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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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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,
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− 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»։
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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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Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում
է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Օտար լեզու և գրականություն» - Ռուսաց լեզու և գրականություն
2. «Լեզվաբանություն» - Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/»

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

28

14

Պարտադիր

24

12

Կամընտրական

4

2

10

5

Պարտադիր

8

4

Կամընտրական

2

1

Ընդհանուր մասնագիտական

178

38

կուրսային աշխատանքներ

4

2

Կրթական այլ մոդուլներ

24

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

240

60

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը
տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.

ծրագրում

1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

ըստ ուսումնական

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 15-ը
հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 5-ը՝ քննաշրջանի համար։ Ուսանողը կիսամյակում
պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ
ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը ներառում է
կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը
ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևա38

վորմանը։

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

1401/B01
1401/B02
1603/B01,
1604/B01,
1608/B01
1603/B02,
1604/B02,
1608/B02
1603/B03,
1604/B03,
1608/B03

1106/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/ս)1

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

30 (0/30/0)

1

ստուգարք

2

30 (0/30/0)

2

Առ. ընթ. գն.
(Հնրգ.)

Օտար լեզու-12

4

60 (0/60/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

60 (0/60/0)

2

ստուգարք

4

60 (0/60/0)

3

Առ. ընթ. գն.

2

30 (24/0/6)

1

ստուգարք

Մոդուլ-դասընթաց

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

Լրացուցիչ լեզվական
դասընթաց (Օտար
լեզու-3)
Հայոց պատմության
հիմնահարցեր-1

1106/B02

Հայոց պատմության
հիմնահարցեր-2

2

30 (24/0/6)

2

Առ. ընթ. գն.

1301/B01

Փիլիսոփայության հիմունքներ

4

60 (46/14/0)

4

Առ. ընթ. գն.

0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

–

120 (0/120/0)

1,2,3,4

ստուգարք

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

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

30 (30/0/0)

4

ստուգարք
ստուգարք

2

30 (30/0/0)

3

ստուգարք
ստուգարք

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

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված
կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.

1 Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
– սեմինար աշխատանք։
2 Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

39

բովանդակային

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30 (0/0/30)

2

ստուգարք

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
0002/B01 իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

2

60 (30/30/0)

5

ստուգարք

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

30 (30/0/0)

5

ստուգարք

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

2301/B01

0708/B01

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

0104/B01
0407/B01

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Մաթեմատիկայի հիմունքներ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ

30 (30/0/0)

2
ստուգարք

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

1. «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիր
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/ս)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1301/B01

Տրամաբանություն

2

30 (30/0/0)

1

Առ. Եզր. Գն.

Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի պրակտիկում – 1
Լեզվաբանության
ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի հնչունաբանություն
Ռուս գրականության
պատմություն /ռուս
բանահյուս., ռուս հին գրակ./
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի պրակտիկում - 2
Գրականագիտության
ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի բառագիտություն
18-րդ դարի ռուս
գրականության
պատմություն

6

90 (0/90/0)

1

Առ. Եզր. Գն.

3

45(30/0/15)

1

Առ. ընթ. գն.

3

45 (25/20/0)

1

Առ. ընթ. գն.

4

60(40/0/20)

1

Եզր. գն.

6

90 (0/90/0)

2

Առ. Եզր. Գն.

4

60(40/0/20)

2

Եզր. գն.

4

60 (30/30/0)

2

Եզր. գն.

4

60(40/0/20)

2

Եզր. գն.

1702/B01
1406/B30
1702/B02
1701/B01
1702/B03
1407/B02
1702/B04
1701/B02

40

1406/B31

Լատիներեն լեզու

2

30 (0/30/0)

2

Առ. Եզր. Գն.

1702/B05

Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի պրակտիկում - 3

4

60 (0/60/0)

3

Առ. Եզր. Գն.

1702/B06

Հին սլավոներեն լեզու

4

60(30/30/0)

3

Եզր. գն.

19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի ձևաբանություն -1
Արտասահմանյան
գրականության
պատմություն – 1

5

60 (40/0/20)

3

Եզր. գն.

6

90(48/42|0)

3

Եզր. գն.

4

60 (48/0/12)

3

Եզր. գն.

Ռուսաստանի պատմություն

4

60 (48/0/12)

4

Եզր. գն.

Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի պրակտիկում - 4
Ռուսաց լեզվի պատմական
քերականություն
19-րդ դարի ռուս
գրականության
պատմություն -2
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի ձևաբանություն -2
Արտասահմանյան
գրականության
պատմություն – 2
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի շարահյուսություն -1
19-րդ դարի ռուս
գրականության
պատմություն- 3
Ռուս գրական լեզվի
պատմություն
Արտասահմանյան
գրականության
պատմություն – 3
Գեղարվեստական
ստեղծագործության
վերլուծության հիմունքներ
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի շարահյուսություն – 2
Ժամանակակից ռուսաց
լեզվի ոճաբանություն
20-րդ դարի ռուս
գրականության
պատմություն – 1
Հայ գրականության
պատմություն - 1

4

60 (0/60/0)

4

Առ. Եզր. Գն.

4

60(30/30/0)

4

Եզր. գն.

4

60(40/0/20)

4

Եզր. գն.

4

60 (30/30/0)

4

Եզր. գն.

2

30(24/0/6)

4

Առ. Եզր. Գն.

6

75 (40/35/0)

5

Եզր. գն.

6

90 (64/0/26)

5

Եզր. գն.

5

60(30/30/0)

5

Եզր. գն.

5

60 (40/0/20)

5

Եզր. գն.

2

30(16/14/0)

6

Առ. Եզր. Գն.

6

90 (46/44/0)

6

Եզր. գն.

5

60 (30/30/0)

6

Եզր. գն.

6

90 (64/0/26)

6

Եզր. գն.

5

60 (48/0/12)

6

Առ. Եզր. Գն.

1403/B02

Հայ գրականության
պատմություն - 2

5

60 (48/0/12)

7

Եզր. գն.

1702/B15

Ռուսաց լեզու որպես օտար
լեզու

6

60 (60/0/0)

7

Եզր. գն.

Ռուս գրական
քննադատություն
20-րդ դարի ռուս
գրականության
պատմություն - 2
Ռուս արտերկրյա
գրականություն - 1
Հայ գրականության
պատմություն - 3

4

45 (45/0/0)

7

Առ. Եզր. Գն.

6

75 (60/0/25)

7

Եզր. գն.

7

60 (48/0/12)

7

Առ. Եզր. Գն.

6

64 (64/0/0)

8

Առ. ընթ. գն.

1701/B03
1702/B07
1606/B01
1101/B10
1702/B08
1702/B09
1701/B04
1702/B10
1606/B02
1702/B11
1701/B05
1702/B12
1606/B03

1701/B06
1702/B13
1702/B14
1701/B07
1403/B01

1701/B08
1701/B09
1701/B10
1403/B03

41

1701/B11

Ռուս արտերկրյա
գրականություն - 2

6

64 (64/0/0)

8

Առ. ընթ. գն.

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

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

1702/B16 Լեհերեն լեզու-1
1702/B16 Բուլղարերեն լեզու-1

Գնահատման ձևը

Առ. Եզր. Գն.
4

60 (0/60/0)

5

Առ. Եզր. Գն.

1702/B16 Չեխերեն լեզու-1

Առ. Եզր. Գն.

1702/B17 Լեհերեն լեզու-2

Եզր. գն.

1702/B17 Բուլղարերեն լեզու-2

4

60 (0/60/0)

6

Եզր. գն.

1702/B17 Չեխերեն լեզու-2

Եզր. գն.

1702/B18 Լեհերեն լեզու-3

Եզր. գն.

