթացքում տարբերակել հնչաբանական հիմնական միավորները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.

Բ1. կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները մեկնաբանելիս,
Գ2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր և քննարկումներ:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.սեմինար պարապմունքներ
3. անհատական առաջադրանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
2.
3.

4.

1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է գրավոր, որը գնահատվում է առավելագույն 4 միավոր,
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցման հիման վրա, որը գնահատվում է
առավելագույն 4 միավոր .
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով։ Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց։

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1.
2.

Հնչույթաբանության հիմնական հասկացությունները,
Համաժամանակյա և տարաժամանակյա հնչույթաբանական գիտակարգերի ուսումնասիրության
ոլորտների սահմանազատումը,
Երկանդամ (բինար) և երկաստիճան հնույթաբանական տեսությունները,
Հնչույթաբանության զարգացման հիմնական միտումները:

3.
4.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պետրոսեան Վարդան Զ., Սեբաստիան Շահումեանի երկաստիճան հնչոյթաբանական տեսութիւնը //
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, 2016, էջ 479-496,
2. Պետրոսյան Վարդան, Հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական ընթացակարգերը //
Մանակավարժական միտք, թիվ 1-2, 2016, էջ 31-40,
3. Трубецкой Н. С., Основы фонологии, М., 2000:

1. 1406/Մ17

2. Համակարգչային լեզվաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2 ժամ, գործ.-2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատմամբ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին տալ գիտելիքներ լեզվաբանական հետազոտություններում
ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայի կիրառման հնարավորությունների մասին, ձևավորել
պատկերացում լեզվի՝ որպես յուրատեսակ կիբեռնետիկական համակարգի մասին, ծանոթացնել
համակարգչային
լեզվաբանության
կիրառական
բնագավառներին,
ծանոթացնել
լեզվի
ուսումնասիրության և նկարագրման մեջ համակարգչային տեխնիկայի կիրառման համար անհրաժեշտ
լեզվական ռեսուրսների ներկայացման սկզբունքներին ու միջոցներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել լեզվական խնդիրների լուծման մեջ համակարգչային տեխնիկայի կիրառման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
ճանաչել լեզվի հետազոտության արդիական մեթոդները, կիրառման բնագավառներն ու
հնարավոր արդյունքները,
կիրառել լեզվական փաստերի ճշգրիտ և անհակասական նկարագրության միջոցներն ու
տեխնիկան,
ներկայացնել լեզվական նյութը համակարգչային տեխնիկայի համար մատչելի ձևաչափով:

2.
3.
4.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

Փորձարկել լեզվի ձևային նկարագրության սկզբունքներն ու մեթոդները,
Օգտագործել համակարգչային տեխնիկան՝ լեզվաբանական կոնկրետ խնդիրներ լուծելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.

Ա3. սահմանել համակարգչային ծրագրերի միջավայրում հետազոտության և ուսուցման հետ
կապված տեսական և գործնական խնդիրներ,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական պարապմունքներ,
3. Ռեֆերատներ և ինքնուրույն աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 2 միավոր: Հարցերի միավորների քայլն է 0.5:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը։
ՙՀամակարգչային լեզվաբանություն՚ առարկայի էությունը և խնդիրները։
Համակարգչային լեզվաբանության դիրքը հումանիտար և ճշգրիտ գիտությունների շարքում։
Համակարգչային լեզվաբանության կիրառական բնագավառները։
Համակարգչային բառարանագրություն։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Մանուկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Ուռուտյան, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը
լեզվաբանության մեջ «Ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ուսանողների համար», Եր.,
2004,
2. Լ. Հովսեփյան, ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ-2007, Եր., 2007,
3. Լ. Հովսեփյան, Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի
հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր, VI, Եր., 2006,
4. Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Եր., 2003,
5. Р. К. Потапова, Новые информационные технологии и лингвистика, М., 2004:
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3.Հայ գրականության պատմություն

Ծրագրի մասնագիրը

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության թվանիշը

Հայ գրականության պատմություն,
023101.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը
Առկա
8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում
է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
• առկա և հեռակա ուսուցմամբ լայն ու խոր իմացություններով և հմտություններով հայ
գրականության պատմության մասնագետի պատրաստումն է,
• hեռանկարում ընդլայնվելու են մագիստրոսի լիազորությունները, և նրան վստահվելու են
գիտամանկավարժական գործունեության նոր ոլորտներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Ա2. գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
Ա3. հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Ա4. դասակարգելու արդի գրականության զարգացման օրինաչափությունները,
Ա5. մատնանշելու սփյուռքահայ գրակաության հիմնախնդիրները,
Ա6. լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ գրականության ընթացքն ու օրինաչափությունները,
Ա7. վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում,
Բ2. ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը,
Բ3. գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը,
Բ 4. գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը,
Բ 5. խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները.
Բ6. դրսևորելու աշխատանքի արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
Գ4. օտար (անգլերեն) լեզվով ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի իմացություն այն ծավալով,
որն անհրաժեշտ է մասնագիտական բնույթի հաղորդակցում իրականացնելու, ինչպես նաև տեքստերի
ընթերցման և թարգմանության համար,
Գ5. օտար լեզվով կազմել հստակ, լավ կառուցված տեքստ մասնագիտական թեմայի վերաբերյալ,
նկարագրել իր փորձն ու իրադարձություններ, ներկայացնել սեփական կարծիքների և նպատակների
հիմնավորումները:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
12. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
1. գրավոր քննություն
2. ռեֆերատ աշխատանք
3. բանավոր քննություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները հնարավորություն կունենան աշխատելու ոչ միայն ավագ դպրոցներում
և գիտակրթական հիմնարկներում, այլև գրահրատարակչական և մամուլի բնագավառներում, արդի
ԶԼՄ-ներում, էլեկտրոնային հրատարակչություններում, ՀՀ ազգային և ԳԱ ակադեմիայի հիմնարար
գրադարաններում, գրողների և մշակույթի այլ գործիչների տուն-թանգարաններում (Աբովյանի,
Թումանյանի, Պռոշյանի, Իսահակյանի, Չարենցի, Բակունցի, Դեմիրճյանի, Զորյանի, Շիրազի և այլն):
Նրանք կարող են աշխատել նաև Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի,
Գյումրու՝ Միքայել Նալբանդյանի անվան, Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական
համալսարաններում, ինչպես նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում և Արցախի պետական համալսարանում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• գիտական քննարկումներ և բանավեճեր,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ
• համակարգչային լսարան
• պրոյեկտոր:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Տվյալ կրթական ծրագրի մշակման հիմքում ընկած են ՀՀ բարձրագույն կրթության պետական կրթական
չափորոշիչները։
ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակը (հաստատված ՀՀ կառավարության 2016թ. հուլիսի 7-ի N 714
որոշմամբ):
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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իտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

կան տեքստերի մասնագիտական ընթերցման Բ1
ունքներին,

Իր գիտելիքները վստահորեն կիրառել դպրոցում և գրական
բնագավառում.

անա
գրականության
տեսության
արդի Բ2
ախնդիրները,
անա գրական երկերի վերլուծության հիմնական Բ3
ունքները.
րապետի արդի գրականության զարգացման Բ4
աչափություններին.

Ինքնուրույն վերլուծել և գնահատել նոր լույս տեսած գրական երկ

անա
սփյուռքահայ
գրակաության Բ5
ախնդիրները.
անա արդի՝ անկախության շրջանի հայ Բ6
կանության ընթացքն ու օրինաչափությունները.
ակ և մանրամասն գիտելիքներ կունենա հայ Բ7
կանության շրջափուլերի ուղղությունների ու
անքների մասին.

Խմբագրել գրական ստեղծագործությունները.

Գրական մամուլում վարել գրական-քննադատական բաժինների

Վարել գրական բարձրորակ հաղորդումներ ռադիոյով և հեռուստ

դրսևորել աշխատանքի արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի
խմբի ղեկավար:

Բ8

ական (փոխանցելի) կարողություններ
ելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
երնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
կան հոդվածներ և հաշվետվություններ).

ւծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
ար անհրաժեշտ ռեսուրսները,

Գ3

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
նորերը.

Գ4

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյո

Մոդուլի

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

թվանիշը

Ա Ա2 Ա3
1
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Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Օտար լեզու-1

1603 /Մ01

Օտար լեզու-2

1603 /Մ02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

0309/20

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1302/Մ63

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

2301/Մ03

Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

1404/Մ61

Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ

1401/Մ61

X
X

X

X X

X
X

X

X

X

X

X

Պարտադիր
Հայ գրականության շրջափուլերը, ուղղությունները,

X

1403/Մ22

X

X

հոսանքները -2
Հայ պոեմի արվեստը

1403/Մ02

Հայ երգիծաբանությունը

1403/Մ04

Հայ նորավեպը (տեսություն և պատմություն) -2

1403/Մ67

Կիլիկյան հայ մշակույթը և վերածնությունը

1403/Մ01

X

1403/Մ20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Կամընտրական
Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո գեղարվեստական

X

X

ընդհանրություններն ու յուրահատկությունները
X

Խաչատուր Աբովյան

1403/Մ17

Տեքստաբանություն

1403/Մ10

X

Հայ քաղաքական երգիծանքը

1403/Մ19

X X

Բանահյուսություն և գրականություն

1403/Մ65

X

X

X

Միքայել Նալբանդյանը քննադատ

1403/Մ 18

X

X

X

Գրիգոր Զոհրապ

1403/Մ 15

Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքը

1403/Մ64

Հովհաննես Թումանյանը և հայ գրականությունը

1403/Մ16

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈւՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ
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X

X
X

X

X

X

X

X

X

X X

X
X

X

X

«Հայ գրականության պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի ուսումնական
դասընթացների նկարագրիչներ
17.
1603 /Մ01
18.
Օտար լեզու-1 (անգլերեն) 19.
6 կրեդիտ
20. 4 ժամ
21.
գործնական – 4 ժամ
22.
1-ին կիսամյակ
23.
Ստուգարք
24. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

14. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
15. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
16. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. տարբերակել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել, փաստարկել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել
բանավեճեր մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
17. առաջարկել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
18. գնահատել և վերաձևակերպել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
20. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
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• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
21. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
15. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
16. անհատական և խմբային աշխատանք,
17. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
18. ինքնուրույն աշխատանք,
19. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
20. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
21. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
22. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
15. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
16. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
17. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
18. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
23. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
13. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
14. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
15. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
16. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
24. Հիմնական գրականության ցանկ.
13. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
14. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 15. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.
16. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
17. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.
1.1603 /Մ02
4. 2 ժամ

2. Օտար լեզու-2 (անգլերեն)
3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ
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18.
2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

5. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
6. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարդակին համապատասխան
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
9. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
10. անհատական և խմբային աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
15. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
16. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
17. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
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18. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
16.
Հիմնական գրականության ցանկ.
22.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
23.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
24.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
25.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
26.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
27.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
28.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge
University Press, 2011.
1.

1604 /Մ01

2.

Օտար լեզու-1 (գերմաներեն1)
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

3.

6 - կրեդիտ

4.
4 ժամ
19.
20.
1-ին կիսամյակ
21.
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.բացատրել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2.ներկայացնել և համադրել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3.առաջարկել և գնահատել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
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հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց
վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
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14.Հիմնական գրականության ցանկ.
9.
Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
10. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
11. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
12. Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:
1. 1604 /Մ02

2.Օտար լեզու-2 (գերմաներեն-2)

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
4. Գործնական - 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
9. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
10. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
11. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
12. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
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4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
11.
Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
12.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
13.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
14.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
15.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.
1. 0309/Մ20

4.

2 ժամ

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/
17.
Գործնական - 2 ժամ

3. 3 կրեդիտ

18. 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից
օգտվելու հմտությունները,
• սովորեցնել իրենց մասնագիտական ոլորտում համակարգչային տեխնիկայի
օգտագործման հմտությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.գիտակցել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ աշխատելու
սկզբունքները,
2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.օգտագործել դիագրամներ և գրաֆիկներ կազմելու, հաշվարկներ կատարելու նորագույն
մեթոդները,
2.հաշվարկել
և
համադրել
նախագծեր
և
տվյալների
բազաներ
ստեղծելու
հնարավորությունները,
3.կատարել հարցումներ, ի մի բերել կատարվաշ հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
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2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
14. ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում
են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով, և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
(Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ,
2. տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ,
3. տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ,
4. ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում,
5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
15. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
16. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
17. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
18. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
19. Shelly Cashman, Microsoft Office

1.
4.
20.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3
կրեդիտ

2 ժամ
19.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
21.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

առանձնահատկություններին, ուսումնասիրման մեթոդներին, հետազոտական աշխատանքի
փուլերին, գիտական հետազոտության էթիկային։
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
8. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
9. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
8. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
9. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
6. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները,
առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
8. քննարկումներ և վերլուծություններ,
9. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր աշխատանքի
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների
ուսումնասիրման մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։
Հետազոտության

հիմնախնդրի

որոշում
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և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
15. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
16. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
17. Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.
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1406/Մ02

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

2. Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ

3.

3 կրեդիտ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• գիտելիքներ հաղորդել լեզվի ուսումնասիրության մեթոդների առաջացման և
պատմական զարգացման հիմնական ուղիների վերաբերյալ.
• ծանոթացնել մասնագիտության նկարագրության ավանդական և արդիական
մեթոդներին, նրանց կիրառման բնագավառների, առավելությունների և թերությունների
իմացության ձևավորում.
• ձևավորել կախված մասնագիտության ուսումնասիրության կոնկրետ խնդիրներից՝
հետազոտական մեթոդի ընտրության կարողություններ (մագիստրոսական թեզը
պատրաստելիս և հետագա գիտամանկավաժական աշխատանքում):
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

9. թվարկել տեսական գիտելիքներ լեզվաբանական և գրականագիտական խնդիրների
ուսումնասիրության մեթոդների մասին.
10. ճանաչել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտության մեթոդների
ձևավորման պատմությունը.
11. բացահայտել յուրաքանչյուր մեթոդի նպատակներն ու կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության տարբեր մեթոդներ՝ ելնելով իր առջև դրված կոնկրետ նպատակներից ու
խնդիրներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական
հետազոտություններ,
ուսումնասիրություններ
իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
3. Ստուգարք.
ուսանողները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք՝ արդիական մեթոդների
կիրառումով.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական հետազոտության մեթոդներ, կառուցվածքային վերլուծության մեթոդներ,
2. քանակական մեթոդներ, իմաստաբանական մեթոդներ,
3. փորձառական մեթոդներ, ստուգող մեթոդներ,
4. ժամանակակից լեզվաբանության հիմնական գաղափարներն ու ուղղությունները (ճանաչողական, գործաբանական, կիբեռնետիկական լեզվաբանություն), լեզվական,
լեզվաբանական, անդրլեզվաբանական կաղապարներ, փոխակերպում և
փոխկաղապարում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
14. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր. 2004։
15. Լ.Հովսեփյան, Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007։
16. Ռ.Լ.Ուռուտյան, Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը, Եր., 1978։
17. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
18. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
19. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.
1.1401/Մ61
4.Շաբաթական 4 ժամ
6. I կիսամյակ

2.Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
5. Դաս.-2, գործն. 2
7.Եզրափակիչ գնահատումով
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3.6 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները,
• բացատրել լեզվի զարգացման միտումներն ու լեզվական տարբեր մակարդակներում տեղի ունեցող
տեղաշարժերը,
• քննարկել լեզվական խնդիրների հաղթահարման, վիճելի դրույթների միօրինականացման
հնարավորությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

4. ներկայացնել ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին
վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
5. որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
6. գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների
առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել արդի հայերենի լեզվական տարբեր մակարդակներում (հնչյունական, բառային,
քերականական) կատարված փոփոխություն-տեղաշարժերը, դրանց հիման վրա բացատրել լեզվի
զարգացման միտումները,
2. ցուցադրել հնչյունական, բառապաշարային և քերականական տեղաշարժերի առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

3. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
4. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում կատարված փոփոխությունների
վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
ուսանողն ունակ կլինի՝
• Բ 6 դրսևորելու աշխատանքի արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի
ղեկավար:
• Գ1 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
• Գ2 վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
• Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով, գրավոր
առաջադրանքների կատարման ձևով (ռեֆերատներ).
 եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
(hարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`4+ 3+3 միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
6. Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
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7. Ղարագուլյան Թ., Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, Եր., 1974:
8. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
9. Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., 1967:
10. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
1. 1404/Մ61

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դաս. - 2 ժամ, գործ.-2

6. I կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական ուղղություններն ու
դպրոցները.
•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
12.
13.
14.
15.

ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները.
մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և սկզբունքները.
լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը.
պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու սկզբունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

16. կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները.
17. տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ.
18. ցուցադրելու տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
19. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը.
20. համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ կարողությունների
հետ

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա3. հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
Բ1. իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում,
Բ2. ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
Գ2. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն.
3. ռեֆերատ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1.1403/Մ 22
1.1403/Մ 22

4.2 ժամ

2.Հայ գրականության շրջափուլերը,
ուղղությունները, հոսանքները -2
2.Հայ գրականության շրջափուլերը,
ուղղությունները, հոսանքները -2

3. 3 կրեդիտ
3. 3 կրեդիտ

5.Դաս. -1, գործն. 1

6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• յուրացնել հայ գրականության շրջափուլերի, գրական մեթոդների և հոսանքների առաջացման

4. 1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ երկու միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. - ռեֆերատ՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
6. Եզրափակիչ քննություն. - բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց՝ 1 տեսական, 1 գործնական, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4 և 6
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և սկզբունքների
հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր քննադատություն»,
Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության ակունքներում.
ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծություն,
վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ,
դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ հասկացությունը:
Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և պատմություն: Դիսկուրս. ա)
լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն իբրև դիսկուրս:
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պատմահասարակական նախադրյալները,
• համաշխարհային
տեսական
մտքի
յուրահատկությունների դրսրորումները:

հետ

ունեցած

աղերսներն

ու

ազգային

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ներկայացնելու հայ գրականության զարգացման շրջափուլերը, բացատրել դրանց ձևավորման
ազգային և պատմական նախահիմքերը,
2. վերլուծելու, գրախոսելու տարբեր շրջափուլերում ստեղծված ցանկացած գեղարվեստական երկ,
3.մատնանշելու դրանց գեղարվեստական մեթոդի յուրահատկությունները:

3. (ընդհանրական կարողություններ)

1. կարողանալու պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստել և հոդված
տպագրել՝ անդրադռնալով հետազոտվող նյութի թե՛ բովանդակային, թե՛ մեթոդաբանական
խնդիրներին:
2.Լուսաբանելու հայ գրականության շրջափուլերի և հոսանքների զարգացման միտումներն ու
օրինաչափությունները,
ինքնօրինականությունները,
առանձին
ժաների
լեզվաոճական
յուրահատկությունները:
3.ուսումնասիրելու և վերլուծելու տարաբնույթ և տարասեռ ստեղծագործություններն ու մեթոդներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.Դասավանդելու հանրակրթական և ավագ դպրոցներում, միջնակարգ մասնագիտական
հաստատություններում:
2. Ծրագրելու և իրականացնելու հայ գրականության տարբեր շրջափուլերում ստեղծված գրական
երկերի, տեսականան-մեթոդաբանական նպատակասլաց ուսումնասիրում, ներկայացնել
շրջափուլերի ներքին միտումներն ընդհանրացնող լավագույն երկերը:
3. Սովորողներին հասանելի դարձնելու հայ կլասիցիստական, ռոմանտիկական և ռեալիստական
երկերի ազգային և համամարդկային արժեքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.տիրապետելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, դասավանդման
նորագույն ձևերին:
9.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա3հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
• Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.
• Բ4 վարելու գրական բարձրորակ հաղորդումներ ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ.
• Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
10.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը
0.5 է:
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Հայ
գրականության
շրջափուլերը
և
դրանց
առաջացման
պատմահասարակական
նախադրյալները:
2. Գրական մեթոդների և հոսանքների առաջացման պատմական հենքը, համաշխարհային
տեսական մտքի հետ ունեցած աղերսներն ու ազգային յուրահատկությունների դրսևորումները:
3. Հայ հին և միջնադարյան գրականության զարգացման շրջափուլերը, դրսևորման
յուրահատկությունները:
4.Հայկական կլասիցիզմը, եվրոպական կլասիցիզմի հետ ունեցած ընդհանրություններն ու
ընդգծված ազգային առանձնահատկություննեը:
5. Հայկական ռոմատիզմի տիպաբանությունը, եվրապական ռոմանտիզմի հետ ունեցած
առնչություններն ու ազգային առանձնահատկությունները:
6. Հայ ռեալիստական գրականության ձևավորման ու զարգացման ընթացքը, դրսևորման
առանձնահատկությունները արևելահայ և արևմտահայ գրականության մեջ:
7. Ժամանակակից գրական հոսանքներն ու ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հայ նոր գրականության պատմություն, հ. 1-5, 1960, 1962, 1964, 1972, 1979:
2.Էդ.Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Եր., 2011:
3.Զ.Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Եր., 1998:
4.Գրականության տեսության արդի խնդիրները, Եր, ԵՊՀ հրատ., 2016:

1.1403/

4.2 ժամ

Մ 02

2.Հայ պոեմի արվեստը

3.3 կրեդիտ

5.Դաս. 1, գործն.1

6. 3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել հայ պոեմը սկզբնավորման ժամանակներից մինչև մեր օրերը,
• քննարկել պոեմի տարատեսակները,
• պարզաբանել պոեմի՝ որպես ամենից ծավալուն չափածո գրական տեսակի
իրականության ընդգրկման և պատկերման հնարավորությունները,
• վերլուծել և արժևորել պոեմի ժանրի լավագույն նմուշները:

186

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. Ըմբռնելու «Հայ պոեմի արվեստը» առարկայի նպատակներն ու խնդիրները, առարկայի տեղն ու
նշանակությունը հայ գրականության պատմության մեջ: Տարբերակելու պոեմի տարատեսակները և
նրանց ժանրային առանձնահատկությունները:
2.Վերլուծելու պոեմի կառուցվածքը, կերպավորման յուրահատկությունները, քնարական,
էպիկական, քնարաէպիկական տեսակների ընդհանրություններն և տարբերություննները, տալու
պատմական, փիլիսոփայական, դրամատիկական, սոցիալական պոեմների բնութագրում:
3.Ներկայացնելու հայ պոեմի յուրահատկությունները:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)

1.Դասավանդելու ավագ դպոցներում և բուհերի նախապատրաստական բաժիններում, վարելու
բարձրորակ ռադիոհեռուստատեսային գրական հաղորդումներ, կարդալու հրապարակային
դասախոսություններ, գրելու հրապարակախոսական հոդվածներ և խմբագրելու գրքեր ու
պարբերականներ: Տիրապետելու պոեմի ժանրային առանձնահատկություններին:
3.վերլուծելու պոեմի կառուցվածքը, կերպավորման յուրահատկությունները, քնարական,
էպիկական, քնարաէպիկական տեսակների ընդհանրությունները և տարբերություննները
3.Զուգահեռելու հայ պոեմը համաշխարհային պոեմի համապատասխան նմուշների հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Դասավանդելու ավագ դպոցներում և բուհերի նախապատրաստական բաժիններում:
2. Վերլուծելու և տարբերակելու պոեմի ժանրային հատկանիշները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. տարբերակելու պոեմները ոչ միայն ըստ ժանրաձևի՝ էպիկական, քնարական և
քնարաէպիկական, այլև ըստ բովանդակության և թեմատիկ - գաղափարական հատկանիշների՝
սոցիալական, խոհափիլիսոփայական, արդիական, պատմական, պատմափիլիսոփայական և այլն
2. պատշաճ մակարդակով մասնակցելու միջազգային գիտաժողովներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները,
• Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
• Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
• Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3.ինքնուրույն աշխատանք (ռեֆերատ)
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 0.5 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Պոեմը և տարատեսակները հայ հին և միջնադարյան գրականության մեջ:
7. Պոեմը հայ նոր գրականության շրջանում։
8. Արդիական, պատմական և դրամատիկական պոեմներ:
9. Նորագույն շրջանի հայ պոեմը, նրա ժանրային զարգացման ընթացքը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան. Բանստեղծը և մտածողը, Երևան, 1995:
Էդ. Ջրբաշյան, Հովհաննես Թումանյանի պոեմները, Եր., 1986:

3.

Ա. Մադոյան, Միջնադարի հայ պոեմը, Եր., 1985:

4.
5.

Ս. Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ, գիրք 1,2,3, 2003, 2007, 2010:
Ա. Տերտերյան, Հայ կլասիկներ, Երևան, 1944:
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1.1403/Մ 04
4.2 ժամ

2.Հայ երգիծաբանությունը
5.Դաս. 1, գործն. 1

3. 3 կրեդիտ

6.2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայ երգիծաբանության հարուստ ավանդները:
• յուրացնել հայ երգիծաբանության բնականոն զարգացման ընթացքը՝ մի կողմից պայմանավորված
սոցիալ-քաղաքական հեղաբեկումների, մյուս կողմից՝ շարունակաբար փոփոխվող գեղագիտական
ըմբռնումների ու արժեքաբանական համակարգի հետ:
•երգիծանքի տեսակները: Երգիծանքի դրսևորումը հայ հին և միջնադարյան գրականության մեջ։
Երգիծանքը հայ նոր և նորագույն գրականության մեջ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
վերլուծելու «Հայ երգիծաբանություն» առարկայի նպատակներն ու խնդիրները, առարկայի
տեղն ու դերը հայ գրականության պատմության մեջ,
2. գրախոսելու երգիծական ցանկացած երկ:
3. հնարավորի ստեղծագործելու երգիծական տարբեր ժանրաձևերով

4. (ընդհանրական կարողություններ)
1.պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և հոդված տպագրելու

2. գիտակվելու հայ երգիծաբանության զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները,
ինքնօրինակությունները, առանձին ժանրերի լեզվաոճական յուրահատկությունները:
3. ուսումնասիրելու և վերլուծելու երգիծական ստեղծագործությունն մեթոդները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Դասավանդելու հանրակրթական և ավագ դպրոցներում, միջնակարգ մասնագիտական
հաստատություններում:
2. Պլանավորելու և իրականացնելու հայ երգիծաբանության նպատակասլաց ուսումնասիրումը,
ներկայացնել երգիծաբանության լավագույն նմուշները:
3. Սովորողներին հասանելի դարձնելու հայ երգիծաբանության ազգային ու համամարդկային
արժեքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. արժևորելու և կիրառելու
վանդման նորագույն ձևերը:

առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդները, դասա-

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա 2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
2. Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
3. Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում,
4. Գ 1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,անհատական և խմբային
աշխատանք,
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5. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
6. ինքնուրույն աշխատանք,
7. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Կոմիզմի գեղագիտական հասկացությունը, «Հայ երգիծաբանություն» առարկան և բնորոշ
առանձնահատկությունները(Բնագրի ընթերցում):
2. Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ(Բնագրի ընթերցում):
3. Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունը (Բնագրի ընթերցում):
4. Երվանդ Օտյանի ստեղծագործությունը(Բնագրի ընթերցում):
5. Երգիծանքը Եղիշե Չարենցի և Ակսել Բակունցի երկերում(Բնագրի ընթերցում, սեմինարի
նախապատրաստում):
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՕՏՅԱՆ Ե., Երկերի ժող. վեց հատորով, հ. 1, Երևան, <<Հայպետհրատ>>, 1960, հ. 2, 1961, հ.
3, 1961, հ. 4, 1962, հ. 5, 1962, հ. 6, 1963:
1. Օտյան Ե., Մեր երեսփոխանները. Մեր Ազգային ժողովը, Երևան, «Մագաղաթ», հրատ., ,
1999:
2. Ս. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, Եր. Օտյան, Երևան, 2012:
3.
4.
5.

ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա., Արևմտահայ գրական դիմանկարը, Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2002:
ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա., Երվանդ Օտյան, Երևան, ,,Հայաստան,, հրատ., 1965:
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ս., Երվանդ Օտյան, Երևան ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն», 1997:
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2.Հայ նորավեպը (տեսություն և
3. 3 կրեդիտ
պատմություն) - 2
4.2 ժամ
5. դաս. 1, գործն.1
6. 2 կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայ նորավեպի պատմությունը,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
1.1403/Մ 21

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.ներկայացնելու հայ նորավեպի հիմնական առանձնահտկությունները.
2. յուրացնելու հայ նորավեպի պատմական զարգացման ընթացքը
3.կատարելու գրականագիտական վերլուծություններ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 (բուն մասնագիտական կարողություններ)

1.բնութագրելու գրական ժանրերն ու ժանրաձևերը
2.տիրապետելու հայ նորավեպի տեսության և պատմության հարցերին,

5.

(ընդհանրական կարողություններ)

1.հմտանալու միևնույն ժանրաձևերի ընդհանրությունների և տարբերությունների բացահայտումների մեջ
2.ստացած գիտելիքները կիրառելու գրականության հետագա աշխատանքներում՝ լսելով ընկալելու
և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, հարցազրույցների
ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արժևորելու և կիրառելու յուրացրած մասնագիտական մեթոդները:

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
• Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
• Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական
քննադատության բնագավառում
• Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը.
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը
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0.5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Հայ նրավեպի ավանդները: Նորավեպի ժանրային առանձահտկությունները։ Հայ նորավեպի
պատմության զարգացման ընթացքը և առանձհատկությունները նորագույն շրջանում: Բնագիր
ընթերցում:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգոր Հակոբյան, Արևմտահայ նորավեպը, Եր., 1996:
2. Ալբերտ Շարուրյան, Գրիգոր Զոհրապ, Երկերի ժողովածու 8 հատորով, Եր., 2001-2004:

1.1403/Մ 01

2.Ազգային ճակատագիրը և հայ պոեզիան

4.4 ժամ

5.Դաս. 2, գործն. 2

6.1-ին կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3.6 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայ գրականության, մասնավորապես պոեզիայի զարգացման այն
շրջափուլերը, որոնցում առավել մեծ է եղել պոեզիայի ներգործուն ազդեցությունը հանրային
և քաղաքական կյանքի վրա:
• բացահայտել ազգային ճակատագրի և ժողովրդի համար կենսական նշանակություն
ունեցող հիմնախնդիրներ
• դասընթացում ուշադրություն է դարձվում այս հիմնախնդիրների վրա, որով բացահայտվում
է ազգային գաղափարախոսության գեղարվեստականացումը, որն էլ էական նշանակություն
ունի բանասեր մտավորականի աշխարհայացքի, հոգեկերտվածքի, մասնագիտական
հմտությունների, մարդկային և ազգային նկարագրի ձևավորման վրա:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետելու «Ազգային ճակատագիրը և հայ պոեզիան» առարկայի նպատակներին ու
խնդիրներին,
2. գիտակցելու հայոց ազգային ճակատագրի, հասարակական-քաղաքական կյանքի և
գրականության կապերի և առնչությունները,
3. իրականացնելու գրականագիտական վերլուծություններ։
(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. տիրապետելու ազգային-հայրենասիրական պոեզիայի ձևավորման ու զարգացման ընթացքին
2.դիտարկելու բանաստեղծություններն ու շարքերը՝ նրանց ստեղծման ժամանակի հետ առնչելով և
մատնացույց անելու դրանք ծնող պատմաքաղաքական պատճառները:
3.կատարելու դրանց մասնագիտական վերլուծություն ինչպես ժամանակի մեջ, այնպես էլ
ժամանակից դուրս և ցույց տալու նրանց գեղարվեստական արժեքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դասավանդելու ավագ դպոցներում և բուհերի նախապատրաստական բաժիններում:
2. վարելու բարձրորակ ռադիոհեռուստատեսային գրական հաղորդումներ:
3. կարդալու հրապարակային դասախոսություններ, գրելու հրապարակախոսական հոդվածներ,
խմբագրելու գրքեր ու պարբերականներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. պատրաստելու մասնագիտական զեկուցում լ և մասնակցելու միջազգային գիտաժողովներին:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1 պատրաստելու մասնագիտական զեկուցում լ և մասնակցելու միջազգային
գիտաժողովներին:
2. Ա2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
3. Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
4. Բ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է:
Միավորների քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
3.Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3+3+4
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրականությունը որպես կյանքի արտացոլման միջոց։
2. Պատմական իրադարձությունների, հասարակական-քաղաքական կյանքի արտացոլումը
պոեզիայում։
3. Գրականության ազդեցությունը հասարակության գիտակցության վրա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հր. Թամրազյան, Հովհաննես Թումանյան. Բանստեղծը և մտածողը, Երևան, 1995:
2. Ս. Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ, գիրք 1,2,3, 2003, 2007, 2010:
3. Ս. Մուրադյան, Հովհաննես Շիրազ, Ա 2012, Բ 2016:
4. Ա. Տերտերյան, Հայ կլասիկներ, Երևան, 1944:
5. Ս. Սարինյան, Հայ գրականության երկու դարը, հատոր 1,2,3,4,5 Երևան, 1988:
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4.4 ժամ

2.Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո
գեղարվեստական ընդհանրություններն
ու յուրահատկությունները
5.Դաս. 2, գործն.2

3.6 կրեդիտ

6.3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո գրական
գեղարվեստական առնչակցություններն ու տարբերությունները:
• Ուսանողն ընդհանուր համատեքստում յուրացնում է հայ պոեզիայի հազարամյա պատմությունը,
զարգացման ընթացքը և ավանդների ժառանգականությունը: Գրաբարյան ստեղծագործությունների
պարտադիր ընթերցում, արևմտահայերենի և գրաբարի փոխհարաբերության և դրանցով ստեղծված
պոետական արժեքների ընդհանրությունը:
• Հայ միջնադարյան պոեզիայի հումանիզմը, համամարդկայնությունը և 20-րդ դարի սկզբի ազգային
մտածողության մեջ առկա ընդհանրականությաւնը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.գիտակցելու Նարեկացի-Մեծարենց-Սիամանթո գրական գեղարվեստական առնչակցություններն ու
տարբերությունները» պոեզիայի արժեքը, ընտրելու լավագույն որակները, վերարտադրելու դրանք:
2.Սահմանելու պոեզիայի յուրահատկությունը, ձևակերպելու տեսական եզրահանգումներ, նկարագրելու
դրանք, հիմնավորելու առաջադրած թեզը, դասակարգելու դրանց տարատեսակները:

6. (ընդհանրական կարողություններ)

1.Համադրելու-հակադրելու և արդյունքոււմ տարբերակելու պատմական ժամանակշրջանը, վերլուծելու և
բացահայտելու միջնադարի և նոր ժամանակների բանաստեղծության տարբերությունները և ընդհանրությունները:
2. ի մի բերելու և փաստարկելու, ամփոփելու միմյանցից տարբեր թվացող պոետական արժեքները և
առաջարկելու եզրահանգումներ:
3.դիտարկելու և մեկնաբանելու պատմական զարգացման մեջ ազգային բանաստեղծությունը, տեսնելու
ընդհանրություններ հայ և համաշխարհային պոետական արժեքների միջև և հետևություններ անելու,
մեկնաբանելու հայ բանաստեղծության հետագա զարգացման ընթացքը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.պլանավորելու
և
իրականացնելու
բանաստեղծության
պատմության
նպատակասլաց
ուսումնասիրություն, ներկայացնելու պոեզիայի զարգացման միտումները:
2. Սովորողներին հասանելի դարձնելու հայ պոեզիայի ազգային ու համամարդկային արժեքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.տիրապետելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, դասավանդման նորագույն
ձևերին և դրանք հաջորդ սերունդների փոխանցելու, դրանք ճանաչելու ունակություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
• Ա7վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները.
• Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
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• Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը.
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է: Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
3.Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3+3+4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Միջնադարյան հայ պոեզիան և Գր. Նարեկացին
2.Նարեկացու պոեզիայի հոգևոր և համամարդկային արժեքները
3.Միջնադարի և 20-րդ դարի ժամանակային ընդհանրություններն ու տարբերությունները
3.Սիամանթոն համամարդկային արժեքների կրող
4.Մեծարենցն անհատի դրամայի կրող
5 Սիամանթոյի դրաման իբրև համաժողովրդական ցավի արտահայտություն
6 Միջնադարյան և նոր հայ պոեզիան համաշխարհային բանաստեղծության համապատկերում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Էդ. Ջրբաշյան, Միսաք Մեծարենց, Եր., 1967:
2. Հր. Թամրազյան, Երկեր, հ.1, Եր., 2004:
3. Պ. Խաչատրյան, Նարեկը միջնադարյան մեկնություններում, Եր., 1969:
4. К. Смирнова, Ц. Круглов. О поэзии, М. 2016.
5. Эйхенбаум Б.М, О поэзие, М., 2017.
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2.Խաչատուր Աբովյան

3.6 կրեդիտ

4. 4 ժամ

5. Դաս.-2, գործն.- 2

6. I կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել Խ. Աբովյանի տեղն ու դերը հայ գրականության պատմության մեջ:
•
յուրացնում է մեծ լուսավորչի կյանքն ու գործը, ծանոթանու է էջմածնական, թիֆլիսյան և
դորպատյան ուսումնառությանը, Արարատ վերելքին, գործունեությանը և վախճանին:
• Խ. Աբովյանին գնահատել որպես հայ նոր գրականության հիմնադիր,
• արժևորել նրա բերած թեմատիկ-գաղափարական, ժանրային, պատկերավորման ու կերպավորման
արվեստի նորությունները, աբովյանական պատումի յուրահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.տիրապետելու <<Խաչատուր Աբովյան>> առարկայի նպատակներին ու խնդիրներին, Խ.Աբովյանի դերը
հայ գրականության պատմության մեջ:
2.պարզաբանելու <<Վերք Հայաստանի>>, <<Պարապ վախտի խաղալիք>>, <<Հազարփեշեն>> երկերի
առաջաբանների քննությունը, հայ նոր գրականության մեջ Աբովյանի բերած գրական-պատմական
նորությունները:
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(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.տիրապետելու առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, Խաչատուր
ստեղծագործություններն արդիականությանը կապող դասավանդման նորագույն ձևերին:

Աբովյանի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դասավանդելու ավագ դպոցներում և բուհերի նախապատրաստական բաժիններում:
2. վարելու բարձրորակ ռադիոհեռուստատեսային գրական հաղորդումներ:
3. կարդալու հրապարակային դասախոսություններ, գրելու հրապարակախոսական հոդվածներ և
խմբագրելու գրքեր ու պարբերականներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. պատրաստելու մասնագիտական զեկուցում, մասնակցելու միջազգային գիտաժողովներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա7 վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները
• Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
• Բ3 գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.
ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը.
• Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական աշխատանքի պատրաստում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է: Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
3.Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3+3+4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Աբովյանի կյանքը, ուսումնառությունը և գործունեությունը
2. Աբովյանը բանստեղծ. Բայաթիները և <<պարապ վախտի խաղալիք>> գրքում ընդգրկված չափածո
առակները. Երգիծանքը
3. <<Վերք>>-ի կերպարային համակարգը, պատումի արվեստը, ստեղծագործական մեթոդը:
4. Խ. Աբովյանի պատմվածքները. <<Թուրքի ախչիկ>>, <<Առաջին սեր>>
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Սարինյան, Հայ վեպի պատմություն, Երևան, 2006:
2. Պ. Հակոբյան, Խ. Աբովյան, Երևան, 1980:
3. Ե. Շահազիզ, Խաչատուր Աբովյանի դիվանը, հ1, հ2, Երևան, 1940-1948:
4. Ն. Մուրադյան, Խաչատուր Աբովյան, Երևան, 1979:
5. Հայ նոր գրականության պատմություն, հ1, Երևան, 1962:

1.1403/Մ10
4.2 ժամ/շաբ.