1702/B18 Բուլղարերեն լեզու-3

4

60 (0/60/0)

7

1702/B18 Չեխերեն լեզու-3

Եզր. գն.
Եզր. գն.

2. «Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/» կրթական ծրագիր
Թվանիշ

1702/B19

1701/B12

1406/B32
1702/B20
1702/B21
1407/B03
1702/B22
1702/B23
1701/B13
1702/B24
1702/B25

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
պրակտիկում -1
Ռուս գրականության
պատմություն /բանահյուսություն, ռուս հին գրականություն, 18դ. ռուս գրակ.
պատմ./

6

90 (0/90/0)

1

Առ. Եզր. Գն.

4

75 (60/0/15)

1

Եզր. գն.

Լեզվաբանության
ներածություն

3

45 (30/0/15)

1

Առ. ընթ. գն.

Ժամանակից ռուսաց լեզվի
հնչունաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման հիմունքներ - 1
Գրականագիտության
ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
պրակտիկում – 2
19 դարի ռուս գրականության
պատմություն -1
Միջմշակութային հաղորդակցման հիմունքներ - 2
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
ձևաբանություն - 1

3

45 (25/20/0)

1

Առ. ընթ. գն.

2

30(20/10/0)

1

Ստ․

4

60 (40/0/20)

2

Եզր. գն.

4

60 (30/30/0)

2

Եզր. գն.

6

90 (0/90/0)

2

Առ. Եզր. Գն.

4

60 (40/0/20)

2

Եզր. գն.

2

30(20/10/0)

1

Առ. Եզր. Գն.

6

90 (48/42/0)

3

Եզր. գն.

Մոդուլ-դասընթաց

42

Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
պրակտիկում – 3
19 դարի ռուս գրակա-նության
պատմություն – 2
Հայ գրականության
պատմություն -1

4

60 (0/60/0)

3

Առ. Եզր. Գն.

5

60 (40/0/20)

3

Եզր. գն.

4

60 (50/0/10)

3

Եզր. գն.

Ռուսաստանի պատմություն

4

60 (48/0/12)

4

Եզր. գն.

Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
ձևաբանություն - 2
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
պրակտիկում – 4
Հայ գրականության
պատմություն - 2
19 դարի ռուս գրականության
պատմություն – 3
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
շարահյուսություն-1
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 1
Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 1

4

60 (30/30/0)

4

Եզր. գն.

4

60 (0/60/0)

4

Առ. Եզր. Գն.

4

60 (48/0/12)

4

Եզր. գն.

4

60(40/0/20)

4

Եզր. գն.

7

90 (40/35/0)

5

Եզր. գն.

5

60 (40/0/20)

5

Եզր. գն.

5

60 (40/0/20)

5

Եզր. գն.

Ռուսաց լեզվի պատմություն

6

75 (40/35/0)

5

Եզր. գն.

Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
ոճաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
շարահյուսություն - 2
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 2

5

60 (30/30/0)

6

Եզր. գն.

7

90 (48/42/0)

6

Եզր. գն.

7

90 (64/0/26)

6

Եզր. գն.

1606/B05

Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 2

4

60 (40/0/20)

6

Եզր. գն.

1702/B33

Միջմշակութային
հաղորդակցման տեսություն

2

30 (16/14/0)

6

Առ. Եզր. Գն.

1702/B34

Խոսողական ակտերի
տեսություն

3

30 (30/0/0)

7

Առ. Եզր. Գն.

Թարգմանություն և
հաղորդակցման խնդիրներ
Մշակույթի ընդհանուր
տեսություն

4

60 (40/20/0)

7

Եզր. գն.

3

30 (30/0/0)

7

Առ. Եզր. Գն.

Ռուսաստանի
լեզվաերկրագիտություն

7

90 (60/0/30)

7

Եզր. Գն.

Ժամանակակից
լեզվաբանական ուսմունքներ
Ռուս գրականությունը
միջմշակութային հաղորդակցման տեսանկյունից

6

60 (60/0/0)

7

Եզր. գն.

6

64 (64/0/0)

8

Առ. ընթ. գն.

Շփման հոգեբանություն

6

64 (64/0/0)

8

Առ. ընթ. գն.

1702/B26
1701/B14
1403/B04
1101/B10
1702/B27
1702/B28
1403/B05
1701/B15
1702/B29
1701/B16
1606/B04
1702/B30
1702/B31
1702/B32
1701/B17

1702/B35
1107/B02
1702/B36
1702/B37
1701/B18
1306/B18

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

Մոդուլ-դասընթաց

1701/B20 Հունարեն լեզու-1

Կրեդիտ

5
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Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

75(0/75/0)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

Առ. Եզր. Գն.

1702/B40 Լեհերեն լեզու-1
1701/B21 Հունարեն լեզու-2
1702/B41 Լեհերեն լեզու-2
1701/B22 Հունարեն լեզու-3
1702/B42 Լեհերեն լեզու-3
1702/B23 Հունարեն լեզու-4
1702/B43 Լեհերեն լեզու-4
1702/B24 Հունարեն լեզու-5
1702/B44 Լեհերեն լեզու-5

2

30 (0/30/0)

4

Առ. Եզր. Գն.

4

60 (0/60/0)

5

Առ. Եզր. Գն.

4

60 (0/60/0)

6

Առ. Եզր. Գն.

7

105 (0/105/0)

7

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

1. «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիր
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա (արտադրական) 2 շաբաթ

2

8

Ստ․

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Առ. ընթ. գն.

Ավարտական աշխատանք

12

8

Առ. ընթ. գն.

Մոդուլ

2. «Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/» կրթական ծրագիր
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա (արտադրական) 2 շաբաթ

2

8

Ստ․

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Առ. ընթ. գն.

Ավարտական աշխատանք

12

8

Առ. ընթ. գն.

Մոդուլ
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է ռուս 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
1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային
առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի
թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները.
2. կտիրապետի
իր
մասնագիտական
բառապաշարին,
տերմինաբանությանը,
կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական հնարները.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասին։ Հայերենի
տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական
համակարգը։ Թեմա 3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ. հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության
սկզբունքները։ Թեմա 4` Բառագիտություն. բառերի ձևիմաստային խմբերը։ Թեմա 6` Բառապաշար.
դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի
բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7 ` Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 8` 5-րդ դարի հայ
պատմագրությունը: Թեմա 9`Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի
վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
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:
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Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա
5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային հարցման դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական
հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն
և բանավեճ.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի
թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3` Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4`
Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա
6` Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և
շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի
արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։ Թեմա 11` Հայ
նոր գրականության
սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն գրականություն:
Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:
1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
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,
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3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես
կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 1718-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ
ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական
խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի
Հանրապետությունը 1918-1920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական
դրական արդյունքի դեպքում:
Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին
երկու հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը
վերաբերող հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:
1301/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
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 առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5՝ Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն:
Թեմա 7` Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր
մշակույթ և քաղա–քակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության
ապագան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական դրական արդյունքի դեպքում:
Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
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2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1603/B01. Անգլերեն լեզու -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:
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:
1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ 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»:
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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:
1608/B01. Ֆրանսերեն լեզու -1

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն (Français professionnel)
հումանիտար և սոց. գիտություննների 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` Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում:
Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի
տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
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:
1603/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում ուսումնասիրվող թեմաների
շրջանակներում`
հատուկ
ուշադրություն
դարձնելով
ընդհանուր
մասնագիտական
բառապաշարին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութը` հիմնվելով
հաղորդակցական սկզբունքի վրա,
2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ,
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը,
տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից,
4. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու խոսքի առոգանությունը,
ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. Վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ
փուլում յուրացրած քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հա51

ղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս
երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: Թեմա 5`
Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակարգ:
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:
1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժ. գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին փուլում ձեռք բերած
գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև
ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան
երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները,
որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է
մասնագիտական ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի վերար-տադրություն
և կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի
կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման
համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր:
Անցողական և անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3`
Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ
նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 4` Թեմատիկ
բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի
պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
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:
1608/B02. Ֆրանսերեն լեզու -2

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
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.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող
գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու
ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության
ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3` Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների
ուսուցում:
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:
1603/B03. Անգլերեն լեզու – 3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը,
մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների զարգացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների
լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր
ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի հիմնական
բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններին,
3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և հակառակը,
4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված
իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3`
գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա
4` Առաջարկվող թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային արժեքներ, 21-րդ
դար` նոր մարտահրավերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում,
հայրենիք և հայրենասիրություն և այլն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
1604/B03. Գերմաներեն լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
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.
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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.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
1608/B03. Ֆրանսերեն լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական ֆրանսերեն (Français
professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտեի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական մասնագիտական
բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին առնչվող
թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական
քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և մշակույթ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում
մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ
ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա
գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության
ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի
ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական
զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: «Մշակույթ»
հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4`
Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց
դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու
պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու 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:
1001/B01. 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.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի կենսագործունեության,
հիմնական հասկացությունների, զարգացման օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն
ծավալելու պայմանների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան:
Թեմա 2` Տնտեսության շուկայական համակարգը. եկամտի և արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3`
Անհատական շուկաների վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքի
տեսություն: Թեմա 5` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6` Շուկայի կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 7` Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և
տեսակները: Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական
կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային
քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12`
Միջազգային տնտեսական գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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:
1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման
տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության
ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական
իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական
նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում
կկազմի
քաղաքագիտության
առարկայական
տիրույթի
ու
մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա
կողմնորոշվել
գործնական
քաղաքականության
հիմնահարցերի
մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը. Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2՝ Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու
կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝ Պետությունը որպես
քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցությունները և
կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝
Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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:
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1901/B01. 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: Թեմա 8-9՝ Սահմանադրական
իրավունք: Թեմա 10՝ Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 11-16՝
Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17՝ Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18՝ Ընտանեկան
իրավունք: Թեմա 19՝ Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20՝ Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23՝
Դատավարական իրավունք: Թեմա 24՝ Միջազգային իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց (նախապես
տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը
ստանում է «ստուգված»:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ
2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

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

Թեմա 1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն
համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն
համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`
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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 Ստ․ով: Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, որոնք
հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա:
0607/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության 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.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` կատարած լսարանային աշխատանքների հարցման և
ստուգման հիման վրա:
0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության
առաջին բուժօգնություն 4 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ, ջրհեղեղ,
հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային
ախտահանում և այլն և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին,
նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված ԱԻ-ում
և
պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու
մեթոդները, ինչպես նաև սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր,
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ճառագայթային ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
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 8՝
Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 9՝ Ախտահարվածների ու
հիվանդների բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 10՝ Սուր
հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 11՝․ 4. Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` կատարած լսարանային աշխատանքների հարցման և
ստուգման հիման վրա:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0102/B01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ ( 2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակներից է մտածողության զարգացումը, վերացական մտածողության
ձևավորումը, հանրակրթական և հանրամատչելի բնույթի խնդիրների լուծման համար կանոնների
և բանաձևերի իմացությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա բազմությունների տեսության, կոորդինատների մեթոդին, մաթեմատիկական
մոդելավորմանը և դասական հավանականությանը վերաբերող անհրաժեշտ դյույթները:
2. կտիրապետի պարզագույն օրենքների և բանաձևերի, որոնք անհրաժեշտության դեպքում
կկիրառի մասնագիտական որոշ հարցերի հետազոտման մեջ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Բազմությունների ուսումնասիրման տարրերը: Թեմա 2` Որոշիչներ և մատրիցներ, գծային
հավասարումների համակարգեր: Թեմա 3` Կոորդինատների մեթոդը: Թեմա 4` Մաթեմատիկական
մոդելավորում: Թեմա 5` Հավանականությունների տեսության տարրերը: Թեմա 6`
Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` կատարած լսարանային աշխատանքների հարցման և
ստուգման հիման վրա:
0708/B02. 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.
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1.

կիմանա բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը, բնագիտության հիմնական
սկզբունքները, բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի
կոնցեպցիաները:
2. կհասկանա բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման ընդհանուր
սկզբունքները և օրինաչափությունները:
3. կկարողանա կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության առավել
ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնագիտության առարկան: Օրինաչափությունները և զարգացման հիմնական փուլերը:
Թեմա 2` Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ: Թեմա 3` Աշխարհի մեխանիստական
պատկերը: Թեմա 4` Դասական թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները:
Թեմա 4` Նյութի կառուցվածքի կոնցեպցիաները: Թեմա 5` Հարաբերականության հատուկ և
ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 6` Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդեցությունների
կոնցեպցիաները: Թեմա 7` Անորոշությունը աշխարհում: Անորոշությունների առնչություն:
Լրացման սկզբունք: Թեմա 8` Տարրական մասնիկները: Հիմնարար փոխազդեցությունները: Թեմա
9` Աստղերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 10` Մոլորակների
կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 11` Տիեզերքի կառուցվածքի,
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 12` Քվանտային կոսմոլոգիա: Անթրոպային
սկզբունք: Թեմա 13` Կենդանի նյութի ձևերը, հատկությունները և կազմավորման մակարդակները:
Թեմա 14` Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումն ընթանում է բանավոր` կատարած լսարանային աշխատանքների հարցման և
ստուգման հիման վրա:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
4.1. «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիր
1306/B01. Տրամաբանություն /2 կրեդիտ/

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնական հասկացությունների,
օրենքների և սկզբունքների իմացությունը: Ուսանողը ձեռք է բերում հմտություններ, որոնք
նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների
յուրացմանը, գիտահետազոտական աշխատանքի կատարմանը և օգնում ինքնուրույն անալիտիկ
մտածողությանը, ինտելեկտուալ անհատականության ձևավորմանը:
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
գիտելիքների 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
60

ընդհանուր բնութգիրը: Թեմա 7՝
Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Թեմա 8՝
Փաստարկման
տրամաբանական հիմունքներ: Թեմա 9՝ Տրամաբանական սխալներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B01. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի
ուղղագրությունից և կետադրությունից,
ընդհանուր գրագիտության
մակարդակի
կատարելագործումը, խոսակցական ռուսաց լեզվի հմտության մակարդակի բարձրացումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
2. կհասկանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական սկզբունքները,
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`
Ռուսաց լեզվի ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները: Թեմա 3` Ռուսաց լեզվի ձայնավորների
ուղղագրությունը արմատներում: Թեմա 4` Ռուսաց լեզվի բաղաձայների ուղղագրությունը
արմատներում: Թեմա 5` Ü և Ú նշանները: Թեմա 6`
Ռուսերենի նախածանցների
ուղղագրությունը: Թեմա 7` Կետադրական նշանները ռուսերենի պարզ նախադասությունում:
Թեմա 8` Ռուսերենի բառերի բուն և փոխաբերական իմաստները:
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. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1406/B30. Լեզվաբանության ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
«Լեզվաբանության ներածություն» դասընթացի նպատակն է ընդհանուր գիտելիքներ տալ
ուսանողին լեզվաբանության կարևորագույն հասկացությունների և հիմնահարցերի, ինչպես նաև
լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդների մասին: Դասընթացն ավելի խորությամբ
ընկալելու և առավել արդյունավետ անցկացնելու նպատակով տեսական նյութը զուգակցվում է
բազմապիսի օրինակներով ամենատարբեր լեզուներից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա լեզվաբանության հիմունքներին,
2. կյուրացնի լեզվաբանության կարևորագույն հասկացություններն ու տերմինները,
3. կկարողանա ներթափանցել լեզվի կառուցվածքի մեջ,
4. կկարողանա կիրառել լեզվի ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները,
5. կիմանա աշխարհի լեզուների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Լեզվաբանությունը որպես գիտություն լեզվի մասին: Լեզվաբանության առարկան և նրա
հիմնական խնդիրները: Թեմա 2` Լեզվի գործառույթները: Թեմա 3` Լեզվաբանությունը այլ
գիտությունների համակարգում: Թեմա 4` Լեզուն որպես համակարգ և կառուցվածք: Թեմա 5`
Լեզու և խոսք: Թեմա 6` Լեզու և մտածողություն: Թեմա 7` Լեզվի տարատեսակները: Արհեստական
լեզուներ: Թեմա 8` Պատմահամեմատական լեզվաբանության մեթոդ: Թեմա 9` Լեզուների
ծագումնաբանական դասակարգումը: Հիմնական լեզվաընտանիքները: Թեմա 10` Լեզուների
տիպաբանական դասակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Հանրագումարային քննությունը անցկացվում է բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B02. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ռուս բառագիտությանը, հարստացնել
իրենց բառապաշարը, զինել ուսանողին տարրական տեսական գիտելիքներով, գործնականում
կատարելագործել ռուսերենի իմացությունը, ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց
լեզվի բառագիտության և հնչյունաբանության խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տալ տեքստի հնչյունային տառադարձությունը,
2. կկարողանա տարբերել հատույթային միավորները վերհատույթային միավորներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառը որպես հիմնական լեզվամիավոր: Թեմա 2` Բառը որպես համակարգ: Բառիմաստը:
Թեմա 3` Բազմիմաստ բառեր: Թեմա 4` Համանուններ: Թեմա 5` Հոմանիշ և նույնանիշ բառեր:
Հականիշ բառեր: Թեմա 6` Բառապաշարի հիմնական հատկանիշները: Թեմա 7` Հնացած բառեր:
Նոր բառեր: Թեմա 8` Փոխառություններ: Թեմա 9` Սահմանափակ օգտագործման բառեր: Թեմա
10` Բառապաշարի ոճաբանական շերտերը: Թեմա 11` Դարձվածքաբանության հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Հանրագումարային քննությունը անցկացվում է բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

1701/B01. Ռուս գրականության պատմություն /ռուս բանահյուսություն, ռուս հին գրականություն/ (4
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ սեմինար պարապմունք
1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ծանոթացնել ուսանողներին ռուս բանահյուսության և ռուս հին գրականության հիմնական
ժանրերին և գեղարվեստական առանձնահատկություններին։ Բացահայտել ռուս հին
գրականության
պատմական
ուղու,
ինչպես
նաև
ազգային
ինքնատիպության
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բանահյուսական ժանրերի գեղարվեստական առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա բանահյուսության նշանակությունը գեղարվեստական գրականության
զարգացման գործում,
3. կիմանա ռուս հին գրականության ծագման, միջնադարյան գրական նշանավոր
հուշարձանների մասին,
4. կիմանա ժանրերի ծագման, զարգացման և նոր ժամանակաշրջանի գրականության մեջ
դրանց վերամարմնավորման մասին:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ռուս բանահյուսության ժանրային համակարգը:
Ծիսական և օրացուցային
բանահյուսություն:
Թեմա
2`
Էպիկական
ժանրերն
ու
նրանց
գեղարվեստական
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Բանահյուսության փոքր ժանրերը: Թեմա 4` Կիևյան
Ռուսիայի գրականության ժանրային առանձնահատկությունները
վարքաբանական
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