2. Տեքստաբանություն

3.3 կրեդիտ
5.Դաս.1 ժամ, գործն. 1 ժամ
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6..2-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել տեքստաբանության
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

նկարագրելու տեքստաբանության հիմնախնդիրները:
ճանաչելու տարբեր տեքստերի հրատարակության պատրաստման առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. համադրելու / հակադրելու տեքստերի, ընտրության, ծանոթագրման, վերծանման, թվագրման
մեթոդաբանական սկզբունքներն ու եղանակները:
2.կիրառելու տեքստերի հետ աշխատանքի սկզբունքները դրանք հրատարակության պատրաստելու
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

բնագրային տեքստաբանական մշակման աշխատանքներ կատարելու կարողություն։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
•
•
•
•

Ա1
Բ2
Բ3
Բ5

ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.
խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.ինքնուրույն աշխատանքի հանձնարարում(ռեֆերատներ հայ դասական գրականության
հեղինակների ստեղծագործությունների տարաբնույթ հրատարակությունների ստեղծման
առանձնահատկությունների վերաբերյալ)
2.զրույց-քննարկումներ կոնկրետ թեմաների շուրջ
3.հեղինակների ձեռագրերի վերծանման ու հիմնական տեքստերի ընտրության աղբյուրների
ուսումնասիրության աշխատանքների կատարում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը
0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հիմնական տեքստի ընտրություն:
2.Բնագրային տարբերակներ, տարընթերցումներ, խմբագրություններ:
3. Կանոնիկ տեքստի վերականգնման ուղիները:
4.Ատրիբուցիա:
5. Ծանոթագրություններ, բնագրային ճշտումներ:
6.Հրատարակության տիպեր և տեսակներ:
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4. 2ժամ շաբ.

2. Հայ քաղաքական երգիծանքը
5.Դաս.2, գործն. 1

3.3 կրեդիտ

6.3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել հայ քաղաքական երգիծանքի պատմությունը, նրա հարուստ ու բազմաշերտ
ավանդների, բազմադարյան մեր գրականության շչջափուլերում հայ քաղաքական երգիծանքի
բնականոն զարգացման ընթացքի, բովանդակային լայն ընդգրկումների, երգիծական տեքստի
գաղափարագեղարվեստական վերլուծության սկզբունքների մասին, ներկայացնել կյանքի
երգիծական վերարտադրության ձևերն ու գեղարվեստական միջոցները, կոմիզմի դրսևորման
եղանակներն ու հնարքները, երգիծական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքնրեը
ներկայացնել հայ և համաշխարհային գրական նյութի հիման վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

նկարագրելու երգիծական ստեղծագործության գաղափարագեղարվեստական վերլուծության
սկզբունքները:
ճանաչելու հայ քաղաքական երգծանքի զարգացման հիմնական միտումներն ու
երգիծաբանության եզրույթաբանությունը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Համադրելու-հակադրելու երգիծական գրականության ամենատարբեր ժաներաձևերի
վերլուծական մեթոդաբանական սկզբունքներն ու եղանակները
2. Կիրառելու երգիծական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները ժամանակակից և
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դասական գրական նյութի քննության ընթացքում
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

Կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելուև, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճերը վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
•
•
•
•

Ա1 ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Ա2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները,
Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
Գ3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

2.
3.
4.

Գաղափար երգիծաբանության մասին.կոմիկականը կյանքում և գրականության մեջ. <<Հայ
քաղաքական երգիծանը>> առարկան, նրա բովանդակային ընդգրկման շրջանակները՝
պայմանավորված
մի կողմից հայ հասարակական կյանքի սոցիալ-քաղաքական
հեղաբեկումների, մյուս կողմից՝ շարունակաբար փոփոխվող գեղագիտական ըմբռնումների ու
արժեքաբանական համակարգերի հետ, և բնորոշ առանձնահակությունները:
Քաղաքական երգիծանքը հայ հին և միջնադարյան գրականության մեջ:
Հակոբ Պարոնյանի քաղաքական երգիծանքը:
Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Էլոյան Ռ., Երվանդ Օտյան. արցունքոտ ծիծաղի մեծ վարպետը, գիրքը Ա., Երևան, <<Վան
Արյան>> հրատ., 2016:
Մակարյան Ալ., Արևմտահայ գրական դիմանկարը, Երևան, 2002:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
Մուրադյան Ս., Գրական հանգրվաններ, հ. 2, Երևան, 2010:
Մակարյան Ալ., Ծանոթ ու անծանոթ Հակոբ Պարոնյանը, Երևան, 2017:
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4.Խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.Օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
2.Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը
(ստեղծագործելու ձիրքի առկայության պայմաններում):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
5. Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
6. Բ1 իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
7. Բ2 ինքնուրույն վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
8. Գ 3 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու
նորերը.
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. տեսական դասախոսություններ
7. լսարանային գործնական պարապմունքˋ քննական-համեմատական մեթոդի կիրառմամբ,ˋ
8. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
9. ինքնուրույն աշխատանք. արտալսարանային դաշտային աշխատանք, բանահյուսական
մյութերի ժամանակակից գրառումներ,
10. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բանահյուսության և գրականության առնչության խնդիրներ, բանահյուսությունը և հայ
գրականությունը:
2. Բանահյուսության տեղը Խ.Աբովյանի, Պռոշյանի, Աղայանի, Իսահակյանի, Թումանյանի
ստեղծագործության համապատկերում(Բնագրի ընթերցում):
3. «Սասնա ծռերի» գրական մշակումները (Իսահակյանի «Սասմա Մհերը», Թումանյանի «Սասունցի
Դավիթը», Չարենցի «Սասունցի Դավիթը», Լ.Խեչոյանի «Մհերի դռան գիրքը» և այլք) (Բնագրի
ընթերցում):
4. Հայ ժողովրդական հեքիաթների գրական մշակումները (Բնագրի ընթերցում, սեմինարի
նախապատրաստում):
5.Ավանդության ժանրի մշակումները հայ գրականության մեջ (բնագրերի ընթերցում):
6. Բանահյուսական կարճասույթ ժանրերի տեղն ու դերը հայ գրողների երկերում (բնագրերի
ընթերցում):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ա., Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները, Եր., 1986:
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆՎ., ՍԵՄԻՐՋՅԱՆ ԱԼ, ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԱՐ, Ժողովրդական և գրական
հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Եր, 2015:
ՈՍԿԵ ԴԻՎԱՆ , Հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, Եր., 2009, պրակ 2 , Եր., 2010, պրակ
3, Եր., 2011, պրակ 4, Եր. 2012-13:
ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Բանագիտական ակնարկներ, Եր., 2010:
Фольклор и литература: проблемы изучения. Сборник статей. – Воронеж, 2001.
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2.Բանահուսություն և գրականություն
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4.2 ժամ

5.Դաս.1 ժամ , գործն. 1

6.1-ին կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3.3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գրականություն և բանահյուսության փոխառնչությունները, հայ գրողների`
բանահյուսական ակունքից սերող ստեղծագործությունները,
• յուրացնել բանահյուսական նյութի գրական մշակման հիմնական սկզբունքրը, ծանոթանալ հայ
գրականության մեջ ժողովրդական նյութի գրական մշակման ճանապարհով ստեղծված երկերի
հիմքում ընկած բանահյուսական անմշակ տարբերակներին:
• ժողովրդական ստեղծագործությունների գրական մշակումների պարտադիր ընթերցանություն և
տեսական գրականության իմացություն:
10. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետելու բանահյուսության և գրականության փոխառնչության հարցերին.
2. վերլուծելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
3.
տարորոշելու
բանահյուսական
սյուժեների
գրական
մշակման
առանձնահատկություններ

սկզբունքներ

ու

7. (ընդհանրական կարողություններ)


պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և հոդված տպագրելու:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.բանահյուսական սյուժեների գրական մշակումների քննական համեմատության և
հմտություններ,
2.իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում:
3.վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը:
4.վարելու գրական բարձրորակ հաղորդումներ ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ:
5.Խմբագրելու գրական ստեղծագործությունները

1.1403/Մ15
4.2ժամ շաբ.

2.Գրիգոր Զոհրապ

6.3 կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

վերլուծության

3.3 կրեդիտ
5. դասախոսություն – 2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
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•
•
•

ներկայացնել Գ. Զոհրապի ստեղծագործության առանձնահատկությունները:
բացատրել հայ և համաշխարհային արձակի ավանդների հետ Զոհրապի ունեցած աղերսները
սահմանել համաշխարհային արձակի համակարգում հայ նովելագիրների ունեցած
յուրահատկությունները

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.նկարագրելու
Գ.
Զոհրապի
ստեղծագործության
ժանրային
և
թեմատիկ
առանձնահատկությունները.
2.սահմանելու Գ. Զոհրապի ստեղծագործությունների կապը 1880-ական թթ. արևմտահայ
ռեալիստական արձակի հետ.
3. ճանաչելու Զոհրապի դերը 1880-ականների արևմտահայ ռեալիստական շարժման ընդհանուր
համապատկերում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.գնահատելու Գ. Զոհրապի գրական ժառանգությունը,
2.վերլուծելու Զոհրապի կապը ժամանակի գրականության հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.համադրելու-հակադրելու ժամանակաշրջանի ցանկացած գրողի երկ,
2. համակարգելու ժամանակի գրականության համապատկերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
• Ա7. Հստակ և մանրամասն գիտելիքներ կունենա հայ գրականության շրջափուլերի
ուղղությունների ուղղությունների ու հոսանքների մասին
• Բ1. Իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում
• Բ3. Գրական մամուլում վարելու գրական – քննադատական բաժինների աշխատանքը
• Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
3. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Գր. Զոհրապ. գրողը և հասարակական գործիչը
2.Արևմտահայ ռեալիստական շարժումը
3.Նորավեպի զարգացումը և Գր. Զոհրապի դերը. Զոհրապի ժողովածուները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Մ. Գևորգյան, Գրիգոր Զոհրապը հրապարակագիր և գեղագետ, Եր., 2010:
2.Գրիգոր Զոհրապը ժամանակակակիցների հոըշերում և վկայություններում, Եր., 2006:
3.Ալբերտ Շարուրյան, Գրիգոր Զոհրապ, Երկերի ժող. 8 հատորով, Երևան, 2001-2004,
4.Գրիգոր Հակոբյան, Արևմտահայ նորավեպը, Եր., 1996,
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5.Մինաս Հյուսյան, Գրիգոր Զոհրապ, Եր., 1973:
1.1403/Մ15
4.2ժամ շաբ.

2.Միքայել Նալբանդյանը քննադատ
5.դաս. 1, գործն. 1

a.

3կրեդիտ

6.3 կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել Մ. Նալբանդյանի կյանքը, գրական-հասարակական գործունեությունը,
գրաքննադատական
հարուստ
և
արդիական
ժառանգությունը,
ստեղծագործական
առանձնահատկությունները:
• Քննադատության ու քննադատի դերի նալբանդյանական ըմբռնումները, որոնք այսօր էլ
նույնքան օգտակար և ուսանելի են, որոնք այսօր էլ նույնքան օգտակար և ուսանելի են, որքան
19-րդ դարի 60-ական թվականներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.նկարագրելու <<Միքայել Նալբանդյանը քննադատ>> առարկայի նպատակներն ու խնդիրները,
առարկայի տեղն ու դերը հայ քննադատական մտքի ատմության մեջ,
2. վերլուծելու և գրախոսելու ցանկացած գեղարվեստական երկ, մատնանշելու դրանց ինչպես
բովանդակային, այնպես էլ գեղարվեստական ու գեղագիտական յուրահատկությունները, ցույց
տալու նաև թերությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.գնահատելու Մ. Նալբանդյանի քննադատական ժառանգությունը
2.վերլուծելու Մ. Նալբանդյանի կապը ժամանակի գրականության հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.Լուսաբանելու հայ քննադատության պատմության և նրա համապատկերում Մ. Նալբանդյանի
քննադատության զարգացման միտումներն ու օրինաչափությունները:
2.Ուսումնասիրելու և վերլուծելու տարաբնույթ և տարասեռ ստեղծագործությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա7 վերլուծելու հայ գրականության շրջափուլերի ուղղություններն ու հոսանքները.
Բ1. իր գիտելիքները վստահորեն կիրառելու դպրոցում և գրական քննադատության
բնագավառում.
• Բ3. գրական մամուլում վարելու գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը.
• Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ
•
•

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ակնարկներ հայ քննադատության մտքի պատմությունից:
2. Մ. Նալբանդյանի կյանքն ու գրական-հասարակական գործունեությունը, աշխարհաբարի
զարգացման շրջանները:
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3.Նալբանդյանի գրաքննադատական և գրականգիտական հայացքները. ռեալիզմի տեսության
անկյունաքարերի մշակումն ու ամբողջացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Հր. Թամրազյան, Երկեր, հ.1, Երևան, 2006:
2.Ա. Հովհաննիսյան, Նալբանդյանը և նրա ժամանակ, Երևան, 1959:
3.Ս. Դարոյան, Մ. Նալբանդյանի ստեղծագործական և գրական կապերի խնդիրները, Երևան, 1979:
4.Ա. Ինճիկյան, Մ. Նալբանդյան կյանքի և գործունեության տարեգրությունը, Երևան, 1980:
5.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:

1.1403/
Մ 64
2.Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքը
3.6 կրեդիտ
4.4 ժամ
5.Դաս. 2, գործն. 2
6.2-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքի հարուստ ու
բացառիկ ավանդները:
• Ուսանողն ընդհանուր համատեքստում յուրացնում է Հակոբ Պարոնյանի երգիծական
ստեղծագործությունների
բնականոն
զարգացման
ընթացքը՝
մի
կողմից
պայմանավորված
ժամանակաշրջանի սոցիալ-քաղաքական հեղաբեկումների, մյուս կողմից՝ երգիծաբանի գեղագիտական
ըմբռնումների ու արժեքաբանական համակարգի հետ:
• Հակոբ Պարոնյանի գլուխգործոց երկերի պարտադիր ընթերցում և արդի տեսական գիտելիքների
պատշաճ յուրացում:
• Երգիծանքի տեսակները: Երգիծական ստեղծագործությունների ժանրային բազմազանությունների
դրսևորումները
Հ.
Պարոնյանի
նշանավոր
երկերում:
Իրականի
և
գեղարվեստականի
հարաբերակցությունների հիմնահարցը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. «Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքը» առարկայի նպատակներն ու խնդիրները, առարկայի տեղն ու դերը
համաշխարհային երգիծաբանության պատմության մեջ: Վերլուծելու, գրախոսելու Հ. Պարոնյանի
ցանկացած երկ: Հնարավորինս ստեղծագործելու երգիծական տարբեր ժանրաձևերով

8.

(ընդհանրական կարողություններ)

պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և հոդված տպագրելու
կարողանալու գիտական հոդվածներ տպագրել:
2.
տի ր ապե
տելու
Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործության զարգացման միտումներին ու օրինաչափություններին, ինքնատիպությանը, առանձին ժանրերի (դրամատուրգիա, ֆիզիոլոգիա, ակնարկ,
գրական դիմանկար, քրոնիկոն) լեզվաոճական յուրահատկություններին:
3. ուսումնասիրելու և վերլուծելու երգիծական ստեղծագործությունն մեթոդները:
4. ներկայացնելու պատմական որոշակի շրջաններում Հակոբ Պարոնյանի երգիծական առանձին երկերի
տեղն ու դերը:
5. Հակոբ Պարոնյանի և համաշխարհային երգիծական ստեղծագործությունների փոխադարձ կապերը (Հ.
Պարոնյան-Կ. Գոլդոնի-Կ. Գոցցի- Ժ. Բ. Մոլիեր...):



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Դասավանդելու հանրակրթական և ավագ դպրոցներում, բուհերում:
2. Պլանավորելու և իրականացնելու Հակոբ Պարոնյանի երգիծաբանության նպատակասլաց
ուսումնասիրումը, ներկայացնել լավագույն երկերը:
3. Սովորողներին հասանելի դարձնելու Հակոբ Պարոնյանի երգիծաբանության ազգային ու
համամարդկային արժեքները:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

Կտիրապետի առարկայի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդներին, դասավանդման նորագույն
ձևերին:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1ճանաչելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
2.Ա2 գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները, Խմբագրել գրական
ստեղծագործությունները.
3. Ա3 հիմնավորելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
4. Գ1 օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ).

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է: Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
3.Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3+3+4 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
«Հակոբ Պարոնյանի երգիծանքը» առարկան և բնորոշ առանձնահատկությունները (Բնագրերի
ընթերցում):
2. Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջեր»-ում (Բնագրի ընթերցում):
3. Հակոբ Պարոնյանի դրամատուրգիան և գրական աղերսները համաշխարհային գրականության հետ
(Բնագրի ընթերցում):
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4. Հակոբ Պարոնյանի սոցիալ-քաղաքական երգիծանքի համամարդկային բնույթն ու խիստ
արդիականությունը (Բնագրի ընթերցում):
5. Երգիծանքի միջոցներն ու տեսակները Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործության մեջ(Բնագրերի
ընթերցում, սեմինարի նախապատրաստում):
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՊԱՐՈՆՅԱՆ Հ., Երկերի ժող., տասը հատորով, հ. 1, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1962, հ. 2,
1964, հ. 3, 1964, հ. 4, 1965, հ. 5, 1965:
2. ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա., Արևմտահայ գրական դիմանկարը, Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2002:
3. «Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վկայություններում», Աշխատասիրությամբ
ԱԼ. ՄԱԿԱՐՅԱՆԻ, Երևան, ԳԱԹ հրատ., 2004:
4. ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա., Ծանոթ ու անծանոթ Հակոբ Պարոնյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017:
5. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
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4.Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն

Ծրագրի մասնագիրը

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Հայ նորագույն գրականություն և
գրաքննադատություն 02301.05.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան
անցկացված քննությունների արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։

9. Ծրագրի նպատակները
• կազմակերպելու դասընթացների շարունակական խորացում ու թարմացում,
• մերձեցնելու հայ նորագույն գրականության երկու թևերի՝ խորհրդահայ գրականության
և սփյուռքահայ գրականության գիտական հետազոտությունը և դասավանդումը,
• ուղղորդելու դասընթացները դեպի ժամանակակից գրական ընթացք,
• համադրելու տեսական գիտելիքները մագիստրոսական ծրագիրն անցնողների
գործնական հմտությունների հետ (ձեռագրագիտական, մատենագիտական և
խմբագրական աշխատանք, աշխատակցություն գրական և գրականագիտական
հանդեսներին և կայքերին)
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
2. գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
3. հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
5. մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
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6.

լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի ընթացքն ու յուրահատկությունները
7. որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն ու յուրահատկությունները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
իրականացնելու գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում
ցուցաբերելու գրականտեքստեր ծանոթագրելուկարողություն
և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
2. բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
պայմանները
3. ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք կատարելու կարողություն
4. կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն
5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
6. կիրառելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը պահպանելու կարողություն:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
4.
5.
6.

գրավոր քննություն
ռեֆերատ աշխատանք
Բանավոր քննություն

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իբրև աշխատողներ հետաքրքրել բարձրագույն և միջին
դպրոցներին, հայ գրողների գործող տուն-թանգարաններին, ոչ պետական բուհերին:
«Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող ե
աշխատանքի անցնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության ու գիտության, մշակույթ
նախարարություններում,
բուհերում,
հանրակրթական
դպրոցներում,
հայագիտակա
ուսումնասիրությունների կենտրոններում, գրական մամուլում, հրատարակչություններում, որպես՝
 գրականության հարցերի համակարգող,
 գրական աշխատող,
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 հայ գրականության ուսուցիչ, դպրոցական գործի կազմակերպիչ,
 գիտական աշխատակից, հետազոտող,
 մամուլում՝ խմբագիր, բաժնի վարիչ,
 հրատարակիչ ու խմբագիր:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը
ասպիրանտուրայում:

ԵՊՀ

և

ՀՀ

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ միջոցները.
• գիտական գրականություն
• համացանցային ռեսուրսներ
• էլեկտրանային գրադարաններ
• շփում գրական մամուլի աշխատակիցների հետ,
• ժամանակակից հայ գրողների հետ հանդիպումներ,
• արդի գրական երկերի նվիրված քննարկումներ,
մասնակցություն Հայաստանի գրողների միության գրական միջոցառումներին:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
-----------

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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ԳԱԱ

Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները

Բ. Գործնական մասնագիտական կար
Բ1
կիրառելու գիտելիքները դպրո
բնագավառում

Ա2
Ա3
Ա4
Ա5
Ա6
Ա7

գիտակցելու գրականության տեսության արդի
հիմնախնդիրները
հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական
ընթերցման սկզբունքները
դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական
սկզբունքները
մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները

Բ2

վերլուծելու և գնահատելու նոր

Բ3

իրականացնելու գրական մամ
բաժինների աշխատանքը

Բ4

իրականացնելու գրական ստե

Բ5

ցուցաբերելու գրականտեքստե

լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի
ընթացքն ու յուրահատկությունները
որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն
ու յուրահատկությունները

Բ6

և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպ
արդյունավետություն դրսևորե

Գ4

կիրառելու աշխատանքային ժա
արդյունավետ պլանավորելու կ

ցուցաբերելու գրականագիտա
հետազոտությունների արդյուն
բանավեճեր վարելու կարողութ
կիրառելու մասնագիտական է
կարողություն:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2

բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները

Գ5

Գ3

ցուցաբերելու խմբագրական և ծանոթագրման աշխատանք
կատարելու կարողություն

Գ6

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վեր
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-4
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Սփյուռքահայ գրականության հարցեր
Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրները
Քննադատության վարպետություն
Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին
Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37-ական
թվականներին
Անկախության շրջանի հայ պոեզիան
Անկախության շրջանի հայ արձակը
Ակսել Բակունցի արձակի ավանդները
1930-ական թվականների հայ արձակը
Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը

1603 /M01
1603 /M02
0309/M00
1302/Մ63
2301/Մ03
1404/Մ11
1404/Մ61
1401/M61
1404/Մ01
1404/Մ62
1404/Մ03
1404/Մ17

1404/Մ63

X

X

Օշական գրողը, քննադատը
Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան
1960-ականների արձակը և Հրանտ Մաթևոսյանի
ստեղծագործությունը
Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպի պոետիկան
Հայ նորագույն գրականությունը համաշխարհային
գրականության համատեքստում

1404/Մ16
1404/Մ18
1404/Մ06

X

X
X
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1404/Մ07
1404/Մ08
1404/Մ15
1404/Մ20

1404/Մ19
1404/Մ62

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

«Հայ նորագույն գրականություն և գրաքննադատություն» ծրագրի դասընթացների նկարագրիչներ

25.
1603 /Մ01
26.
Օտար լեզու-1 (անգլերեն) 27.
6 կրեդիտ
28. 4 ժամ
29.
գործնական – 4 ժամ
30.
1-ին կիսամյակ
31.
Ստուգարք
32. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

19. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
20. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
21. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. տարբերակել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել, փաստարկել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել
բանավեճեր մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
22. առաջարկել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
23. գնահատել և վերաձևակերպել մասնագիտությանն առնչվող
դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և
տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
25. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
212

• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
26. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
22. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
23. անհատական և խմբային աշխատանք,
24. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
25. ինքնուրույն աշխատանք,
26. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
27. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
28. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
27. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
22. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
23. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
24. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
25. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
28. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
19. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
20. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար (անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
21. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների,
զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
22. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների,
ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման,
վերարտադրության առանձնահատկությունները:
29. Հիմնական գրականության ցանկ.
19. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
20. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 21. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford
University Press, 2008.
22. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
23. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.
1.1603 /Մ02
4. 2 ժամ

2. Օտար լեզու-2 (անգլերեն)
3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ

24.
2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
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թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

7. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
8. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված
համաեվրոպական չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
14. անհատական և խմբային աշխատանք,
15. ինքնուրույն աշխատանք,
16. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL
թեստավորման միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
22. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
23. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
24. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
25. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
17.
Հիմնական գրականության ցանկ.
29.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
30.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
31.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
32.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
33.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
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34.
35.

1.

Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge
University Press, 2011.
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2.

Օտար լեզու-1 (գերմաներեն1)
Գործնական - 4 ժամ
Ստուգարք

3.

6 - կրեդիտ

4.
4 ժամ
26.
27.
1-ին կիսամյակ
28.
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2.դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.բացատրել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2.ներկայացնել և համադրել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3.առաջարկել և գնահատել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված
(ներառյալ ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց
վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական
համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը
օտար լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
13.
Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
14. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
15. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
16. Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:
1. 1604 /Մ02

2.Օտար լեզու-2 (գերմաներեն-2)

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
4. Գործնական - 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
13. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
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14. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
15. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
16. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛
որպես խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
16.
Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
17.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
18.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
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19.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
20.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.
1. 0309/Մ20

4.

2 ժամ

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/
23.
Գործնական - 2 ժամ

3. 3 կրեդիտ

24. 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից
օգտվելու հմտությունները,
• սովորեցնել իրենց մասնագիտական ոլորտում համակարգչային տեխնիկայի
օգտագործման հմտությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.գիտակցել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ աշխատելու
սկզբունքները,
2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.օգտագործել դիագրամներ և գրաֆիկներ կազմելու, հաշվարկներ կատարելու նորագույն
մեթոդները,
2.հաշվարկել
և
համադրել
նախագծեր
և
տվյալների
բազաներ
ստեղծելու
հնարավորությունները,
3.կատարել հարցումներ, ի մի բերել կատարվաշ հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
18. դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
19. ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում
են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով, և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն
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արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր:
(Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ,
2. տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ,
3. տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ,
4. ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում,
5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
20. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
21. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
22. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
23. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
24. Shelly Cashman, Microsoft Office

1.
4.
27.

1401/Մ65

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3
կրեդիտ

2 ժամ
26.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
28.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

առանձնահատկություններին, ուսումնասիրման մեթոդներին, հետազոտական աշխատանքի
փուլերին, գիտական հետազոտության էթիկային։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
10. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
11. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
12. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
11. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
12. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
8. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
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սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները,
առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
10. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
11. քննարկումներ և վերլուծություններ,
12. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր աշխատանքի
ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների
ուսումնասիրման մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։
Հետազոտության

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
20. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
21. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
22. Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.

1.

1406/Մ02

4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

2. Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք
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3.

3 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• գիտելիքներ հաղորդել լեզվի ուսումնասիրության մեթոդների առաջացման և
պատմական զարգացման հիմնական ուղիների վերաբերյալ.
• ծանոթացնել մասնագիտության նկարագրության ավանդական և արդիական
մեթոդներին, նրանց կիրառման բնագավառների, առավելությունների և թերությունների
իմացության ձևավորում.
• ձևավորել կախված մասնագիտության ուսումնասիրության կոնկրետ խնդիրներից՝
հետազոտական մեթոդի ընտրության կարողություններ (մագիստրոսական թեզը
պատրաստելիս և հետագա գիտամանկավաժական աշխատանքում):
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

21. թվարկել տեսական գիտելիքներ լեզվաբանական և գրականագիտական խնդիրների
ուսումնասիրության մեթոդների մասին.
22. ճանաչել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտության մեթոդների
ձևավորման պատմությունը.
23. բացահայտել յուրաքանչյուր մեթոդի նպատակներն ու կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության տարբեր մեթոդներ՝ ելնելով իր առջև դրված կոնկրետ նպատակներից ու
խնդիրներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական
հետազոտություններ,
ուսումնասիրություններ
իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
7. Ստուգարք.
ուսանողները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք՝ արդիական մեթոդների
կիրառումով.
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական հետազոտության մեթոդներ, կառուցվածքային վերլուծության մեթոդներ,
2. քանակական մեթոդներ, իմաստաբանական մեթոդներ,
3. փորձառական մեթոդներ, ստուգող մեթոդներ,
4. ժամանակակից լեզվաբանության հիմնական գաղափարներն ու ուղղությունները (ճանաչողական, գործաբանական, կիբեռնետիկական լեզվաբանություն), լեզվական,
լեզվաբանական, անդրլեզվաբանական կաղապարներ, փոխակերպում և
փոխկաղապարում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
20. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր. 2004։
21. Լ.Հովսեփյան, Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007։
22. Ռ.Լ.Ուռուտյան, Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը, Եր., 1978։
23. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
24. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
25. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.
2. Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
3.
6 կրեդիտ
5. դասախոսություն - 2 ժամ,
գործնական - 2 ժամ
6. I կիսամյակ
7 եզրափակիչ գնահատումով
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները,
• բացատրել լեզվի զարգացման միտումներն ու լեզվական տարբեր մակարդակներում տեղի ունեցող
տեղաշարժերը,
• քննարկել լեզվական խնդիրների հաղթահարման, վիճելի դրույթների միօրինականացման
հնարավորությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
1. 1401/M61
4. 4 ժամ

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

7. ներկայացնել ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
8. որոշել ու հիմնավորել լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
9. գնահատել լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների
առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել արդի հայերենի լեզվական տարբեր մակարդակներում (հնչյունական, բառային,
քերականական) կատարված փոփոխություն-տեղաշարժերը, դրանց հիման վրա բացատրել լեզվի
զարգացման միտումները,
2. ցուցադրել հնչյունական, բառապաշարային և քերականական տեղաշարժերի առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

8. ընդհանրացնել ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
9. քննարկել տեքստեր և հետևություններ անել լեզվի արդի փուլում կատարված փոփոխությունների
վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից յուրաքանչյուրի
միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական
մեթոդները,
• Ա7 - ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման միտումների,
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լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները,
• Բ6 - ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք համակարգայնորեն
վերլուծել,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով, գրավոր
առաջադրանքների կատարման ձևով (ռեֆերատներ).
 եզրափակիչ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով
(hարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`4+ 3+3 միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
11. Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
12. Ղարագուլյան Թ., Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, Եր., 1974:
13. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
14. Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., 1967:
15. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
1. 1404/Մ61

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն

4.

4 ժամ/շաբ.

դասախոսություն - 2 ժամ
գործնական-2 ժամ

6.

I կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական ուղղություններն ու
դպրոցները.
• ներկայացնել և գործնականում կիրառել գեղարվեստական տեքստի ընթերցման մի քանի
տեխնոլոգիաներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները.
մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և սկզբունքները.
լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը.
պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ գեղարվեստական տեքստ
վերլուծելու սկզբունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները.
6. տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ.
7. ցուցադրելու գեղարվեստական տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
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8. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը.
9. համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ կարողությունների
հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա3. հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Բ4. իրականացնելու գրական ստեղծագործությունների խմբագրում
4. Գ2. բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ պայմանները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն.
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն.
3. ռեֆերատ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
8. 1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
9. 2-րդ ընթացիկ քննություն. - ռեֆերատ՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
10. Եզրափակիչ քննություն. - բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց՝ 1 տեսական, 1 գործնական, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4 և 6
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն:
Ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և սկզբունքների
հետ. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլոամերիկյան «նոր քննադատություն»,
Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության ակունքներում.
ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծություն,
վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի, նեոֆրոյդիստական հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ,
դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ հասկացությունը, բ) մետատեքստ հասկացությունը:
Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և պատմություն: Դիսկուրս. ա)
լեզուն իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն իբրև դիսկուրս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Երևան, 1997թ.:
Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997թ.:
Фрейд З. Художник и фантазирование. – М., Республика, 1995г.
Пропп В.Я. , Морфология сказки, (ցանկացած հրատարակություն):
Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, Москва, 1986г.
Ролан Барт, Смерть автора, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994г.
Умберто Эко, Открытое произведение, Санкт-Петербург, 2006г.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015г.
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1. 1404/Մ01.

2. Հայ նորագույն գրականության պարբերացման խնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ գրականության դասակարգման և
ժամանակային բաժանման անհրաժեշտությունը:
•

Սահմանել այն սկզբունքները և չափորոշիչները/հերոսի, թեմայի, ոճի, ժանրի ընդհանրություն
կամ գերակայություն/, ըստ որոնց կարելի է կատարել ժամանակային բաժանումները:

•

Բացատրել քաղաքակրթական մեծ և փոքր՝ կարճաժամկետ պարբերացումների
առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

24. Ճանաչել յուրաքանչյուր պարբերաշրջանի բնութագրական հատկանիշները
25. Թվարկել հիմնական պարբերաշրջանները և նրանց ներսում ընթացող տեղաշարժերը
26. Մատնանշել այս կամ այն պարբերաշրջանը բնորոշող հիմնական գրական
ստեղծագործությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Համադրել կամ հակադրել տարբեր պարբերաշրջանների բնորոշ գծերը
2. Անծանոթ գրական տեքստի միջոցով որոշել նրա ստեղծման ժամանակը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. Համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն
2. Կապ հաստատել գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2.Ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում
3.Անծանոթ տեքստերի քննարկում՝ ժամանակը որոշելու առումով

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.

1919-1920թթ. գրական կյանքի կազմակերպման ճիգերը:
1920-1930թթ. գրական կյանքի առանձնահատկությունները:
1941-1956թթ. Պարբերաշրջանի երկու փուլերը՝ պատերազմի շրջան/1941-1945/ և
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4.
5.

ետպատերազմյան 1946-1956թթ.:
1956-1985թթ. ներքին տեղաշարժերը,60-ական թթ. ընդգծումը:
Անկախության շրջանի գրական կյանքի զարգացման առանձնահատկությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Աղաբաբյան Ս., Հայ սովետական գրականության պատմություն, Եր., 1988, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
2. Աղաբաբյան Ս., Արդի հայ գրականության պատմություն, 1993, ՀՀ ԳԱԱ հրատ.
3. Քալանթարյան Ժ., Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Եր.<<Զանգակ>> հրատ., 2006
1404/Մ62
Քննադատության վարպետություն
3 կրեդիտ
2 ժամ/շաբ.
Դասախոսություն – 2 ժամ
II կիսամյակ
2 Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել գրաքննադատության տեսական հիմնա դրույթները և դրանց
գործնական կիրառությունները։
• սովորեցնել տեքստի տեսակները, լուսաբանել գիտական, գրաքննադատական տեքստերի
տեսակների առանձնահատկությունները
•
ծանոթացնել քննադատի վարպետության բարձրացմանը նպաստող տեսական ու գործնական
նյութերի հնարավորություններին
• ժամանակակից, ընթացիկ գեղարվեստական գործերի վերլուծությամբ սովորեցնել
գրախոսության և հոդվածի սկզբունքները
9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

սահմանելու գրաքննադատության հիմնադրույթները,
մատնանշելու գրաքննադատության ժանրաձևերը և առանձնահատկությունները,
բացատրելու գրական երկի վերլուծության սկզբունքները,
գնահատելու ցանկացած գրական երկ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. քննարկելու և հիմնավորելու ցանկացած գրական նոր երկի արժեքը
2. կատարելու գիտական աշխատանք
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. գրելու հոդված, գրախոսություն, գրական բնույթի էսսեներ
4. իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցելու իր աշակերտներին
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1.
2.
3.
4.

Ա2. գիտակցելու գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները
Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների
աշխատանքը
Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի
արդյունավետություն դրսևորելու կարողություն:
Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու,
հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու
կարողություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային աշխատանքների բացատրություն և հանձնարարում
4.

տնային աշխատանքների ընթերցում և քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Տեքստը և նրա տեսակները
Գիտական գրաքննադատական տեքստեր
Գրաքննադատության չափանիշները
Ընթացիկ գրական երկերի (պատմվածքներ, բանաստեղծական շարքեր) գործնական
վերլուծություններ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2009.
Էդ. Ջրբաշյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 2011
Վ. Գաբրիելյան, Գրավոր խոսք, Երևան, 2012
Գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2016

1404/Մ11
Սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
3 կրեդիտ
2 ժամ
Դասախոսություն – 2 ժամ
2-րդ կիսամյակ
2 Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել սփյուռքահայ գրականության առանձնահատկությունները,
•

գրական-գեղարվեստական վերլուծության միջոցով վեր հանել սփյուռքում ստեղծված գրական
կարևոր ստեղծագործությունները,

•

սփյուռքահայ գրականությունը ներկայացնել իբրև մի անբաժանելի մաս ողջ հայ գրականության,

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

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

գիտակցելու և վերարտադրելու սփյուռքահայ գրականության հիմնական առանձնահատկությունները,
որոշելու և դասակարգելու
սփյուռքահայ գրականության ձևավորման ու զարգացման
յուրահատկությունները
Ճանաչելու և լուսաբանելու սփյուռքահայ գրականության գեղարվեստական մնայուն
ստեղծագործությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

2.
3.

տարբերակելու, վերլուծելու, գրախոսելու սփյուռքահայ ցանակացած դասական ու նոր գրական
երկ
ստեղծագործելու քննադատության տարբեր ժանրաձևերով
համակարգելու և մեկնաբանելու սփյուռքահայ գրականության գեղարվեստական նվաճումները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրականագիտության բանագավառում,
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2.
3.

4.

սփյուռքահայ գրականությունից ստացած գիտելիքները կիրառելու մասնագիտական
աշխատանքի ընթացքում,
քննարկելու, եզրահանգելու, համադրելու հայ գրականության սփյուռքյան և հայրենական
հատվածների գեղարվեստական գրականությունը և նրանցում արտահայտված ազգային ու
գաղափարական դրույթները,
կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1.
2.
3.
4.

Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
Ա5. մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.

Սփյուռքահայ գրականության ներածություն:
Սփյուռքահայ գրականության ձևավորման ու կազմավորման ազգային, քաղաքական ու
մշակութային նախադրյալները:
Սփյուռքահայ գրականության մշակութային ու գեղարվեստական արժեքները և նրանց
բնութագրերը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Ա. Ավագյան, Հայոց եղեռնապատումի պոեզիա, Երևան, 2015:

4.
5.

Ա. Ավագյան, Պատկերազարդ պատմություն Շահան Շահնուրի, Երևան, 2004:
Գ. Սևան, Սփյուռքահայ գրականության պատմության ուրվագծեր (1920-1945), 1980:

2. Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականության պատմություն, 2008:
3. Ա. Ավագյան, Սփյուռքահայ դասական պատմվածք, Երևան, 2007:

1. 1404/Մ17
4. 2 ժամ

2. Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37թթ.

3. 3 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Եղիշե Չարենցի կյանքի վերջին շրջանի դեպքերի իմացություն
• Եղիշե Չարենցի 1934-1937 թթ. ստեղծագործության հետազոտություն
• Չարենցի ձեռագրերի հավաքման, վերծանման և հրատարակման սկզբունքների մշակում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
228

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.

ներկայացնելու Եղիշե Չարենցի անտիպ ժառանգությունը,
վերծանելու և մեկնաբանելու Չարենցի ձեռագրերը,
մատնանշելու Չարենցի վերջին տարիների գրական գործունեությունը և երկերի
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.

վերլուծելու և գնահատելու Եղիշե Չարենցի անտիպ ժառանգությունը,
վերծանելու և մեկնաբանելու Չարենցի ձեռագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.
7.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրողի անտիպ ժառանգության ուսումնասիրության
ասպարեզում,
կատարելու երկի հեղինակային պատկանելությունը և ձեռագրի բնույթը որոշելուն միտված
բնագրագիտական աշխատանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
4. Գ4. կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. աշխատանք գրողի ձեռագրերի հետ

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ե. Չարենցի ստեղծագործության շրջանաբաժանումը:
Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1934-37 թթ. և դրա ազդեցությունը Չարենցի ճակատագրի
վրա։
Չարենցի վերջին շրջանի ստեղծագործության ուսումնասիրման աղբյուրները:
Ե. Չարենցի ստեղծագործությունը 1934-37 թթ.. թեմաները, ժանրային կազմը, ոճական
հատկանիշները:
10.
1.
2.
3.
4.