(հռետորական

արձակ,

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B03. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամրապնդել և կատարելագործել առաջին կիսամյակում ստացած
գիտելիքները
ուղղագրությունից,
կետադրությունից,
բառապաշարից,
գրագիտությունից
ընդհանրապես: Կարևոր նպատակներից է նաև ուսանողների` ռուսերենի հաղորդակցային
հմտությունների զարգացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
2. կհասկանա ռուսերենի բառապաշարի, բառակազմության և ձևաբանության լայն
հնարավորությունները խոսքի վերարտադրման ընթացքում,
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի ինքնուրույն խոսքի մասերի` բայի, գոյականի, ածականի, թվականի,
դերանունի ուղղագրությունը:
Թեմա 2` Հոմանիշների, հականիշների, նույնանունների,
հարանունների կիրառումը խոսքում: Թեմա 3` Ռուսերենի դարձվածաբանության գործնական
ներուժը: Թեմա 4` Ռուսերենի բառակազմության հնարավորությունները խոսքում: Թեմա 5`
Ռուսաց լեզվի ձևաբանության համակարգը. բայերի, գոյականների, ածականների, թվականների,
դերանունների ձևավորման և կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Կետադրական
նշանները ռուսերենի բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններում:
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. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1407/B02. Գրականագիտության ներածություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գրականության տեսության այն
նախնական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտաբար պետք են գալու նրանց բակալավրիատում
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գրական ցիկլի առարկաները լիարժեք ընկալելու և գրական տեքստի վերլուծությունը բավարար
մակարդակով կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասականա գրականագիտական գիտելիքների առանձնահատկությունն ու
պրոբլեմատիկան,
2. կյուրացնի գրականագիտության երեք հիմնական մասերի /ընդհանուր, պոետիկա և
գրական գործընթաց/ հասկացությունների համակարգը,
3. ձեռք կբերի գրական տեքստը գիտականորեն վերլուծելու սկզբնական փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրականագիտությունը որպես գիտություն: Գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական
գրականություն: Գրական պատկեր: Թեմա 2՝
Գրական ստեղծագործության թեմատիկա:
Ֆաբուլային և ոչ ֆաբուլային ստեղ–ծագործություններ: Հասկացություն կոմպոզիցիայի մասին:
Թեմա 3՝ Գրական ստեղծագոծության լեզուն: Լեզվի արտահայտչական միջոցները: Թեմա 4՝
Արձակ և չափածո: Հայկական և ռուսական տաղաչապություն: Թեմա 5՝ Գրական գործըթաց /սեռեր,
ժանրեր, գրական ուղղություն/: Գրական կապեր: Թարգմանական գրականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից երկուսն էլ բանավոր են։ Յուրաքանչյուրը՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B04. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ռուս բառագիտությանը, հարստացնել
իրենց բառապաշարը, զինել ուսանողին տարրական տեսական գիտելիքներով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսերենի իմաստաբանական հարացույցները, բառախմբերը, դարձվածքները,
2. կհասկանա
բառօգտագործման
օրինաչափությունները,
տարբեր
ոճաբանական
ոլորտներին պատկանող բառերը, դարձվածքները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառը որպես հիմնական լեզվամիավոր: Թեմա 2` Բառը որպես համակարգ: Բառիմաստը:
Թեմա 3` Բազմիմաստ բառեր: Թեմա 4` Համանուններ: Թեմա 5` Հոմանիշ և նույնանիշ բառեր:
Հականիշ բառեր: Թեմա 6` Բառապաշարի հիմնական հատկանիշները: Թեմա 7` Հնացած բառեր:
Նոր բառեր: Թեմա 8` Փոխառություններ: Թեմա 9` Սահմանափակ օգտագործման բառեր: Թեմա
10` Բառապաշարի ոճաբանական շերտերը: Թեմա 11` Դարձվածքաբանության հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
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1701/B02. 18-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ներկայացնել
ուսանողներին
18-րդ
դ.
ռուս
գրականության
զարգացման
առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 18-րդ դարի գրականության պարբերացումը, գրական մեթոդներն ու
գրականության հիմնական ուղղությունները,
2. կիմանա ժամանակի նշանավոր գրողների ստեղծագործությունը,
3. կհասկանա գրական լեզվի ու տաղաչափության բնագավառում իրագործված
ռեֆորմների նշանակությունը,
4. կհասկանա ժամանակաշրջանի 18 դարի գրականության դերը ռուս գրականության
հետագա զարգացման գործում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսական կլասիցիզմ (Լոմոնոսովի, Սումարոկովի ստեղծագոր-ծությունը): Թեմա 2` Դ.
Ֆոնվիզինի դրամատուրգիան: Թեմա 3` Ռուսական սենտիմենտալիզմ (Կարամզին, Դմիտրիև):
Թեմա 4` Դերժավինի պոեզիայի թեմատիկ և գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1406/B13. Լատիներեն լեզու (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ ստույգ գործնական գիտելիքներ լատիներենի
բառագիտական հիմնավոր կարգերի վերաբերյալ, հմտություններ մշակել լեզվաբանական և
գրականագիտական տերմինաբանությանը տիրապետելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լատիներենի բառագիտական և քերականական կանոնները,
2. ձեռք կբերի որոշակի անհրաժեշտ բառապաշար, որը կնպաստի նրան
ժամանակակից օտար լեզուներ սովորելիս,
3. կկարողանա կիրառել սովորած ասույթները և թևավոր խոսքերը,
4. կտիրապետի զուգադրական լեզվաբանական վերլուծության հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լատիներեն լեզվի համառոտ բնութագիրը, զարգացման փուլերը, դերը համաշխարհային
գիտության և մշակույթի զարգացման ասպարեզում: Թեմա 2` Լատիներեն այբուբենը,
երկբարբառների և տառակապակցությունների արտասանության կանոնները, շեշտադրությունը:
Թեմա 3` Լատիներենի հոլովման համակարգը: Ածականների համեմատության աստիճանները:
Թեմա 4` Թվական անուն: Թեմա 5` Լատիներենի հիմնական բայաձևերը և բայի խոնարհման
համակարգը, բայի անդեմ ձևերը: Թեմա 6` Նախադրությունների և շաղկապների տեսակները:
Թեմա 7` Շարահյուսական հիմնական կարգերը, նրանց յուրահատկությունները արդի ռուսերենի
համեմատությամբ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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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. Գրավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B05. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության
(մասնավորապես մակբայների), բարդ անշաղկապ նախադասության կետադրության հիմնական
կանոնների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական կանոնները,
2. կհասկանա այդ կանոնների հիմնական սկզբունքները,
3. ձեռք կբերի որոշակի հմտություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու բանավոր և
գրավոր խոսքի մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակբայները և նրանց ուղղագրությունը: Թեմա 2` Բարդ նախա-դասության հիմնական
կարգերը: Թեմա 3` Բարդ անշաղկապ նախադասություն, նրա կետադրության հիմնական
կանոնները և յուրահատկությունները:
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. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B06. Հին սլավոներեն լեզու (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին սլավոնագիտության և հին սլավոներեն
լեզվի հիմնական խնդիրները: Ձևավորել ուսանողների մոտ հին սլավոներենի համակարգի մասին
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սլավոնական լեզվաբանության տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա հին սլավոնական լեզվի նշանակությունը որպես բոլոր
սլավոնական ժողովրդների համար առաջին գրական լեզվի, նրա համակարգը,
3. կկարողանա կատարել հին սլավոնական տեքստերի լեզվաբանական
վերլուծություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սլավոնական ժողովուրդներ և ժամանակից սլավոնական լեզուներ։ Սլավոնական
լեզուների ազգակցությունը. նմանությունները և տարբերությունները։ Թեմա 2՝ Հին սլավոներենի
հնչյունաբանության հիմնա-կան հասկացությունները։ Թեմա 3՝ Հին սլավոներենի ձևաբանության
խնդրացանկը։ Խոսքի մասերը, նրանց քերականական առանձնահատ-կությունները։ Թեմա 4՝ Հին
սլավոներենի շարահյուսական համակարգը։ Շարահյուսական կապերի տեսակները, որոնք
ձևավորում են պարզ նախադասությունը։
Տեքստի շարահյուսությունը հին սլավոներենի
հուշարձաններում, նրա ձևավորման տեսակները։ Թեմա 5՝ Հին սլավոներենի հարուստ
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բառապաշարը, նրա ազդեցությունը սլավոնական աշխարհի բոլոր լեզուների վրա։ Թեմա 6՝ Նոր