Հիմնական գրականության ցանկ.
Ա. Չարենց, Չարենցի ձեռագրերի աշխարհում, Երևան, 1978:
Դ. Գասպարյան, Ողբերգական Չարենցը, Երևան, 1990:
Ս. Գրիգորյան, Չարենցի բնագիրը, Երևան, 2013:
Եղ. Չարենց, Վերջին խոսք, Երևան, 2008:

1. 1404/Մ07
4. 4 ժամ

2. Անկախության շրջանի հայ պոեզիան
5. դասախոսություն – 2 ժամ
գործնական – 2 ժամ
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3. 6 կրեդիտ

6. 2-րդ կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• 1990-2010-ական թթ. հայ պոեզիայի զարգացման միտումների հետազոտություն
Անկախության շրջանի հայ չափածոյի հիմնական հոսանքների և ոճերի դասակարգում
• Անկախության շրջանի հայ պոեզիայի գլխավոր ներկայացուցիչների ստեղծագործության
իմացություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

8. ճանաչելու անկախության շրջանի հայ պոեզիայի առանձնահատկությունները,
9. դասակարգելու պոեզիայի հիմնական հոսանքները և ոճերը,
10. տարբերակելու ժամանակակից հայ բանաստեղծների գրական անհատականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11. հետազոտելու արդի հայ պոեզիայի ակունքները և պոետիկան,
12. կատարելու հայ դասական և ժամանակակից պոեզիայի համեմատություն
13. վերլուծելու արդի հայ բանաստեղծների գործերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

14. համեմատական վերլուծության ենթարկելու հայ և համաշխարհային նորագույն
բանաստեղծության զարգացումը,
15. համադրելու արդի հայ բանաստեղծության և հասարակական կյանքի զարգացման
օրինաչափությունները,
16. համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1.

Ա6. լուսաբանելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ պոեզիայի ընթացքն ու յուրահատկությունները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Գ2. բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ պայմանները
4. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք: Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
3. Եզրափակիչ քննություն. . Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
230

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի պոեզիան անկախության շրջանում:
Պոեզիայի զարգացման միտումները անկախության շրջանում։
Անկախության շրջանի հայ պոեզիայի թեմատիկ ընդգրկումները, հոսանքները::
Բանաստեղծական շարժման գլխավոր ներկայացուցիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006:
Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:
Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
Զ.Ավետիսյան, Նորագույն գրականության զարգացման միտումները, Երևան, 2003:

1. 1404/Մ08

2. Անկախության շրջանի հայ արձակը

4. 4 ժամ
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5. դասախոսություն – 2 ժամ
գործնական – 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով

6. 2-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• 1990-2010-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումների հետազոտություն
• Անկախության շրջանի հայ արձակի հիմնական հոսանքների և ոճերի դասակարգում
• Անկախության շրջանի հայ արձակի գլխավոր ներկայացուցիչների ստեղծագործության
իմացություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչելու անկախության շրջանի հայ արձակի առանձնահատկությունները,
2. դասակարգելու արձակի հիմնական ակունքները, հոսանքները, ժանրերը և ոճերը,
3. տարբերակելու ժամանակակից հայ արձակագիրների գրական անհատականությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. հետազոտելու արդի հայ արձակի ակունքները և պոետիկան,
5. կատարելու հայ դասական և ժամանակակից արձակի համեմատություն,
6. վերլուծելու արդի հայ արձակագիրների վեպերն ու պատմվածքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. համեմատական վերլուծության ենթարկելու հայ և համաշխարհային նորագույն արձակի
զարգացումը,
8. համադրելու արդի հայ արձակի և հասարակական կյանքի զարգացման օրինաչափությունները:
9. համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա7. որոշելու արդի՝ անկախության շրջանի հայ արձակի ընթացքն ու յուրահատկությունները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Բ2. վերլուծելու և գնահատելու նոր լույս տեսած գրական երկերը
4. Գ2. բացահայտելու գրականագիտական առկա խնդիրները և դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ պայմանները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
4. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
5. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է: Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
6. Եզրափակիչ քննություն. . Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի արձակը անկախության շրջանում:
Արձակի զարգացման միտումները անկախության շրջանում։
Անկախության շրջանի հայ արձակի թեմատիկ ընդգրկումները, հոսանքները::
Արձակի գլխավոր ներկայացուցիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:
Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
Զ.Ավետիսյան, Նորագույն գրականության զարգացման միտումները, Երևան, 2003:
Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006:

1404/Մ15
Ակսել Բակունցի արձակի ավանդները
3 կրեդիտ
2 ժամ
դասախոսություն – 2 ժամ
3 կիսամյակ
2 Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնելու 1920-30-ական թթ. Ակսել Բակունցի հասարակական
գործունեությունը
• սահմանելու Ակսել Բակունցի ստեղծագործության առանձնահատկությունները
• բացատրելու հայ արձակի ավանդների հետ Ակսել Բակունցի գրականության ունեցած
աղերսները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
5.
6.

ներկայացնելու Ակսել Բակունցի ստեղծագործության ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները,
հիմնավորելու Ակսել Բակունցի ստեղծագործությունների կապը 1920-30-ական թթ. հայ արձակի
հետ,
լուսաբանելու 1920-30-ական թթ. հայ արձակի ընդհանուր բնութագիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3.

4.

ցուցադրելու Ակսել Բակունցի վերաբերմունքը անցյալի գրական ավանդների նկատմամբ և
բացահայտելու գրողի բերած նորությունները,
քննարկելու Ակսել Բակունցի՝ իր ժամանակի մեջ ունեցած գրական առնչությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3.
4.
5.

կատարելու հետազոտական աշխատանք պատմահամեմատական մեթոդով,
որոշելու ավանդների խնդիրը գրականության մեջ,
համադրելու և հակադրելու միջոցով ընդհանրացումներ անելու կարողություն ձևավորել։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
• Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•
•

1. դասախոսություն
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն
3. ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
3. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
9. 1920-30-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումները
10. Ակսել Բակունցի հասարակական գործունեությունը և գրական մուտքը
11. Ակսել Բակունցի ստեղծագործության առանձնահատկությունները
12. Ակսել Բակունցի արձակի ավանդների արտացոլումը հայ գրականության մեջ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6.
7.
8.
9.
10.

Դ. Գասպարյան, Ակսել Բակունց, Երևան, 2009:
Ս. Աթաբեկյան, Ակսել Բակունց, Երևան, 2000:
Ս. Աթաբեկյան, Ակսել Բակունցի պատմվածքի վիպական աշխարհը, Երևան, 1996:
Ս. Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, Երևան, 1988:
Ս. Աղաբաբյան, Ակսել Բակունց, Երևան, 1971:

1. 1404/Մ20

2. 1930-ական թվականների հայ արձակը

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ
5. դասախոսություն – 2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• 1930-ական թթ. հասարակական-քաղաքական վիճակով պայմանավորված հայ գրական
միջավայրի ուսումնասիրություն
• «Սոցիալիստական ռեալիզմ»-ի մեթոդով ստեղծված արձակի նմուշների քննություն
• Ինքնակենսագրական արձակի առաձահատկությունների հետազոտություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
ճանաչելու հայ նորագույն գրականության շրջափուլերը,
2.

3.

սահմանելու 1930-ական թթ. հայ արձակի ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները,
ձևակերպելու 1930-ական թթ. հայ արձակի ընդհանուր բնութագիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

2.

լուսաբանելու 1930-ական թթ. հայ արձակի և նախորդ ու հաջորդ տասնամյակների արձակի
զուգադրությունը,
գնահատելու 1930-ական թթ. հայ արձակի լավագույն ստեղծագործությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.
2.

կատարելու հետազոտական աշխատանք հայ նորագույն գրականության շրջանակում
պատմահամեմատական մեթոդով,
համադրել-հակադրելու ժամանակաշրջանի ցանկացած գրողի երկ։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
4. Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.

Հասարակական-քաղաքական վիճակը 1930-ական թթ.։
1930-ական թթ. հասարակական-քաղաքական վիճակի արտացոլումը հայ գրականության,
մասնավորապես հայ արձակի մեջ
1930-ական թթ. գրական ուղղություններն ու հոսանքները
1930-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումները

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Ադալյան, Թոթովենց, Երևան, 1994:
2. Ս. Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, Երևան, 1988:
3. Հ. Թամրազյան, Սովետահայ գրականության պատմություն, Երևան, 1984:
4. Ս. Արզումանյան, Սովետահայ վեպը, հատոր I, Երևան, 1967:
5. Սովետական գրականության պատմություն, հատոր I, Երևան, 1961։
. 1404/Մ63

2. Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը

4. 2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

5. դասախոսություն – 2 ժամ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
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3. 3

կրեդիտ

•
•
•

Պ. Սևակի կյանքի օրոք չհրատարակված երկերի ուսումնասիրություն
Պ. Սևակի արխիվի հետազոտություն (պոեզիա, արձակ, գիտական աշխատություններ,
նամականի)
Պ. Սևակի անտիպ ժառանգութան գնահատություն

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.
ներկայացնելու Պ. Սևակի անտիպ ստեղծագործությունների ժանրային և թեմատիկ առանձ5.

6.

նահատկությունները,
հիմնավորելու Պ. Սևակի անտիպ երկերի կապը 1940-50-60-ական թթ. հայ գեղարվեստական և
գիտական գրականության հետ,
ընդհանրացնելու Պ. Սևակ գրողի և գիտնականի դիմանկարը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

4.

լուսաբանելու Պ. Սևակի անտիպ գործերը համեմատական գրականագիտության մեթոդներով,
ցուցադրելու Պ. Սևակի կյանքի օրոք չհրատարակված երկերի առնչակցությունները հայ գրական
ու գիտական ավանդների հետ և բացահայտելու դրանց բերած նորությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.
4.
5.

կատարելու հետազոտական աշխատանք արխիվային նյութերի՝ ձեռագիր և մեքենագիր
տեքստերի հետ,
գործնականում իրականացնելու գրական անտիպ գործեր հավաքագրելու, վերծանելու և
հրատարակության պատրաստելու աշխատանք,
համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
5.
6.
7.
8.

Ա3. հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի, ձեռագիր և մեքենագիր գեղարվեստական ու գիտական տեքստերի ընթերցում, վերծանում
և քննարկում
3. ռեֆերատների հանձնարարում և քննարկում

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է::
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Պ. Սևակի ստեղծագործության շրջանաբաժանումը:
Պ. Սևակի արխիվի պատմությունը և ներկայիս վիճակը։
Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1940-50-60-ական թթ. և դրա ազդեցությունը Պ. Սևակի
ճակատագրի վրա։
Պ. Սևակի անտիպ երկերի հրատարակությունները 1970-ական թվականներից մինչև մեր
օրերը։
Պ. Սևակի անտիպ գեղարվեստական և գիտական ժառանգությունը՝ թեմատիկ և ժանրային
պատկանելիությունը, ոճական հատկանիշները։

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ս. Ղազարյան, Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը, Երևան, 2014:
7. Պ. Սևակ, Անցյալը ներկայացած, Երևան, 2011:
8. Պ. Սևակ, Անկեղծ ասած, Երևան, 2002:
9. Պ. Սևակ, Ծանոթացեք նորից, Երևան, 2002:
10. Պ. Սևակ, Մուտք, Երևան, 1985:
1404/Մ16
Հակոբ Օշական. գրողը, քննադատը
3 կրեդիտ
2 ժամ
դասախոսություն - 2 ժամ
3 կիսամյակ
2 Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել Հ. Օշականի կյանքը, հասարակական գործունեությունը և
ստեղծագործության առանձնահատկությունները
• բացատրել Հ. Օշականի արձակի հատկանիշները,
• սահմանել Հ. Օշականի գրաքննադատական սկզբունքները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

նկարագրելու Հ. Օշականի կյանքն ու ստեղծագործությունը
վերարտադրելու Հ. Օշականի ստեղծագործության յուրահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատելու Օշականի ստեղծագործության առանձնահատկությունները,

2. տարբերակելու Օշականի քննադատական հայացքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.
2.

կազմակերպելու գրական երկի վերլուծություն,
համադրելու-հակադրելու քննադատական հայացքները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1.
2.
3.
4.

Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Ա5. մատնանշելու սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հ. Օշականի կյանքը և գրականությունը
2. Հ. Օշականի վեպերն ու պատմվածքները
3. Հ. Օշականի թատերգությունը
4. Հ. Օշականի գրաքննադատական գործունեությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն, Երևան, 2016:
Գր. Հակոբյան, Ուսումնասիրություն և հոդվածներ, Էջմիածին, 2007:
Կ. Աղաբեկյան, Հակոբ Օշական, Երևան, 2006:
Գ. Պըլտյան, Մարտ, Անթիլիաս, 1997:

1. 1404/Մ03
4. 2 ժամ

2. Գրական բանավեճերը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին

3. 3 կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայաստանյան գրական բանավեճերի հետազոտություն
• 1950-90-ական թթ. գրական մամուլի քննադատական հրապարակումների ուսումնասիրություն
• 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ գրականության գլխավոր դեմքերի երկերի քննություն դրանց
նվիրված բանավեճերի տեսանկյունից
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
պատկերացում կազմելու 20-րդ դ. 50-90-ական թթ. գրականության զարգացման հիմնական
2.
3.

ուղղությունների վերաբերյալ,
վերլուծելու և գնահատելու գրական բանավեճերի գրականագիտական և հասարակական
դրդապատճառներն ու հետևանքները,
քննելու բանավեճերի նյութերի բովանդակությունը և դրսևորման ձևերը։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կատարելու հետազոտական աշխատանք գրական քննադատության բնագավառում,
մասնակցելու գրական մամուլում ընթացող բանավեճերին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
աշխատակցելու տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներին,
2.
գնահատելու բանավեճերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման գործում :
3.
կապ հաստատելու գրականության և մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման ընթացքի միջև:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
2. Բ3. իրականացնել գրական մամուլում գրական-քննադատական բաժինների աշխատանքը
3. Բ6. և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար աշխատանքի արդյունավետություն
դրսևորելու կարողություն:
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Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
3. Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համառոտ ակնարկ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի գրական բանավեճերի վերաբերյալ:
Հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները և դրանց արտացոլումը գեղարվեստական և
քննադատական ստեղծագործություններում:
Բանավեճերի ազդեցությունը գրականության զարգացման ընթացքի վրա։
Հայ գրողների ստեղծագործությունը դրանց հարուցած բանավեճերի տեսանկյունից:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն, հատոր 2, Երևան, 1993:
2. Ժ. Քալանթարյան, Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր, Երևան, 1982:
3. Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
4. Ժ. Քալանթարյան, Անդրադարձներ, Երևան, 2002:
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2. Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ
5. դասախոսություն – 2 ժամ
6. 3-րդ կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Պարույր Սևակի գեղագիտության և բանաստեղծական սկզբունքների հետազոտություն
• Սևակի թարգմանական գործունեության ուսումնասիրություն
• Հայ և համաշխարհային գրականության հետ Պարույր Սևակի ունեցած ստեղծագործական
առնչությունների քննություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7.
մեկնաբանելու Պ. Սևակի՝ համաշխարհային գրականության հետ ունեցած առնչակցությանները,
8.

9.

ճանաչելու Պ. Սևակի ստեղծագործության յուրահատկությունները,
բացատրելու Պ. Սևակի գեղագիտությունը ամերիկյան, եվրոպական և ռուսական պոեզիայի
զուգահեռներում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

6.

լուսաբանելու Սևակի գործերը համեմատական գրականագիտության մեթոդներով,
վերլուծելու աշխարհի բանաստեղծներից Սևակի կատարած թարգմանությունների բնագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.
7.
8.

կատարելու հետազոտական աշխատանք պատմահամեմատական մեթոդով,
հետազոտելու հայ գրականության համաշխարհային կապերը:
համադրելու և հակադրելու միջոցով ձևավորել ընդհանրացումներ անելու կարողություն

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
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9.
10.
11.
12.

Ա3. հիմնավորելու գրական տեքստերի մասնագիտական ընթերցման սկզբունքները
Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. տարալեզու բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պ. Սևակ թարգմանիչը և տեսաբանը:
Սևակի կարծիքները համաշխարհային պոեզիայի նշանավոր դեմքերի մասին:
Պ. Սևակի քնարերգության գրական սկզբնաղբյուրները:
Համաշխարհային գրականության ավանդների արտացոլումը Պ. Սևակի ստեղծագործության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11. Ա. Արիստակեսյան, Պարույր Սևակ, Երևան, 1974:
12. Դ. Գասպարյան, Պարույր Սևակ, Երևան, 2001:
13. Ս. Գրիգորյան, Պարույր Սևակ. Արձագանքող անտառը, Երևան, 1998:
14. Ս. Ղազարյան, Պ. Սևակի անտիպ ժառանգությունը, Երևան, 2014:
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1960-ականների արձակը և Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագոր6 կրեդիտ
ծությունը
4 ժամ
15. դասախոսություն – 2 ժամ
գործնական – 2 ժամ
3 կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործության առանձնահատկությունները:
• բացատրել հայ արձակի ավանդների հետ Մաթևոսյանի ունեցած աղերսները
• սահմանել համաշխարհային արձակի համակարգում հայ նորագույն արձակագիրների ունեցած
յուրահատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
7.
8.
9.

նկարագրելու Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործության ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները.
սահմանելու Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների կապը 1960-ական թթ արձակի հետ.
ձևակերպելու 1960-ականների հայ արձակի ընդհանուր բնութագիրը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

6.

գնահատելու Մաթևոսյանի գրական ժառանգությունը,
վերլուծելու Մաթևոսյանի կապը ժամանակի գրականության հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.

համադրեուլ-հակադրելու ժամանակաշրջանի ցանկացած գրողի երկ,
համակարգելու ժամանակի գրականության համապատկերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
• Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
•
•
•

1. դասախոսություն
2. գործնական աշխատանք մամուլի հրապարակումների հետ
3. գրադարանային ընթերցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է։ Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
4.

Եզրափակիչ քննություն. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
13. 1960-ական թթ. հայ արձակի զարգացման միտումները
14. Հր. Մաթևոսյանի գրական մուտքը և ժողովածուները
15. ժամանակակից հայ արձակը և դասական ավանդները
16. հայ նորագույն արձակը և համաշխարհային գրականությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
11.
12.
13.
14.

Վ. Գրիգորյան, Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը, Երևան, 2013:
Ս. Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն, հ. 2, Երևան, 1993:
Կ. Աղաբեկյան, Ծմակուտի վիպասքը, Երևան, 1988:
Ս. Փանոսյան, Հրանտ Մաթևոսյան, Երևան, 1984:
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2. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպի պոետիկան

4. Չորս (4) ժամ/շաբ.
6. 3-րդ կիսամյակ

15. դասախոսություն – 2 ժամ
գործնական – 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել հետպատերազմյան շրջանի հայ պատմավեպերը,
• ծանոթացնել նրանց ժանրի նոր դրսևորումներին,
• վերաիմաստավորել տեքստը` ըստ ժանրային կանոնների,
• զարգացնել վերլուծական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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3. 6 կրեդիտ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկելու պատմավեպը` ըստ ժամանակաշրջանի,
2. լուսաբանելու տեքստը` ըստ ժանրային կանոնի,
3. ներկայացնելու գրականագիտական դիտանկյուն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու պատմավեպը,
5. վերլուծելու այն,
6. գնահատելու նյութը` ըստ էության:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օժանդակելու ուսումնասիրությանը՝ գրական համապատկերն ընդգրկելով,
8. համադրելու ժամանակի վեպի ներժանրային առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա1. ճանաչելու գրականագիտական տեսական դրույթները
Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր,
ինտերնետ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
4. Գ5. ցուցաբերելու գրականագիտական զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների
արդյունքները ներկայացնելու , գիտական բանավեճեր վարելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում/բանավեճ
3. ընթերցում (close reading)
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. ռեֆերատ/էսսե – պետք է գրել վերլուծական աշխատանք տրված
հարցադրումների շրջանակում, գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. լսարանային գրավոր աշախատանք` ըստ անցած տեքստերի,
գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր է` տասը (10) միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատերազմները և հայ ժողովուրդը:
2. Պատերազմական իրադարձությունների ազդեցությունը հայ գրականության վրա:
3. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպերի առանձնահատկությունները։
4. Հետպատերազմյան շրջանի պատմավեպը և հայ դասական պատմավեպի ավանդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Վարդան Գրիգորյան, Պատմավեպեր, Երևան, 2011:
Լևոն Խեչոյան, Սև գիրք, ծանր բզեզ, Երևան, 1995:
Ս. Գրիգորյան, Բանասիրություն և բանավեճ, Երևան, 2002:
Զ. Ավետիսյան, Նորագույն գրականության զարգացման միտումները, Երևան, 2003 թ.
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5.

Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006 թ.
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4. 4 ժամ

2. Հայ նորագույն գրականությունը համաշխարհային
գրականության համատեքստում
5. դասախոսություն – 2 ժամ
գործնական – 2 ժամ

3. Վեց (6)
կրեդիտ

6. 3-րդ կիսամյակ
7 եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Հայ նորագույն գրականության զարգացման միտումների հետազոտություն
• Խորհրդահայ և սփյուռքահայ գրականության հիմնական շրջանների, հոսանքների, ժանրերի և
ոճերի դասակարգում՝ համեմատությամբ համաշխարհային գրականության համապատասխան
երևույթների,
• Ժամանակակից հայ գրականության տիպաբանական և ծագումնաբանական կապերի
քննություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

ներկայացնելու նորագույն շրջանի հայ գրականության առանձնահատկությունները,
մեկնաբանելու հայ նորագույն գրականության զարգացման հիմնական միտումները՝ դրանք
համադրելով ռուս, եվրոպացի և ամերիկացի հեղինակների երկերի հետ ,
մատնանշելու նորագույն շրջանի հայ բանաստեղծների և արձակագիրների
անհատականությունը նրանց գրական առնչությունների համատեքստում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
27.
28.
29.

վերլուծելու և գնահատելու խորհրդահայ և սփյուռքահայ գրականության ակունքները և
պոետիկան,
կատարելու հայ և համաշխարհային դասական գրականության և արդի հայ գրականության
համեմատություն
մեկնաբանելու հայ գրողներիների գործերը նրանց ընթերցողական և թարգմանչական
հետաքրքրությունների տիրույթում :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
30.

համեմատական վերլուծության ենթարկելու հայ և համաշխարհային նորագույն գրականության
զարգացումը,
31.
կատարելու հետազոտական աշխատանք գրողի ստեղծագործական առնչությունների
ուսումնասիրության ասպարեզում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
ուսանողն ունակ կլինի՝
1. Ա4. դասակարգելու գրական երկերի վերլուծության հիմնական սկզբունքները,
2. Բ1. կիրառելու գիտելիքները դպրոցում և գրական քննադատության բնագավառում,
3. Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (արխիվներ, ձեռագրեր, ինտերնետ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
4. Գ4. կիրառելու աշխատանքային ժամանակն ու պայմանները արդյունավետ պլանավորելու
կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. բնագրերի ընթերցում և քննարկում
3. տնային հետազոտական աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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11. 1-ին ընթացիկ քննություն. Առաջին քննությունը ռեֆերատ է՝ հանձնարարված թեմայով.
գնահատվում է առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
12. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Երկրորդ քննությունը լսարանային գրավոր աշխատանք է: Միավորների
քայլը 0,5 միավոր է, առավելագույն գնահատականը՝ 5 միավոր:
13. Եզրափակիչ քննություն. . Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.

Եղիշե Չարենցը և համաշխարհային գրականությունը:
Հայ նորագույն արձակի առնչությունները ռուս, եվրոպական և ամերիկյան արձակի հետ։
Ֆրանսահայ գրականությունը և ֆրանսիական գրականությունը :
20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ պոեզիան և աշխարհի բանաստեղծությունը:
Հրանտ Մաթևոսյանը և համաշխարհային գրականությունը:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

33.
34.
35.
36.
37.

Ս.Աղաբաբյան, Արդի հայ գրականության պատմություն,h. 2, Երևան, 1993:
Վ. Գաբրիելյան, Սփյուռքահայ գրականություն, Երևան, 2016:
Ս. Գրիգորյան, Չարենցի բնագիրը, Երևան, 2013:
Ժ. Քալանթարյան, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Երևան, 2006:
Գրականության տեսության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2016:
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5.Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն

Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Համաշխարհային գրականություն և գրականության
տեսություն. 023101.06.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017-2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները / պահանջները
Ծրագիրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության
ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա.
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության
բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված
քննությունների արդյունքների հիման վրա:
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալասարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրի նպատակն է՝
1. պատրաստելու մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն վերլուծելու և արժևորելու
գրականության տեսության, հայ և համաշխարհային գրականության գործընթացները,
2. ուսանողներին տրամադրելու խոր և համակողմանի գիտելիքներ գրականագիտության
կարևորագույն հիմնախնդիրների, վերլուծության մեթոդների և սկզբունքների վերաբերյալ,
3. պատրաստելու մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն ձեռք բերված գիտելիքներն
օգտագործելու գիտական զեկուցումների, գիտաժողովների ընթացքում, գրականագիտական
վերլուծության
մեջ
կիրառելու
արդի
գրականագիտական
ուղղությունների
մեթոդաբանությունն ու սկզբունքները,
4. նպաստելու գրականագիտության մեջ քննադատական և տեսական մտքի զարգացմանը:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ճանաչելու գրականագիտության և լեզվաբանության կարևորագույն հիմնախնդիրները,
Ա2. դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից ուղղությունների մեթոդաբանական
եղանակները և սկզբունքները,
Ա3. լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,
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Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և
սկզբունքներ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության բնագավառներում,
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
Բ3. ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական աշխատանքի ունակություններ,
Բ4. կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ,
Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները,
Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
Բ7. համեմատելու գրական տեքստի և գրական ստեղծագործության քննությունները,
Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր մակարդակներն
ու միջոցները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական աշխատություններ և հոդվածներ),
Գ2. ցուցաբերելու հայոց և օտար լեզուների խոր իմացություն, հաղորդակցվելու օտար լեզվով
գրականագիտության ոլորտի մասնագետների հետ,
Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում,
Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Գնահատումը կատարվում է ստուգարքով կամ քննությամբ: Քննությունը (առավելագույնը՝ 20
միավոր) ներառում է երկու միջանկյալ ստուգում. (յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր), մեկը՝ գրավոր
ստուգում, մյուսը՝ ռեֆերատների ստուգում, ինչպես նաև եզրափակիչ բանավոր ստուգում
(առավելագույնը՝ 10 միավոր) երկու հարցից բաղկացած հարցատոմսով (5+5) կամ երեք հարցից
բաղկացած հարցատոմսով (4+4+3): Միավորների քայլը 0,5 է:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող
են աշխատանքի անցնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության, մշակույթի
նախարարություններում,
բուհերում,
հանրակրթական
դպրոցներում,
հայագիտական
ուսումնասիրությունների կենտրոններում, գրական մամուլում, հրատարակչություններում, որպես՝
 գրականության հարցերի համակարգող,
 գրական աշխատող,
 գրականության դասախոս,
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հայ գրականության ուսուցիչ, դպրոցական գործի կազմակերպիչ,
գիտական հաստատության աշխատակից, հետազոտող,
մամուլում՝ խմբագիր, բաժնի վարիչ,
հրատակչության խմբագիր:

Ծրագրի շրջանավարտները
ասպիրանտուրայում:

կարող

են

շարունակել

իրենց

ուսումը

ԵՊՀ

և

ՀՀ

ԳԱԱ

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ միջոցները.
• գիտական տպագիր գրականություն,
• էլեկտրոնային գրադարաններ,
• համացանցային ռեսուրսներ,
• տեսաձայնային ուսումնական ռեսուրսներ,
• այցելություններ թանգարաններ, ցուցահանդեսներ, մշակութային օջախներ,
• գրքերի քննարկումներ, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Ներկայացվող ծրագիրը մշակվել է ՀՀ և արտերկրի, մասնավորապես ՌԴ մի քանի բուհերի
մագիստրոսական նույնանման ծրագրերի համեմատությամբ: Ըստ այդմ էլ ծրագրում ընդգրկված են
ոչ միայն տեսական, այլև գործնական կարողություններ զարգացնող դասընթացներ:
<<Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն>> ծրագրի մասնագիրը կազմված է
ԵՊՀ գործող կանոնակարգի չափորոշիչների համապատասխան:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ճանաչելու գրականագիտության և լեզվաբանության
Ա2

Ա3

Ա4

Ա5
Ա6

կարևորագույն հիմնախնդիրները,
դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից
ուղղությունների մեթոդաբանական եղանակները և
սկզբունքները,
լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և
կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,
նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու
օրինաչափությունները,
ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու
արդյունավետ մեթոդներ,
համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի
վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Բ1
Բ2

Բ3

ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական
աշխատանքի ունակություններ,

Բ4

կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր
սկզբունքներ,

Բ5

ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման
օրինաչափությունները,
կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները
հետազոտություն կատարելիս,
համեմատելու գրական տեքստի և գրական ստեղծագործության
քննությունները,
արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և
պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու միջոցները:

Բ6
Բ7
Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտագործելու տեղեկատվության տարատեսակ
աղբյուրներ (համացանցային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական
աշխատություններ և հոդվածներ),

կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական
քննադատության բնագավառներում,
վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային
գրականության երկերը,

Գ3

կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ
պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ
ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում,

Գ2

ցուցաբերելու հայոց և օտար լեզուների խոր իմացություն,
օտար լեզվով հաղորդակցվելու գրականագիտության
ոլորտի մասնագետների հետ,

Գ4

օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն
Անտիկ- միջնադար- վերածնունդ. գրական զարգացումները
Աստվածաշունչը և համաշխարհային գրականությունը
Ազգային մտածողություն և գեղարվեստական գրականություն
(օտարագիր հայ գրողներ)
Նարատոլոգիա (պատումի կառուցվածքաբանական տեսություն)
Գրականագիտական դպրոցներ
20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները
Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու սկզբունքները
Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր
Գրական տեքստի վերլուծություն
Հայկական ոտանավորի տաղաչափական համակարգը
Գրական սեռերի և ժանրերի դասակարգման արդի խնդիրներ
Ստեղծագործ. մեթոդի ուսումնասիրության արդի խնդիրները
Ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանություն
Ակնարկներ էսթետիկական մտքի պատմության
Միֆի դրսևորումները 20-րդ դարի գրականության մեջ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մասնագիտական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2 Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1 Գ2 Գ3 Գ4

+
+
+
1401/Մ65
2301/Մ03
1401/Մ61
1404/ Մ61
1606/Մ07
1606/Մ08
1407/Մ11
1407/Մ33
1407/Մ15
1407/Մ14
1407/Մ19
1407/Մ02
1407/Մ18
1407/Մ03
1407/Մ62
1407/Մ63
1407/Մ61
1407/Մ09
1407/Մ20
................
...............
...............

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
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+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

«Համաշխարհային գրականություն և գրականության տեսություն» ծրագրի դասընթացների
նկարագրիչներ

33.
1603 /Մ01
34.
Օտար լեզու-1 (անգլերեն)
35.
6 կրեդիտ
36. 4 ժամ
37.
գործնական – 4 ժամ
38.
1-ին կիսամյակ
39.
Ստուգարք
40. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
•ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
•զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

24. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց բովանդակությունն
ու կառուցվածքը,
25. դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
26. նկարագրել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2. տարբերակել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
լուսաբանել, փաստարկել անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
27. առաջարկել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
28. գնահատել և վերաձևակերպել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. ընդհարացնել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
30. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,

• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
31. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
29. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
30. անհատական և խմբային աշխատանք,
31. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
32. ինքնուրույն աշխատանք,
33. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
34. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
35. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
32. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
29. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
30. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
31. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
32. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
33. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
25. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և
ոճաբանական յուրահատկությունները:
26. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
27. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
28. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
34. Հիմնական գրականության ցանկ.
25. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
26. Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics 27. Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
28. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
29. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.
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4. 2 ժամ

2. Օտար լեզու-2 (անգլերեն)
3. 3 կրեդիտ
5. գործնական- 2 ժամ

30.
2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
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ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և
մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

9. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
10. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
17. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
18. անհատական և խմբային աշխատանք,
19. ինքնուրույն աշխատանք,
20. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
29. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
30. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
31. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
32. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
18.
Հիմնական գրականության ցանկ.
36.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
37.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
38.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent
Publishing Platform, 2014.
39.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
40.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
41.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
42.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University
Press, 2011.
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2.

Օտար լեզու-1 (գերմաներեն-1)
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3.

6 - կրեդիտ

4.
4 ժամ
33.
Գործնական - 4 ժամ
34.
1-ին կիսամյակ
35.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու
կարողությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական), գիտակցել դրանց բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
2.դասակարգել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
3.բացատրել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.գործնականում իրականացնել մասնագիտական տեքստերի, իմաստային,
կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և թարգմանություն,
2.ներկայացնել և համադրել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, լուսաբանել
անձնական կարծիքը, քննարկել, կազմակերպել բանավեճեր մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3.առաջարկել և գնահատել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ,
ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով
շարադրանքը,
4.լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1. գնահատել և վերաձևակերպել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից քաղված (ներառյալ
ինտերնետային) տեղեկատվությունը, հետևություններ անել դրանց վերաբերյալ:
(Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին):
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ2 – կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն,
• Գ2 – վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4.ինքնուրույն աշխատանք,
5.բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6.գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7.իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: Տրվում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1.մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2.մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3.զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4.բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2.Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացը:
3.Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4.Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
17.
Behagel O., Deutsche Sprache, Leipzig, 1999
18. Duden, Grammatik der deutschen Sprache, Mannheim, 2004
19. Weydt H., Sprechakt, Satz und Text, Tübingen, 2011
20. Zifonun G., Grammatik der deutschen Sprache, Berlin, 2013:
1. 1604 /Մ02

2.Օտար լեզու-2 (գերմաներեն-2)

2. 3 - կրեդիտ

3. 2 ժամ
4. Գործնական - 2 ժամ
5. 2-րդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է՝
17. ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
18. ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
19. ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
20. ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել օտար լեզուն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան,
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2. բացահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. գործնականում արդյունավետ իրականացնել համակարգչային հմտությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական
ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու սկզբունքները,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ3 - գործնականում կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և իրականացնել գիտամանկավարժական գործունեություն,
• Գ5 - դրսևորել աշխատանքի բարձր արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես
խմբի ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2.անհատական և խմբային աշխատանք,
3.ինքնուրույն աշխատանք,
4.գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TestDaF թեստավորման
միջոցով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1.օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2.լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3.լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4.միջազգային թեստերի (TestDaF, OnDaF) առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
21.
Eisenberg P., Grundriss der deutschen Grammatik, Stuttgart, 2000.
22.
Fleischer W., Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache, Tübingen, 2005.
23.
Henne K., Sprache der Wissenschaft, Berlin, 2004.
24.
Krause O., Progressiv im Deutschen, Tübingen, 2002.
25.
Vater H., Referenz und Determination im Text, Heidelberg,1999.
1. 0309/Մ20

4.

2.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
/հումանիտար ֆակուլտետների համար/
29.
Գործնական - 2 ժամ

2 ժամ

3. 3 կրեդիտ

30. 1-ին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8.Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝
• ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից
օգտվելու հմտությունները,
• սովորեցնել իրենց մասնագիտական ոլորտում համակարգչային տեխնիկայի
օգտագործման հմտությունները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.գիտակցել

տեքստի,

գրաֆիկական

օբյեկտների,
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աղյուսակների

հետ

աշխատելու

սկզբունքները,
2.ներկայացնել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը կառուցելու
ձևերը,
3.ընտրել էլեկտրոնային աղյուսակներ կազմելու առավել արդյունավետ տարբերակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.օգտագործել դիագրամներ և գրաֆիկներ կազմելու, հաշվարկներ կատարելու նորագույն
մեթոդները,
2.հաշվարկել
և
համադրել
նախագծեր
և
տվյալների
բազաներ
ստեղծելու
հնարավորությունները,
3.կատարել հարցումներ, ի մի բերել կատարվաշ հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.առաջարկել ներկայացումներ ստեղծելու, օբյեկտների վրա անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ
կիրառելու նոր միջոցներ,
2.նախագծել պարզագույն web-կայքեր՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Բ3 - օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի
վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման աշխատանքներ
կատարելիս,
• Գ1 - օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
23. դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով:
24. ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում
են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է ընթացիկ ստուգումների արդյունքների հիման վրա՝ 8 միավոր
առավելագույն արժեքով, դասընթացին մասնակցության հիման վրա` 2 միավոր առավելագույն
արժեքով և եզրափակիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 5 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր: (Ընթացիկ և
եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ,
2. տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ,
աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ,
3. տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ,
հաշվետվություններ,
4. ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում,
5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
38. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере
39. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML
40. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru
41. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013
42. Shelly Cashman, Microsoft Office
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3.

3
կրեդիտ

2 ժամ
33.
Դասախոսություն -1 ժամ, գործնական - 1 ժամ
1-ին կիսամյակ
35.
Ստուգարք
8.Դասընթացի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել՝
բանասիրական

հետազոտություններ

կատարելիս

աշխատանքի

կազմակերպման

առանձնահատկություններին, ուսումնասիրման մեթոդներին, հետազոտական աշխատանքի
փուլերին, գիտական հետազոտության էթիկային։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
13. ընտրել բանասիրական հետազոտություն կատարելու հիմնական մեթոդները,
14. գիտակցել կիրառած մեթոդի առավելություններն ու թերությունները,
15. գրանցել կատարած հետազոտության վերջնարդյունքները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13. օգտագործել տարբեր միջոցներ հետազոտություն իրականացնելու համար,
14. լուսաբանել հավաքված ու վերլուծված նյութը,
15. ընդհանրացնել կատարած հետազոտության արդյունքները:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9. ցուցաբերել մասնագիտական կողմնորոշում գիտական աշխատանքներ կատարելիս,
10. գործնականում իրականացնել տարբեր հետազոտություններ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական և գրականաեիտական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք
կատարելու, մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները,
առաջարկել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն պլանավորելու
ձևեր,
• Գ4 - պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. դասախոսություն՝ լուսապատկերների ուղեկցությամբ,
14. քննարկումներ և վերլուծություններ,
15. գործնական աշխատանքներ՝ տարբեր միջոցների ու մեթոդների կիրառմամբ:
12.Գնահատման

մեթոդները

և

չափանիշներն

են.

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման և հանձնարարված գրավոր աշխատանքի
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ներկայացման հիման վրա:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակները։ Բանասիրական գիտությունների
ուսումնասիրման մեթոդների առանձնահատկությունները։ Մեթոդներ և ուղղություններ։
Հետազոտության

հիմնախնդրի

որոշում

և

մեթոդի

ընտրություն։

Մասնագիտական

գրականության վերլուծություն։ Հիպոթեզ, վարկած, հիմնադրույթ։ Աշխատանքի պլանավորում։
Գիտական հետազոտության փուլերը։ Գիտական, լեզվական, բանահյուսական և գրական
աղբյուրներ։ Հետազոտության համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքում։ Վիճակագրական
հաշվումներ։ Նյութի վերլուծություն։ Բնագիր և համատեքստ. համատեքստային իմաստ։ Այլ
գիտաճյուղերի ձեռքբերումների կիրառում։ Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
Հետազոտության արդյունքների ձևակերպում, ձևավորում և ներկայացում. Անհրաժեշտ
միջոցների կիրառություն։ Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու էթիկա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, М., Высшая школа, 1991.
2. Винокур Г.О., Введение в изучение филологических наук, М., 2000.
25. Рождественский Ю.В., Общая филология, М., 1996.
26. Рузавин Г.И., Методология научного исследования, М., 1999.
27. Тарланов З.К., Методы и принципы лингвистического анализа, Петрозаводск, 1995.
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4.
2 ժամ
6. 1-ին կիսամյակ

2. Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ

3.