ավետարանի տեքստերի թարգմանությունը հին սլավոներենից, լեզվաբանական վերլուծությունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1701/B03. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում` նշված
ժամանակաշրջանի ռուս գրականության ընդհանուր զարգացման գործընթացի մասին, նրանց
ծանոթացնել առանձին գրողների ստեղծագործության և գրական քննադատության նոր
նվաճումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.
1. կիմանա նշված ժամանակաշրջանի գլխավոր գեղարվեստական մեթոդների և գրական
ուղղությունների էությունն ու բովանդակությունը,
2. կիմանա դարաշրջանի կարևորագույն հեղինակների գլխավոր ստեղծագործությունները
իրենց բովանդակության և ձևի միասնությամբ,
3. կկարողանա
կատարել
գեղարվեստական
տեքստի
վերլուծություն
սեմինար
պարապմունքների ընթացքում ձեռք բերված հմտությունների հիման վրա:
Բովանդակությունը.
Թենա 1` Ժանանակաշրջանի քաղաքական և գրական-հասարակական շարժումներն ու ընդհանուր
գրական ուղղությունները:
Թենա 2` Ռուս ռոմանտիզմի բազմազանությունն ու
առանձնահատկությունները (Վ.Ժուկովսկի, Կ. Բատյուշկով, պուշկինյան ժամանակաշրջանի
բանաստեղծները): Թեմա 3` Առակագիր Ի.Կռիլովի և թատերագիր Ա.Գրիբոյեդովի
ստեղծագործությունների տեղը և դերը ռուս գրականության զարգացման մեջ: Թեմա 4` Ա.Պուշկինի
ստեղծագործությունների ժանրային բազմազանությունը (պոեզիա, արձակ, դրամատուրգիա):
Թեմա 5` Մ.Լերմոնտովի ստեղծագործության տարբեր ժանրերի գեղարվեստական
առանձնահատկությունները, ռոմանտիզմի և ռեալիզմի հարաբերակցությունը: Ն.Գոգոլի
ստեղծագործությունների ցիկլային կառուցվածքը և երգիծական ուղղվածությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B07. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն -1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսական
ձևաբանության նկարագրման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց լուծման եղանակների և
կիրառվող վերլուծական մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ռուսերենի ձևաբանության տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,
3. կկարողանա կատարել տեքստի ձևաբանական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի ձևաբանության գլխավոր հասկացությունները: Թեմա 2` Ռուսերենի
բառակազմության առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Ձևաբանության կարգեր: Թեմա 4` Խոսքի
մասեր. ընդհանուր խնդիրներ: Թեմա 5` Գոյականը որպես խոսքի մաս. գոյականի քերականական
կարգերը: Թեմա 6` Ածականը որպես խոսքի մաս. ածականի քերականական կարգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1606/B02. Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին արտասահմանյան գրականության
ընդհանուր բնութագիրը անտիկ դարաշրջանից մինչև XVII դարը ներառյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նշված շրջանի արտասահմանյան գրականության զարգացման դարաշրջանային
գործընթացների մասին,
2. կիմանա հիշյալ ժամանակաշրջանների արձակի և չափածոյի մասին,
3. կահսական անտիկ, միջին դարերի, վերածննդի և
XVII դարի արտասահմանյան
գրականության առանձնահատկությունների մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անտիկ գրականության ընդհանուր բնութագիրը՝ ի դեմս փիլիսո-փայության, դրամայի,
չափածոյի և
արձակի նշանավոր ներկայացուցիչների։ Թեմա 2՝ Միջին դարերի գրական
ժառանգությունը արևմտաեվրոպական երկրներում (հերոսական էպոս, ասպետական վեպ,
քաղաքային գրակա-նություն)։ Թեմա 3՝ Վերածննդի դարաշրջանը արևմտաեվրոպական գրականության մեջ նրա հիմնադիր Ալիգերի Դանթեից մինչև Վիլյամ Շեքսպիր։ Թեմա 4՝ Հիմնական
գրական ուղղությունները XVII դարի արևմտաեվրոպական գրականության մեջ (Կլասիցիզմ,
Բարոկոյի գրականություն, վերածննդի ռեալիզմ)։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
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1101/B10. Ռուսաստանի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողնեղին հիմնարար գիտելիքներ տալ Ռուսաստանի
ամբողջական պատմության մասին (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը): Հատկապես
կարևորվում են երկրի զարգացման առանձնահատկություններին, հասարակական–քաղաքական և
մշակութային կյանքին վերաբերող պրոբլեմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կկազմի Ռուսաստանի տարբեր դարաշրջանների պատմության
առանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի և փուլերի մասին
2. կպատկերացնի Ռուսաստանի ունեցած տեղի և դերի մասին համաշխարհային
պատմության մեջ
3. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու և ինքնուրույն վերլուծության ենթարկելու
որոշակի հմտություն, երևույթները համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսական պետությունը IX–XII դարերում: Թեմա 2` Կենտրոնացված Ռուսական
պետության կազմավորումը: Թեմա 3` Ռուսական պետությունը XVI դարում: Իվան Ահեղ: Թեմա
4`
Ռուսական մշակույթը XIII – XVI դարերում: Թեմա 5`
Ռուսաստանը Պյոտրյան
բարեփոխումների դարա-շրջնում: Թեմա 6`
1812թ. Հայրենական պատերազմը: Թեմա 7`
Ռուսական մշակույթը XIX դարում: Թեմա 8`
Ռուսաստանն առաջին աշխարհամարտում:
Ինքնակալության անկումը: Թեմա 9` Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում: Թեմա 10`
Ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թվականներին: Թեմա 11`
Գորբաչովյան
վերակառուցման քաղաքականությունը և ԽՍՀՄ փլուզումը: Թեմա 12`
Ռուսաստանի
դաշնությունը հետխորհրդային տարիներին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր։
Յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B08. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության
ձևավորել որոշակի պատկերացում խոսքի գործառական ոճերի և նրանց կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական կանոնները,
2. կհասկանա այդ կանոնների հիմնական սկզբունքները,
3. ձեռք կբերի որոշակի հմտություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու բանավոր և գրավոր
խոսքի մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպասարկու խոսքի մասերը, նրանց ուղղագրությունը և կիրառությունը: Թեմա 2` Խոսքի
գործառական ոճերը, նրանց տեսակները և կիրառությունը: Թեմա 3` Ուղղիղ և անուղղակի խոսք:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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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. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B09. Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հին ռուսերենի (XI-XVII դարերի) լեզվի
համակարգի տեսական խնդիրների հստակ պատկերը, հնարավորություն տալ հասկանալ հին
ռուսերենի բոլոր փուլերի զարգացման ուղիները, կապը ռուսերենի հին և նոր համակարգերի միջև։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին ռուսերենի քերականական համակարգի տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա ռուսաց լեզվի բոլոր փուլերի պատմական զարգացման ուղղու–թյունների
տրամաբանությունը,
3. կկարողանա հասկանալ հին ռուսերենի հուշարձանների տեքստերը, կատարել նրանց
թարգմանությունը և լեզվաբանական վերլուծությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հին ռուսերենի զարգացման հիմնական փուլերը, նրանց առանձնահատկությունները։
Թեմա 2՝ Հին ռուսերենի հնչունաբանության գլխավոր հասկացությունները։ Թեմա 3՝ Հին ռուսերենի
ձևաբանության կարևորագույն հասկացությունները։ Խոսքի մասերը հին ռուսերենում, նրանց
պատմական զարգացման գլխավոր ուղիները։ Թեմա 4՝ Հին ռուսերենի շարահյուսության
զարգացման
կարևորագույն
ուղիները։
Հին
ռուսերենի
շարահյուսական
առանձնահատկությունները, որոնք պահպանվել են և բնորոշ են այժմյա սլավոնական լեզուներից
միայն ռուսերենին։ Թեմա 5՝ Հին ռուսերենի գրական հուշարձանների տեքստերը, նրանց լեզուն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1701/B04. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ռուս դասականների գլուխգործոցների հիման վրա բացահայտել գրական
գործընթացի
օրինաչափությունները, ի հայտ բերել գեղարվեստական մեթոդների, ոճական ուղղությունների
զարգացումը և փոփոխությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19 դարի 2-րդ կեսի ռուս գրողների ստեղծագործության հիմնական մոտիվների,
խնդիրների, առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա 19-րդ դարի 2-րդ կեսի գրական գործընթացի օրինա-չափությունները,
3. կկարողանա վերլուծել գեղարվեստական տեքստը։
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1`