3 կրեդիտ

5.
դասախոսություն - 2 ժամ
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• գիտելիքներ հաղորդել լեզվի ուսումնասիրության մեթոդների առաջացման և
պատմական զարգացման հիմնական ուղիների վերաբերյալ.
• ծանոթացնել մասնագիտության նկարագրության ավանդական և արդիական
մեթոդներին, նրանց կիրառման բնագավառների, առավելությունների և թերությունների
իմացության ձևավորում.
• ձևավորել կախված մասնագիտության ուսումնասիրության կոնկրետ խնդիրներից՝
հետազոտական մեթոդի ընտրության կարողություններ (մագիստրոսական թեզը
պատրաստելիս և հետագա գիտամանկավաժական աշխատանքում):
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

32. թվարկել տեսական գիտելիքներ լեզվաբանական և գրականագիտական խնդիրների
ուսումնասիրության մեթոդների մասին.
33. ճանաչել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտության մեթոդների
ձևավորման պատմությունը.
34. բացահայտել յուրաքանչյուր մեթոդի նպատակներն ու կիրառման ոլորտները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում իրականացնել լեզվաբանական և գրականագիտական ուսումնասիրության տարբեր մեթոդներ՝ ելնելով իր առջև դրված կոնկրետ նպատակներից ու
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խնդիրներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
• Ա1 - ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից
յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները,
• Ա6 - բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու,
մասնագիտական
հետազոտություններ,
ուսումնասիրություններ
իրականացնելու
սկզբունքները,
• Բ4 - կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել տվյալ
ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ,
• Գ2 - վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն
պլանավորելու ձևեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
14. Ստուգարք.
ուսանողները կատարում են ինքնուրույն աշխատանք՝ արդիական մեթոդների
կիրառումով.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. պատմական հետազոտության մեթոդներ, կառուցվածքային վերլուծության մեթոդներ,
2. քանակական մեթոդներ, իմաստաբանական մեթոդներ,
3. փորձառական մեթոդներ, ստուգող մեթոդներ,
4. ժամանակակից լեզվաբանության հիմնական գաղափարներն ու ուղղությունները (ճանաչողական, գործաբանական, կիբեռնետիկական լեզվաբանություն), լեզվական,
լեզվաբանական, անդրլեզվաբանական կաղապարներ, փոխակերպում և
փոխկաղապարում:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
26. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը լեզվաբանության մեջ, Եր. 2004։
27. Լ.Հովսեփյան, Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու
սկզբունքները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Եր., 2007։
28. Ռ.Լ.Ուռուտյան, Կիբեռնետիկան և լեզվաբանությունը, Եր., 1978։
29. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
30. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
31. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.
1. 1401/Մ61
4. 4 ժամ/շաբ
6.1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
8.Դասընթացի նպատակն է՝

2. Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ
5. դաս.-2, գործ.-2
7. Եզրափակիչ գնահատումով
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• ներկայացնել լեզվի արդի փուլում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները,
• բացատրել լեզվի զարգացման միտումներն ու լեզվական տարբեր մակարդակներում տեղի ունեցող
տեղաշարժերը,
• քննարկել լեզվական խնդիրների հաղթահարման, վիճելի դրույթների միօրինականացման
հնարավորությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

10. ներկայացնելու ժամանակակից հայերենի քերականական համակարգի փոփոխություններին վերաբերող տեսական հիմնադրույթները,
11. որոշելու և հիմնավորելու լեզվի զարգացման և լեզվական տեղաշարժերի կապը,
12. գնահատելու լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունների
առանձնահատկությունները:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծելու արդի հայերենի լեզվական տարբեր մակարդակներում (հնչյունական, բառային,
քերականական) կատարված փոփոխություն-տեղաշարժերը, դրանց հիման վրա բացատրել լեզվի
զարգացման միտումները,
2. ցուցադրելու հնչյունական, բառապաշարային և քերականական տեղաշարժերի առանձնահատկությունները:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

3.ընդհանրացնելու ունեցած գիտելիքները լեզվում առկա խնդիրները լուծելիս,
4.քննարկելու տեքստեր և հետևություններ անելու լեզվի արդի փուլում կատարված փոփոխությունների
վերաբերյալ։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
1. Ա1. ճանաչելու գրականագիտության և լեզվաբանության կարևորագույն հիմնախնդիրները,
1.Բ3. ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական աշխատանքի ունակություններ,
2.Գ3. Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում,
3.Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• ինքնուրույն աշխատանքներ և հանձնարարություններ:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով, գրավոր
առաջադրանքների կատարման ձևով (ռեֆերատներ).
 եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով (hարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց`4+ 3+3 միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է):
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. ուղղագրական-ուղղախոսական խնդիրները արդի հայերենում,
2. բառապաշարային տեղաշարժերը արդի հայերենում,
3. ձևաբանական համակարգի փոփոխություններ,
4. շարահյուսության արդի հիմնախնդիրները։
14.Հիմնական գրականության ցանկը.
16. Ավետիսյան Յու., Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում, Եր., 2011:
17. Ղարագուլյան Թ., Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, Եր., 1974:
18. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Եր., 1983:
19. Աղայան Է., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., 1967:
20. Աղաջանյան Զ., Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր., 2007:
1. 1404/Մ61
4.

4 ժամ/շաբ.

2. Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն
5. դաս.-2, գործ.-2
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6.

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել արդի հայ և համաշխարհային քննադատական ուղղություններն ու
դպրոցները.
•

ներկայացնել և գործնականում կիրառել տեքստի ընթերցման մի քանի տեխնոլոգիաներ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
35.
36.
37.
38.

ճանաչելու արդի քննադատական ուղղությունները.
մատնանշելու և բացատրելու ընթերցման տեսության հիմնախնդիրները և սկզբունքները.
լուսաբանելու «արդի քննադատություն» կոնցեպտը.
պատկերացնելու որոշակի աշխարհայացքային դիրքորոշմամբ տեքստ վերլուծելու սկզբունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

39. կիրառելու վերլուծություններ՝ կիրառելով արդի քննադատության մեթոդները.
40. տիրապետելու տեքստը ճանաչելու և տարբերակելու հմտություններ.
41. ցուցադրելու տեքստ ընթերցելու գործնական կարողություններ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
42. արժևորելու ժամանակակից աշխարհում սեփական դիրքորոշմամբ քննադատական որոշակի
ունակություններ կիրառելու կարևորությունը.
43. համադրելու դասընթացից ձեռք բերած հմտությունները մասնագիտական այլ կարողությունների հետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ
2. Ա6. համադրելու/հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ,
3. Բ4. կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ,
4. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություներ,
2. գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն,
3. ռեֆերատների ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
15. 1-ին ընթացիկ քննություն - գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
16. 2-րդ ընթացիկ քննություն. - ռեֆերատ՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
17. Եզրափակիչ քննություն. - բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց՝ 1 տեսական, 1 գործնական, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4 և 6 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Դասական քննադատություն և արդի քննադատություն,
2. ծանոթություն 20-րդ դարի եվրոպական քննադատական դպրոցների մոտեցումների և սկզբունքների հետ.
3. հոգեվերլուծություն, միֆաքննադատություն, անգլո-ամերիկյան «նոր քննադատություն»,
4. Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը նշանագիտության և կառուցվածքաբանության ակունքներում,
5. ստրուկտուրալիզմ, քրոնոտոպի տեսություն, կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծություն,
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6.վերլուծություն ըստ սեռի և ժանրի,
7. նեոֆրոյդիստական հոգեվերլուծություն, hետստրուկտուրալիզմ, դեկոնստրուկտիվիզմ, ֆեմինիզմ:
8.Ընթերցման տեսություն: Տեքստ. ա) ինտերտեքստ բ) մետատեքստ:
9.Լեզու և պատում. ա) մետալեզու, բ) պատում և բնագիր, գ) պատում և պատմություն: Դիսկուրս. ա) լեզուն
իբրև դիսկուրս« բ) պատմությունն իբրև դիսկուրս, գ) բնագիրն իբրև դիսկուրս:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
43. Հակոբ Օշական, Գրականության համար, Եր., 1997:
44. Գրիգոր Պըլտյան, Ընթերցումին ընդերքը, Անթիլիաս, 1997:
45. Бахтин, М.М. , Эстетика словесного творчества, М., 1986.
46. Умберто Эко, Открытое произведение, СПб, 2006.
47. Лотман Ю.М., Структура художественного текста. Анализ поэтического текста, СПб., 2015.

1. 1606/Մ07

2. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ. գրական զարգացումները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել անտիկ-միջնադար-վերածնունդ գրական և գեղարվեստական
զարգացումները,
• ցույց տալ այդ դարաշրջանների միջև առկա մշակութային կապերը, անցումները,
ժառանգորդականությունը և հակասությունները,
• ներկայացնել այն գեղարվեստական և արտամշակությաին նախադրյալները, որոնց հիմք են
հանդիսացել գեղագիտական նոր որակի ձևավորման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրելու անտիկ-միջնադար-վերածնունդ գեղարվեստական անցումների
առանձնահատկությունները,
2. մատնանշելու հասարակական և գեղագիտական այն նախադրյալները, որոնք հանգեցրին
գեղարվեստական նմանատիպ զարագացումների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գնահատելու անտիկ-միջնադար- վերածնունդ մշակութային անցումներ ժառանգորդական կապերը,
4. համադրելու / հակադրելու տվյալ դարաշրջանների գեղարվեստական զարգացման
յուրահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. օգտագործելու ձեռք բերած գիտելիքները զեկուցումներ, գիտական նյութեր կառուցելիս
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
2. Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
3. Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
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3. ռեֆերատների ընթերցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտիկ գրականության առանձնահատկությունները:
2. Միջնադարյան և Վերածննդի գրականության ձևավորման նախադրյալները,
առանձնահատկությունները, ուղղությունները:
3. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ մշակութային և գրական զարգացումների հիմնական միտումները:
4. Անտիկ-միջնադար-վերածնունդ ժառանգորդական կապերն ու հակասությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Տրոնսկի Ն., Անտիկ գրականության պատմությունմ Եր. 1969:
Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Եր., 2009:
Ստեփանյան Ս., Ժամանակի երկու ընթերցում, Եր., 2009:
История зарубежной литературы (Средние века, Возрождение), М. 1987.

1. 1606/Մ08

2. Աստվածաշունչը և համաշխարհային գրականությունը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել Աստվածաշնչի ազդեցությունը համաշխարհային գրականության վրա,
• ցույց տալ այդ աստվածաշնչյան կերպարների, մոտիվների, թեմաների օգտագործման և նորովի
իմաստավորման եղանակները գրական երկերում, ակնհայտ և միջնորդավորված ազդեցությունները,
• բացահայտել Աստվածաշնչի՝ իբրև միջտեքստայնության անսպառ աղբյուրի հնարավորույթունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու Աստվածաշնչի ազդեցության դրսևորումները համաշխարհային գրականության վրա,
2. մատնանշելու Աստվածաշնչին առնչվող գրական հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գրականագիտական վերլուծություն կատարելիս,
4. ընդհանրացնելու Աստվածաշնչի ազդեցության ձևերը հայ և համաշխարհային գրականության վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. օգտագործելու ձեռք բերжած գիտելիքները զեկուցումներ, գիտական նյութեր պատրաստելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
2. Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
3. Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:
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12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Համաշխարհային գրականության վրա Աստվածաշնչի ազդեցության առանձնահատկությունները:
2. Աստվածաշնչյան կերպարների, մոտիվների, թեմաների օգտագործման և նորովի իմաստավորման
եղանակները:
3. Ակնհայտ, միջնորդավորված, գիտակցված կամ չգիտակցված ազդեցություններ:
4. Աստվածաշնչի՝ իբրև միջտեքստայնության անսպառ աղբյուրի հնարավորությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Եր., 2009:
2. Դանտե, Աստվածային կատակերգություն, Եր., 1969:
3. Шестов Л., Добро в учениях Достоевского и Толстого, М., 1993.

1.1407/M11

2. Ազգային մտածողությունը և գեղարվեստական գրականությունը
(օտարագիր հայ գրողներ)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել գրականության և ազգային մտածողության կապն ու
առնչությունները,
• ցույց տալ օտարագիր հայ գրողների ստեղծագործությունների գեղագիտական և
գեղարվեստական արժեքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրելու և նկարագրելու տարբեր ազգային մտածողությունների ինքնատիպությունները,
2. ճանաչելու օտարագիր հայ գրողների լեզվամտածողության առանձնահատկությունները
3. լուսաբանելու և դասակարգելու ազգային մտածողության շերտերը տարբեր գրողների
ստեղծագործություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. տարբերակելու և վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ հեղինակի հոգեբանության և
մտածողության առանձնահատկությունները,
5. գնահատելու և ցուցադրելու արվեստի արժեքավոր ստեղծագործության հիմնական
առանձնահատկությունները,
6. լուսաբանելու գրական տեքստի բովանդակային և կառուցվածքային համամասնության մեջ հեղինակի
ստեղծագործական օժտվածության ներկայությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

7. քննարկելու գեղարվեստական ստեղծագործության և ստեղծագործող անհատի բարոյական,
հոգեբանական և ստեղծարար կարողությունները
8. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը:
44.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

– 264 –

Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն
ու օրինաչափությունները,
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը,
Բ3. ցուցաբերելու խմբագրական, գրական-քննադատական աշխատանքի ունակություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում և ստուգում,
3. ռեֆերատներ ընթերցում,
4. գործնական պարապմունքներ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Գրականության՝ որպես պատմամշակութային արժեք, նրա հասարակական դերը:
2. Ազգային մտածողության առանձնահատկությունների դրսևորման սկզբունքները գրականության մեջ:
3. Ազգային մտածողության և գեղարվեստական գրականության կապի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջրբաշյան Էդ., Գրականագիտության ներածություն, Եր., 2011:
2. Հայ գրականության ազգային առանձնահատկությունները, Եր., 2003:
3. Օտարալեզու հայ գրողներ, Եր.,1989:
4. Բեքմեզյան Ա., Տողամիջյան ընթերցումներ, Եր., 2016:

1.1407/Մ33

2. Նարատոլոգիա (պատումի կառուցվածքաբանական տեսություն)

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել պատմողական տեքստի
կառուցվածքաբանական վերլուծության մեթոդաբանական սկզբունքների մասին,
ներկայացնել ֆրանսիական և անգլոամերիկյան նարատոլոգիական վերլուծության տարբեր
եղանակներ,
պատմողական տեքստի վերլուծության սկզբունքները ներկայացնել հայ և համաշխարհային գրական
նյութի հիման վրա:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
3.
4.

նկարագրելու պատմողական տեքստերի կառուցվածքաբանական վերլուծության սկզբունքները,
ճանաչելու նարատոլոգիայի հիմնական հասկացությունները և եզրութաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

համադրելու / հակադրելու ֆրանսիական և անգլոամերիկյան նարատոլոգիական վերլուծության
մեթոդաբանական տարբեր սկզբունքներ ու եղանակներ,

6.

կիրառելու նարատոլոգիական վերլուծության սկզբունքները ժամանակակից և դասական գրական
նյութի քննության ընթացքում,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ
ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ,
2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Պատմողական տեքստի կառուցվածքաբանական վերլուծության առաջացման հիմքերը և նախադրյալները:
2. Նարատոլոգիայի (պատումի կառուցվածքաբանական վերլուծության) հիմնական սկզբունքները և
հասկացությունները:
3. Նարատոլոգիայի հիմնական եզրութաբանությունը և հիմնարար հասկացությունները (սյուժե- ֆաբուլա,
պատմություն-դիսկուրս, հեղինակ-ընթերցող և այլն):
4. Տեսանկյան՝ իբրև նարատոլոգիայի հիմնական հասկացության տարբեր պլանները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
2. Михайлов Н.Н., Теория художественного текста М., 2006.
3. Барт Р., Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: от
структурализма к постструктуализму. М., 2000.
4. Греймас А.-Ж., Структурная семантика: в поисках метода. М., 2004.
5. Женнет Ж., Фигуры. Работы по поэтике: в 2 т. Т. I. М., 1998.
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2. Գրականագիտական դպրոցներ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ուսանողներին ներկայացնել ընդհանրապես ակադեմիական, մասնավորապես
գրականագիտական դպրոց հասկացության իմաստը,
ընդհանուր ծանոթություն տալ գրականագիտական դպրոցների առաջացման, դպրոց և
գրականագիտական մեթոդ ըմբռնումների նույնության ու տարբերության մասին,
պատկերացում ձևավորել գրականագիտական դպրոցների պատմական հաջորդականության
վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.թվարկելու գրականագիտական հիմնական դպրոցները անհրաժեշտ պարզաբանումներով,
2.մատնանշելու դասական գրականագիտական դպրոցները և 20-21-րդ դարերում առաջ եկած դպրոցները,
3.սահմանելու գրականագիտական դպրոցի բնորոշումը, հիմնավորելու իր իմացությունը անհրաժեշտ
ձևակերպումներով:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4.մեկնաբանելու գրականագիտական այս կամ այն դպրոցի առանձնահատկությունները,
5.համեմատելու գրականագիտական տարբեր դպրոցների մեթոդաբանությունը,
6. տարբերակելու նույն դպրոցի տարբեր ներկայացուցիչների անհատական առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Գրականագիտական գործընթացները ճանաչելու և համապատասխան իրավիճակում կիրառելու
հատկանիշների ձեռքբերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա2. դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից ուղղությունների մեթոդաբանական
եղանակները և սկզբունքները,
2. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ:
3. Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության բնագավառներում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ռեֆերատների քննարկումներ,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցերի
միավորների քայլն է 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ըստ ներկայացրած ռեֆերատի՝ առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Կենսագրական դպրոց:
2. Դիցաբանական դպրոց:
3. Կուլտուր-պատմական դպրոց:
4. Հոգեբանական դպրոց:
5.Պատմահամեմատական դպրոց:
6.Գրականագիտական հայ դպրոցները, նրանց ընդհանուր զարգացումները։

1.
2.
3.
4.

14.Հիմնական գրականության ցանկ.
История русского литертатуроведения, М., 1980.
Николаев П. А. и другие, История русского литертатуроведения, М., 1980.
Քալանթարյան Ժ. Ա., Հայ գրականագիտության պատմություն, Երևան, 1986:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
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2. 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով
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3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական
ուղղությունների վերաբերյալ,
ներկայացնել դրանց առանձնահատկությունները գեղարվեստական մտածողության սկզբունքների,
ստեղծագործության ձևաբովանդակային շերտերի տեսանկյունից,
ցույց տալ այդ ուղղությունների զուգահեռները արվեստի այլ ձևերի հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

բացատրելու 20-րդ դարի գրական հիմնական ուղղությունները,
ճանաչելու և հիմնավորելու գրական ուղղությունների առանցքային տարբերությունները,
լուսաբանելու գրական ուղղությունների համադրումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու և վերլուծելու 20-րդ դարի գեղարվեստական մտածողության սկզբունքները,
5. գնահատելու և քննարկելու տարբեր ուղղությունների գեղագիտական առանձնահատկությունները
6. լուսաբանելու արվեստի տարբեր տեսակներում պատկերաստեղծման ընդհանրություններն ու
տարբերությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գիտական թեզերի, զեկուցումների պատրաստման ժամանակ,
8. օժանդակելու գիտական մտքի զարգացմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն
ու օրինաչափությունները,
Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության բնագավառներում,
Բ2. վերլուծելու և գնահատելու հայ և համաշխարհային գրականության երկերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ անցած նյութի վերաբերյալ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցերի
միավորների քայլն է 0.5:
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ըստ ներկայացրած ռեֆերատի՝ առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
3. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գեղարվեստական մեթոդի մասին ժամանակակից տեսությունները:
2. Հասկացողություն աշխարհի գեղագիտական պատկերի մասին:
3. Դասական մեթոդների կազմավորման ընթացքը:
4. Մոդեռնիզմը՝ որպես 20-րդ դարի հիմնական գեղարվեստական մեթոդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.