Սլավոնաֆիլների, լիբերալ-արևմտամետների, հեղափոխական դեմոկրատների
քաղաքական և գրական հիմքերը: Նատուրալ դպրոցի ձևավորումը և զարգացման հիմնական
շրջանները։ Նատուրալ դպրոցի կազմը։ Թեմա 2` Ա. Ի. Գերցենի «Ով է մեղավոր» վեպը: Անձի և
հասարակության խնդիրը։ Թեմա 3` Ա. Ա. Ֆետի քնարերգության հիմնական մոտիվներն ու
առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Ի. Ա. Գոնչարովի «Օբլոմով» վեպը: Օբլոմովը որպես
«ռուսական կյանքի տեսակ»։ Թեմա 5` Ա. Ն. Օստրովսկու թատերագրական սկզբունքները: Թեմա
6`
Ֆ. Ի. Տյուտչևի աշխարհայացքը և ստեղծագործական ուղին: Թեմա 7` Ի. Ս. Տուրգենևի
ստեղծագործությունը: Թեմա 8` Ն. Նեկրասովի պոեզիայի հիմնական թեմաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B10. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսական
ձևաբանության խնդիրների, դրանց լուծման եղանակների և կիրառվող վերլուծական մոդելների
մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել բառի քերականական կառուցվածքը, որոշել նրա խոսքի մասային
պատկանելիությունը և քերականական կատեգորիաները ու
նրանց արտահայտած
քերականական իմաստները,
2. կկարողանա տարբերել առանձին խոսքի մասերի բառաքերականական կարգերը և
ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ածական անուն: Ածականի քերականական հատկանիշները, բառաքերականական
կարգերը: Թեմա 2` Թվական անուն: Թվականի քերականական հատկանիշները: Թվականի
կարգերը: Թեմա 3` Դերանունը որպես խոսքի մաս: Դերանունների դասակարգումը: Թեմա 4`
Մակբայ: Մակբայի քերականական հատկանիշները: Թեմա 5` Բայ: Բայի քերականական
հատկանիշները: Բայաձևերի համակարգը: Բայի հարացույցը: Ինֆինիտիվը բայաձևերի
համակարգում: Թեմա 6` Բայի դեմքը, եղանակը, ժամանակը, կերպը: Թեմա 7` Սպասարկու խոսքի
մասեր: Նախդիրների, շաղկապների և բառ-մասնիկների դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1606/B02. Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին լիարժեք պատկերացում տալ արևմտա-եվրոպական
երկրներում XVIII-XIX դարերի արտասահմանյան գրականության զարգացման գործընթացների
մասին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բավականին ծավալուն քննադատական և վերլուծական նյութերը,
2. կիմանա գրական զարգացումների գործընթացների մասին,
3. կկարողանա գործնական պարապմունքների ժամանակ դրսևորի գեղարվեստական
ստեղծագործությունները վերլուծելու ունակություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արևմտաեվրոպական երկրներում XVIII դարի արտասահմանյան գրականության
ընդհանուր բնութագիրը։ Դարաշրջանի գրական ուղղությունները (Լուսավորական ռեալիզմ,
կլասիցիզմ, սենտիմենտալիզմ)։ Թեմա 2՝ Ռոմանտիզմը XIX դարի արևմտաեվրոպական
գրականության մեջ։ Թեմա 3՝ Ռեալիզմը XIX դարի
առաջին կեսի արևմտա-եվրոպական
գրականության մեջ։ Թեմա 4՝ Ռեալիզմի էսթետիկայի զարգացման գործընթացը XIX դարի երկրորդ
կեսի արևմտաեվրոպական և ամերիկյան գրականության մեջ։ Թեմա 5՝ Դեկադանսը XIX դարի
վերջի արևմտա-եվրոպական գրականության մեջ։
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. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B11. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ բառակապակցության և պարզ
նախադասության շարահյուսության հիմնահարցերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարբերակել բառակապակցության տեսակները ըստ ստորադաս կապի և
իմաստային հարաբերությունների,
2. կկարողանա բնորոշել նախադասության հիմնական հատկանիշները,
3. կկարողանա վերլուծել նախադասությունը ըստ գլխավոր և երկրորդական անդամների,
4. կկարողանա կառուցել նախադասության հարացույցը
5. կկարողանա դասակարգել նախադասությունները ըստ կառուցվածքային մոդելների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Շարահյուսության հիմնական միավորները. բառակապակցություն և նախադասություն:
Բառակապակցության ստորադաս կապի տեսակները և իմաստային հարաբերությունները: Թեմա
2`
Ստորոգումի հասկացությունը: Երկկազմ և միակազմ նախադասություններ: Թեմա 3`
Նախադասության գլխավոր անդամները. ենթակա և ստորոգյալ: Ստորոգյալ. բայական և
անվանական, պարզ և բաղադրյալ: Թեմա 4` Նախադասության երկրորդական անդամները:
Երկրորդական անդամների տեսությունը ժամանակակից շարահյուսությունում: Թեմա 5`
Դետերմինանտների տեսությունը: Դետեր–մինանտների տեսակները ըստ նրանց շարահյուսական
պաշտոնի: Թեմա 6` Նախադասության հարացույցը: Հարացույցի և նախադասության ձևափոխումների տարբերակումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր է, մյուսը՝ գրավոր։
Յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1701/B05. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 3 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ սեմինար պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի ռուս գրական զարգացման հիմական ուղիները, նրա
օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, նրա համաշխարհային արժեքը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նշված ժամանակաշրջանի ռուս գրականության զարգացման հիմնական
ուղղությունները,
2. պատկերացում լունենա նշված ժամանակաշրջանի կարևորագույն հեղինակների
ստեղծագործական ուղու մասին,
3. կիմանա
դարաշրջանի
հասարակական-քաղաքական
կյանքի
հիմնական
գաղափարախոսությունների և փիլիսոփայական մտքի արտացոլման մասին նշանավոր
արձակագիրների ստեղծագործություններում։
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Ժամանակաշրջանի
հասարակական-քաղաքական
կյանքի
բնու–թագիրը
գաղափարախոսական, փիլիսոփայական և գրական տեսակետից։ Թեմա 2` Ֆ. Դոստոևսկու հոգևոր
որոնումները, կյանքի հատակում հայտնված խեղճ և ստորացված մարդկանց պատկերումը նրա
վեպերում: Թեմա 3` Ֆ. Դոստոևսկու «Ոճիր և պատիժ» և «Կարամազով եղբայրներ» վեպերը: Թեմա
4`
Լ. Տոլստոյի կրոնաբարոյական հայացքները: Թեմա 5` Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և
խաղաղություն»
վեպի
ժանրային,
կառուցվածքային
և
գեղարվեստական
առանձնահատկությունները։ Վեպի համաշխարհային նշանակությունը։ Թեմա 6` «Հարություն»
վեպը որպես Լ. Տոլստոյի քննադատական ռեալիզմի բարձրագույն նվաճում: Թեմա 7` Մ.
Սալտիկով-Շեդրինի ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները՝ երգիծանքը, գրոտեսկը։
Մեկ ընտանիքի ողբերգական պատմության թեման «Պարոնայք Գոլովլյովները» վեպում։
Այլախոսության դերը հեքիաթներում։ Թեմա 8` Ա. Չեխովը որպես 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի
սկզբի քննադատական ռեալիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչ, նովելի և դրամայի վարպետ։