Սեմիրջյան-Բեքմեզյան Ա., 20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները, Եր., 2015:
Խոսե Օրտեգա-Ի-Գասեթ, Մշակույթի փիլիսոփայություն, Եր., 1999:
Хализев В. Е., Теория литературы, М., 2005.
Экспрессионизм, Зарубежная литература ХХ века, М., 2001:

1.1407/Մ19

2. Արվեստի տեսակների դասակարգման ձևերն ու սկզբունքները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել արվեստների դասակարգման տարբեր սկզբունքների հետ,
•
բացատրել դասակարգման յուրաքանչյուր ձևի հիմնավորվածությունը, նպատակահարմարությունը,
• յուրաքանչյուր առանձին դեպքում ներկայացնել այն հիմնական հատկանիշը, ըստ որի կատարվում է
դասակարգումը (տարածություն, ժամանակ, ստատիկ, դինամիկ, արտահայտչական և այլն):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու արվեստի տարբեր տեսակները,
2. մատնանշելու արվեստի տեսակների նմանություններն ու տարբերությունները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. Ճանաչելու այս կամ այն արվեստի ստեղծման դարաշրջանը, հանրահայտ դեպքերում՝ նաև
հեղինակին,
4. գործնականում իրականացնելու արվեստի երկերը <<ընթերցելու>> կարողություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. ցուցաբերելու արվեստի վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են կրթված մարդուն:

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա3. լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,
Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության բնագավառներում,
Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. արվեստի գործերի ցուցադրություն,
3. ծանոթացում ժամանակակից արվեստի երևույթներին,
4. ռեֆերատների քննարկումներ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Պատմական տարբեր դարաշրջաններում արվեստի ընկալման տարբերությունները:
2. Արվեստի տեսակների առանձնացման հիմնական տեսությունները:
3. Արվեստի տեսակների դասակարգման ժամանակակից չափանիշներն ու մեթոդները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Քոլլինգվուդ Ռ. Ջ., Արվեստի հիմունքները, Երևան, 2007:
Куренкова Р. А., Эстетика, Москва, 2004.
9. Борев Ю., Эстетика, Москва, 2000.

1.1407/Մ02

2. Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել թարգմանության վերաբերյալ եղած տեսությունները և դրանց
կիրառությունը գեղարվեստական երկերի թագմանության ժամանակ,
•
ցույց տալ, թե գեղարվեստական թարգմանության ինչ հիմնական եղանակներ են գործում, որոնք են
արձակ և բանաստեղծական տեքստերի թարգմանության տարբերությունները,
• համարժեք, բառացի և ազատ թարգմանություններ,
•
թարգմանության դերը հասարակական և մշակութային կյանքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու և դասակարգելու թարգմանական հիմնական տեսությունները,
2. բացատրելու գոյություն ունեցող տեսությունների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

կիրառելու թարգմանական տեսական դրույթները կոնկետ երկերի թարգկանության ժամանակ,
մեկնաբանելու գրական տեքստի թարգմանության որակը ըստ գիտական չափանիշների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

ցուցադրելու պատշաճ գիտելիքներ մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու, գիտաժողովներին
մասնակցելու ժամանակ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս:
3. Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու
միջոցները,
4. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ստուգում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Թարգմանական հիմնական տեսություններ:
2. Թարգմանության դերը հասարակական և մշակութային կյանքում:
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3. Համարժեք, բառացի և ազատ թարգմանություններ:
4. Արձակի թարգմանության առանձնահատկությունները:
5. Չափածոյի թարգմանության հիմնական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Феодоров А., Основы общей теории перевода, М., 2006
Джанполадян М., “Когда строку диктует чувство…”, Ер., 2006.
Հակոբյան Ա., Թարգմանության տեսության հիմուքներ, Եր., 2003.
Ջանփոլադյան Մ., “Սասունցի Դավթի” ռուսական կյանքը, Եր., 2015:
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:

1. 1407/Մ18

2. Գրական տեքստի վերլուծություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել գրական տեքստի ընկալման, վերլուծության և մեկնաբանության տարբեր
սկզբունքներ,
• բացահայտել արձակ և չափածո տեքստերի առանձնահատկությունները, կառուցվածքային
յուրահատուկ շերտերը,
• ներկայացնել լեզվաոճական վերլուծության և բովանդակային վերլուծության սկզբունքների
տարբերությունները,
• ծանոթացնել վերլուծության արդի սկզբունքներին և մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրելու և նկարագրելու գրական տեքստի ընկալման, վերլուծության և մեկնաբանության տարբեր
սկզբունքներ,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու
3. լուսաբանելու և դասակարգելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր սկզբունքներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճանաչելու և հիմնավորելու գրական տեքստերի առանձնահատկությունները,
5. բացատրելու և նկարագրելու գրական տեքստի վերլուծության ուղիները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. քննարկելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության մակարդակները,
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
2. Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու
միջոցները,
3. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրական տեքստի առանձնահատկությունները և կառուցվածքային մակարդակները:
2. Գրական տեքստի լեզվական հատկանիշները:
3. Գեղարվեստական և գիտական տեքստերի վերլուծության սկզբունքները:
4. Արձակ և չափածո տեքստերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և վերլուծության
սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լևոն- Զավեն Սյուրմելյան, Արձակի տեխնիկան, Եր., 2008:
2. Ուելլեք Ռ., Ուորրեն Օս., Գրականության տեսություն, Եր. 2008.
3. Ա. Բեքմեզյան, Տողամիջյան ընթերցումներ, Եր., 2016.
4. Эйхенбаум Б., О прозе, Л., 1969.
5. Лотман Ю., Семисфера, СПб, 2000.
1.1407/Մ03

2. Հայկական ոտանավորի տաղաչափական համակարգը

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

9. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել հայկական ոտանավորի հին և նոր ձևերի
տաղաչափական առանձնահատկությունների, կառուցման հիմնական սկզբունքների,
տաղաչափական եզրութաբանության մասին,
ներկայացնել հայական ոտանավորը համաշխարհային պոեզիայի տաղաչափական ձևերի
համատեքստում,
ցույց տալ հայկական ոտանավորի տաղաչափական և ստրոֆիկական ձևերի պատմական
զարգացումը և արդի վիճակը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.նկարագրելու չափածո տեքստերի տաղաչափ վերլուծության սկզբունքները,
2.ճանաչելու հայակական տաղաչափության պատմական զարգացման ընթացքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.համադրելու / հակադրելու հայ և օտար պոեզիաների տաղաչափական կառուցման եղանակները,
4.կիրառելու տաղաչափական վերլուծության սկզբունքները ժամանակակից և դասական բանաստեղծական
նյութի քննության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ
ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ,
2. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
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3. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հին հայկական տաղաչափական արվետի առանձնահատկությունները:
2. Գիտական վեճեր հայկական ոտանավորի բնույթի մասին (Ա. Բագրատունի, Ավ. Բահաթրյան, Մ. Աբեղյան,
Էդ. Ջրբաշյան):
3. Հայկական ոտանավորի բնույթը. մետրական, ստրոֆիկական և կոմպոզիցիոն առանձնահատկությունները:
4. Հայկական ոտանավորի զարգացման հիմնական ուղղությունները:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բահաթրյան Ավ., Հին հայոց տաղաչափական արվեստը, Եր., 1984:
2. Աբեղյան Մ., Երկեր, հ. Ե, Եր., 1971:
3. Ջրբաշյան Էդ., Պոետիկայի հարցեր, Եր., 1976:
4. Жирмунский В., Теория стиха, Л., 1975.
5. Гаспаров М. Л., Очерк истории европейского стиха, М., 1989.

1.1407/Մ62

2. Գրական սեռերի և ժանրերի դասակարգման արդի խնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

10. Դասընթացի նպատակն է՝
•

•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել գրական սեռերի և ժանրերի դասակարգման
հիմնախնդրի պատմության մասին,
ներկայացնել խնդրի արդիականությունը և ժամանակակից տեսությունները,
ծանոթացնել ժանրային դասակարգման ավանդական և նորագույն մոդելներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.նկարագրելու գեղարվեստական տեքստերի ժանրային դասակարգման հիմնական սկզբունքները,
2.ճանաչելու ժանրային հիմնական տեսությունները, դրանց եզրութաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3.համադրելու / հակադրելու ժանրային դասակարգման տարբեր սկզբունքներ ու եղանակներ,
1.

կիրառելու ժանրային և սեռային դասակարգման սկզբունքները ժամանակակից և դասական գրական
նյութի քննության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ
ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ,
2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ժանրերի և սեռերի խնդիրը անտիկ պոետիկաներում:
2. Ժանրի կլասիցիստական ըմբռնումները:
3. Ռոմանտիկական և լուսավորական գեղագիտության մեջ ժանրի և սեռի ըմբռնումները:
4. Ժանրի ծագումնաբանության շուրջ առաջացած վեճերը:
5. Հիմնախնդրի արդիականությունը. ժանրային դասակարգման նորագույն մոդելները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
2. Ջրբաշյան Ա., Գրական սեռեր և ժանրեր. համառոտ ակնարկ, Եր., 2015:
3. Тодоров Ц., Введение в фантастическую литературу, М., 1999.
4. Каган М., Морфология искусства, М., 1972.
5. Шеффер Ж.-М., Что такое литературный жанр?, М., 2010.
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2. Ստեղծագործական մեթոդի ուսումնասիրության արդի խնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

11. Դասընթացի նպատակն է՝
•
•
•

ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել ստեղծագործական մեթոդ եզրույթի, նրա
ծագման վերաբերյալ,
ներկայացնել խնդրի արդիականությունը և մեթոդի հասկացության հետկառուցվածքաբանական
ըմբռնումները,
ցույց տալ մեթոդի դերը ժամանակակից գրականագիտության հասկացությունների համակարգում:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.նկարագրելու գեղարվեստական մեթոդի տարբեր ըմբռնումները, դասակարգման հիմնական սկզբունքները,
2.ճանաչելու մեթոդի վերաբերյալ ավանդական և հետկառուցվածքաբանական հիմնական տեսությունները,
դրանց եզրութաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.համադրելու / հակադրելու մեթոդների դասակարգման տարբեր սկզբունքներ ու եղանակներ,
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4.կիրառելու մեթոդի դասակարգման սկզբունքները ժամանակակից և դասական գրական նյութի քննության
ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական աշխատանքներ
ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ,
2. Բ6. կիրառելու գրականագիտական արդի մեթոդները հետազոտություն կատարելիս,
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի քննության տարբեր եղանակներ,
4. Գ4. օժանդակելու գիտական մտքի հետագա զարգացմանը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1 դասախոսություններ,
2. թեմայի վերաբերյալ տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների ընթերցում:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. <<Ստեղծագործական մեթոդ>> եզրույթի ծագումը:
2. Մեթոդի հետկառուցվածքաբանական ըմբռնումները:
3. Մեթոդ հասկացության նորագույն ըմբռնումները:
4. Մեթոդի դրսևորման առանձնահատկությունները դասական և ժամանակակից գրականության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016:
2. Ջրբաշյան Էդ., Պոետիկայի հարցեր, Եր., 1976:
3. Круглова Т. А., Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма, Ек., 2005.
4. Гирин Ю. Н., Картина мира эпохи авангарда. Авангард как системная целостность, М., 2013.
5. Маньковская Н., В., Эстетика постмодернизма, М., 2000.

1. 1407/Մ61

2. Ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս-2, գործ-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել ստեղծագործական աշխատանքի
առանձնահատկությունների, գեղարվեստական երևակայության, մտահղացման, նախատիպի մասին
• պատկերացում տալ ստեղծագործական գործընթացի իմացական-ճանաչողական և տեխնիկականկատարողական մակարդակների մասին,
• լուսաբանել գեղարվեստական լեզվի և ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանության
առնչությունները,
• ցույց տալ անգիտակցականի, ենթագիտակցականի և գիտակցականի կապը ստեղծագործական
գործընթացում:
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•
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրելու և նկարագրելու մարդու ստեղծագործական հոգեբանության և ստեղծարարության
առանձնահատկություները,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու ստեղծագործական աշխատանքի և գեղարվեստական ստեղծագործության
կայացման գործընթացի տրամաբանությունը,
3.լուսաբանելու և դասակարգելու ստեղծագործական աշխատանքի հոգեբանական, իմացական, տեխնիկական
և կատաողական մակարդակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու և վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ հեղինակի հոգեբանության և
մտածողության առանձնահատկությունները,
5. բացատրելու և նկարագրելու ստեղծագործական աշխատանքի ուղիները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6. քննարկելու գեղարվեստական ստեղծագործության և ստեղծագործող անհատի բարոյական,
հոգեբանական և ստեղծարար կարողությունները
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա5. ընտրելու ուսումնասիրությունն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդներ,
2. Բ8. արժևորելու գեղարվեստական մտածողության և պատկերավորության տարբեր մակարդակներն ու
միջոցները,
3. Գ3. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելու, գիտահետազոտական
աշխատանքներ ներկայացնելու, բանավեճեր վարելու ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցերի միավորների
քայլն է 0.5:
5. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ըստ ներկայացրած ռեֆերատի՝ առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
6. Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ստեղծագործական աշխատանքի առանձնահատկությունները, ստեղծագործական գործընթացի իմացականճանաչողական և տեխնիկական-կատարողական մակարդակները:
2.Ճանաչողական գործընթացում հանճարի և հասարակության, անհատի և օժտվածության խնդիրները:
3.Ժառանգականության, միջավայրի, կրթության գեղարվեստական վերաիմաստավորումը,
7. Գեղարվեստական երևակայության, մտածողության, ոգևորության դերը ստեղծագործական
աշխատանքում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Բերգսոն Ա., Մետաֆիզիկայի ներածություն. Ստեղծարար էվոլյուցիա, Եր., 2003:
2.Բեքմեզյան Ա., Տողամիջյան ընթերցումներ, Եր., 2016.
3.Մաթևոսյան Վ., Մարտիրոս Սարյանի էսթետիկական հայացքները, Եր., 1980:
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4.Арнаудов В., Психология литературниги творчества, М., 1979.
5.Выгодский М., Психология искусства, М., 1983. Ëî òì àí Þ . Ì ., Àí àëèç ï î ýòè÷åñêî ãî òåêñòà, Ë., 1972.
1. 1407/Մ09

2. Ակնարկներ էսթետիկական մտքի պատմության

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել գեղագիտական մտքի կարորագույն փուլերի, գեղագիտական
մտքի զարգացման գործում նշանավոր գրողների և փիլիսոփաների կատարած դերի մասին,
• ներկայացնել գեղագիտական մտքի պատմության մեջ առանցքային նշանակություն ունեցող
փիլիսոփայական և գեղագիտական երկերը,
•
ցույց տալ այն փիլիսոփայական նախադրյալները, որոնք հանգեցրել են այս կամ այն
գեղարվեստական ուղղության (օր՝ բարոկկոյի, կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, էկզիստենցիալիզմի և
այլնի) ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնելու էսթետիկական մտքի զարգացման հիմնական փուլերը, դրանց
առանձնահատկությունները,
2. մատնանշելու էսթետիկական մտքի պատմության մեջ կարևորագույն դեր խաղացած փիլիսոփաների,
գրողների երկերը,
3. հիմնավորելու այս կամ այն գեղագիտական ուղղության առաջացման նախադրյալները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. գնահատելու գեղագիտական հիմնական ուսմունքների և ուղղությունների առանձնահատկությունները,
13. վերլուծելու փիլիսոփայական կամ գեղագիտական նշանավոր երկերի հիմնական դրույթները,
14. հակադրելու /համադրելու հայ և համաշխարհային գրականության մեջ տարբեր ուսմունքների
ազդեցությունների և դրսևորումների ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

15. օգտագործելու ձեռք բերված գիտելիքները գիտական հոդվածներ, զեկուցումներ պատրաստելիս,
16. ընտրելու գրական երկերի վերլուծության նոր եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա3. լուսաբանելու գեղագիտական ուսմունքների և կատեգորիաների դասակարգման և զարգացման
օրինաչափությունները,
2. Ա4. նկարագրելու համաշխարհային գրականության պատմական զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները,
3. Բ1. կիրառելու իր գիտելիքները մանկավարժության և գրական քննադատության բնագավառներում,
4. Բ5. ընդհանրացնելու համաշխարհային գրականության զարգացման օրինաչափությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է գրավոր 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցերի
միավորների քայլն է 0.5:
2.2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է ըստ ներկայացրած ռեֆերատի՝ առավելագույնը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:
3.Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
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հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոկկոյի և կլասիցիզմի ձևավորման գեղագիտական հիմնական նախադրյալները:
2. Լուսավորական գեղագիտության առանձնահատկությունները (Վոլտեր, Ռուսսո, Գյոթե, Շիլլեր):
3. Գոյաբանական փիլիսոփայությունն ընդդեմ դասական գեղագիտության (Կիերկեգոր, Շոպենհաուեր,
Նիցշե):
4. Էկզիստենցիալիստական փիլիսոփայության առանձնահատկությունները (Հայդեգեր, Յասպերս):
5. Էկզիստենցիալիզմը իբրև փիլիսոփայական գրականություն (Սարտր, Կամյու):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дзикевич С. А., Эстетика. Начала классических теории, Учебное пособие для вузов, Фонд “Мир”, 2011.
2. Андреева И. С., Гулыга А. В., Шопенгауер, М., 2003.
3. Фролов И. Т., Экзистенциализм // Введение в философию, М., 2003.
4. Юровская Э. П., Ж.-П. Сартр. Жизнь – философия – творчество, СПб, 2006.
5. Фалев Е. В., Герменевтика Мартина Хайдеггера, СПб, 2008.
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2. Միֆի դրսևորումները 20-րդ դարի գրականության մեջ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս.-2, գործ.-2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման

3. 3 ECTS
կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել 20-րդ դարի գրականության մեջ միֆի դրսևորման
առանձնահատկությունները,
• համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել միֆ և գրականություն փախհարաբերության վերաբերյալ
տարբեր դարաշրջաններում,
• ներկայացնել միֆապոետիկայի սկզբունքները և հիմնական դրույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրելու 20-րդ դ. գրականության հիմնական առանձնահատկությունները,
2. ճանաչելու և հիմնավորելու միֆամտածողության յուրահատկությունները,
3. լուսաբանելու գրականագիտական վերլուծությունների օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակելու միֆ և առասպել հասկացությունները,
5. վերլուծելու 20-րդ դարի գրական տեքստերը նեոմիֆոլոգիզմի տեսության միջոցով,
6. լուսաբանելու գեղարվեստական ստեղծագործության ընթերցման նոր մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները և առաջարկելու նորերը,
8. քննարկելու գեղարվեստական ձևերի զարգացման միտումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.

Ա2. դասակարգելու գրականագիտության ժամանակակից ուղղությունների մեթոդաբանական
եղանակները և սկզբունքները,
2. Ա6. համադրելու/ հակադրելու գրական տեքստերի վերլուծության տարբեր մեթոդներ և սկզբունքներ:
3. Բ7. համեմատելու գրական տեքստի և գրական ստեղծագործության քննությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. տեսական և գեղարվեստական գրականության հանձնարարում,
3. ռեֆերատների քննարկումներ,
4. գործնական պարապմունքներ:

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միֆի սահմանման և մեկնաբանման սկզբունքների տեսական գրականության մեջ:
2. Միֆ և բանահյուսություն, միֆ և արքետիպ, միֆ և ծես հասկացությունները:
3. Նեոմիֆոլոգիզմի տեսության դրույթները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мифы народов мира, Т. 1. М., 1991, Т. 2, М. 1992.
2. Мелетинский Е. М., Поэтика мифа, М., 1976.
3. Лосев А. Ф., Философия, мифология, культура, М. 1991.
4. Բեքմեզյան Ա.,Միֆի դրսևորման առանձնահատկություները ժամանակակից հայ արձակում,
5. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016.
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