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B12. Ռուս գրական լեզվի պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ռուս գրական լեզվի պատմության
ընդհանուր խնդիրներին, ցույց տալ եկեղեցա-սլավոներենի և հին ռուսերենի փոխներգործության
գործընթացը ռուս գրական լեզվի և նրա ոճերի ձևավորման ընթացքում, վերլուծելով տարբեր
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ժամանակաշրջանների գրական տեքստերի օրինակները, ստեղծել ուսանողների մոտ հստակ
պատկերացում նրանց կառուցվածքի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուս գրական լեզվի պատմության տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա եկեղեցա-սլավոներենի և հին ռուսերենի փոխներգործության գործընթացը ռուս
գրական լեզվի և նրա ոճերի ձևավորման ընթացքում,
3. կկարողանա կատարել տարբեր ժամանակաշրջանների գրական տեքստերի լեզվաբանական
և լեզվաոճաբանական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրական լեզվի և լեզվական նորմի հասկացությունները: Գրական լեզուների տեսակները և
լեզվական իրավիճակների տիպաբանությունը: Թեմա 2` Ռուս գրական լեզվի ծագման
հայեցակարգերը: Թեմա 3` Լեզվական իրավիճակը և գրական լեզուն Կիևյան Ռուսիայի
ժամանակաշրջանում (XI – XIV դդ.): Թեմա 4` Լեզվական իրավիճակը և գրական լեզուն Մոսկովյան
Ռուսիայի ժամանակաշրջանում (XIV – XVII դդ.): Թեմա 5` Ռուս գրական լեզուն XVIII դարում:
Ռուսերենի և ռուս մշակույթի զարգացումը Պետրոս Ա օրոք: Լոմոնոսովյան շրջանը ռուս գրական
լեզվի պատմության մեջ: Ն.Մ. Կարամզինի լեզվական ծրագիրը: Թեմա 6` Պուշկինյան շրջանը արդի
ռուս գրական լեզվի ձևավորման և զարգացման ընթացքում: Թեմա 7` Ռուս գրական լեզուն ХIХ – ХХ
դդ.: Ռուսերենը որպես միջազգային լեզու: Ռուս գրական լեզվի զարգացման արդի միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1606/B03. Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 3 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի
արտասահմանյան
գրականության
զարգացման
գործընթացները
արևմտա-եվրոպական
երկրներում և Ամերիկայում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա XX դարի արտասահմանյան գրականության զարգացման ուղղությունների և
գործընթացների մասին,
2. կիմանա գեղարվեստական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունների մասին,
3. կկարողանա կողմնորոշվի քննադատական և վերլուծական գրական խնդիրներում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քննադատական ռեալիզմը XX դարի արտասահմանյան գրականության մեջ։ Թեմա 2՝
Մոդեռնիստական գրականությունը XX դարի արտասահմանյան գրականության մեջ։ Թեմա 3՝
«Կորուսյալ սերնդի» գրականությունը։ Թեմա 4՝ Էկզիստենցիալիզմը XX դարի արտասահմանյան
գրականության մեջ։ Թեմա 5՝ Նոր վեպը XX դ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2.5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1701/B06. Գեղարվեստական ստեղծագործության վերլուծության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին տեքստի վերլուծության
և
մեկնաբանության հիմնական սկզբունքներին, ինչպես նաև համակարգել և կարգավորել այդ
բնագավառում արդեն ձեռք բերված գիտելիքները: Ամրապնդել տեսական գիտելիքները կոնկրետ
ստեղծագործության վերլուծության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գեղարվեստական տեքստի հիմնական կատեգորիաները,
2. կհասկանա գեղարվեստական տեքստի հիմնական ժանրերը,
3. կկարողանա տարբերակել լեզվի դերը քնարերգության մեջ, էպոսում և
դրամատուրգիայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրականության հիմնական ժանրերը: Թեմա 2` Վերնագիր, հատուկ անուն և
գեղարվեստական մանրամասն: Թեմա 3` Կոմպոզիցիա, դիմանկար, ինտերիեր, բնապատկեր:
Թեմա 4` Խրոնոտոպ /տարածություն և ժամանակ/: Թեմա 5` Ստեղծագործության լեզուն և ոճը:
Թեմա 6` Գեղարվեստական տեքստի ռիթմային և մեղեդային կառուցվածքը:
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. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B13. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն – 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 3 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի
շարահյուսության խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա միակազմ պարզ նախադասությունները տարբերել երկկազմ
պարզ
նախադասություններից,
2. կկարողանա միակազմ պարզ նախադասությունները դասակարգել ըստ
տեսակների,
3. կծանոթանա նախադասության ձևական և իմաստային կառուցվածքի հետ և կկարողանա
բացատրել նրանց միջև եղած տարբերությունը,
4. կկարողանա դասակարգել բարդ համադասական և ստորադասական
նախադասությունները ըստ տեսակների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պարզ միակազմ նախադասության տեսակները: Թեմա 2՝ Թերի նախադասություններ:
Թեմա 3՝
Նախադասության իմաստային կառուցվածքը: Թեմա 4` Բարդ համադասական
նախադասություն. ավանդական և ժամանակակից դասակարգում: Թեմա 5` Բարդ
ստորադասական
նախադասության
դասակարգման
պատմություն:
Թեմա 6` Բարդ
ստորադասական նախադասություն. ժամանակակից դասակարգում:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B14. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել խոսքի բազմազան դրսևորումների
տարանջանումը, ռուսերենի ոճային շերտերի տարբերակման հմտությունները, բառերի,
բառակապակցությունների, ասույթների ճիշտ օգտագործման ունակությունը խոսքի այս կամ այն
տեսակում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ռուսերենի խոսքի տեսակները,
2. կհասկանա բառօգտագործման նպատակահարմարությունը տվյալ համատեքստում կամ
խոսքային իրավիճակում,
3. կկարողանա ճիշտ օգտագործել ռուսերեն բառերը, բառակապակցությունները, ասույթները
և համարժեք թարգմանել դրանք հայերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոճաբանության խնդիրները և հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Խոսքի
տեսակները: Թեմա 3` Առօրյա խոսք: Թեմա 4` Գիտական խոսք: Թեմա 5` Պաշտոնական խոսք:
Թեմա 6` Հրապարակախոսական խոսք: Թեմա 7` Գեղարվեստական խոսք: Թեմա 8` Բազմիմաստ
բառերի,
համանունների,
հարանունների,
հոմանիշների
և
հականիշների
ոճային
հնարավորությունները: Թեմա 9` Փոխառությունների, հին, նոր, բառբառային, պրոֆեսիոնալ և
ժար-գոնային բառերի ոճային հնարավորությունները: Թեմա 10` Գոյականի ոճաբանական
բնութագրումը: Թեմա 11` Դերանվան ոճաբանական բնութա-գրումը: Թեմա 12` Խոսքի այլ մասերի
ոճաբանական բնութագրումը: Թեմա 13` Շարահյուսական կառուցվածքների ոճաբանական
բնութագրումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1701/B07. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ սեմինար պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում ձևավորել 19-րդ
դարավերջի – 20-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության պատմության հիմնական
միտումների և նշված ժամանակաշրջանի ռուս գրողների ու բանաստեղծների ստեղծագործության
մասին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության
պատմամշակութային հենքը,
2. կիմանա ռուս գրականության մեջ մոդերնիզմի զարգացման և նրա հիմնական
ուղղությունների մասին,
3. կիմանա 1920-1940–ական թվականների խորհրդային շրջանի ռուս գրականության
հիմնական միտումների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` 19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի պատմամշակութային հենքը. Ռեալիզմը և
մոդերնիզմը որպես դարաշրջանի երկու հիմնական միտում: Մոդերնիզմը ռուս գրականության մեջ,
նրա հիմնական ուղղությունները: Թեմա 2` Սիմվոլիզմի էությունը և նրա գեղագիտական
սկզբունքները: Ավագ սերնդի սիմվոլիստների ստեղծագործությունը: Կրտսեր սիմվոլիստները:
Թեմա 3` Ակմեիզմը՝ որպես գրական ուղղություն և նրա ներկայացուցիչները: Թեմա 4` Ռուսական
ֆուտուրիզմը և նրա ներկայացուցիչները: Թեմա 5` 1920-ական գրական խմբավորումները: Թեմա
6` Ռեալիզմը և նրա փոխակերպումները դարաշրջանի գրականության մեջ: Թեմա 7`
Նախապատերազմյան շրջանի ռուս գրականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1403/B01. Հայ գրականության պատմություն – 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ բանահյուսության առանձին
ժանրերը, հայ հին և միջնադարյան գրականության զարգացման ընթացքը, բացահայտելով
գեղարվեստական երկերի գաղափարական և գեղագիտական արժեքն ու նշանակությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ բանահյուսությանը, հին և միջնադարյան գրականությանը,
2. կպատկերացնի հայ գրականության սկզբնավորման և զարգացման ընթացքը,
3. կըմբռնի հայ գրականության կապը ժողովրդի պատմության, նրա հասարակական և
մշակութային կյանքի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ հնագույն բանահյուսություն: Առասպելները, էպոսը: Թեմա 2` Հայ ժողովրդական
երգերը: Թեմա 3` «Սասունցի Դավիթ» հերոսական էպոսը: Թեմա 4` Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի
ստեղծումը: Թեմա 5` Հայ գրականությունը 5-րդ դարում: Թարգմանական գրականությունը:
Գրականության հիմնական ժանրերը: Պատմագրությունը և նրա նշանակությունը: Թեմա 6` Հայ
գրականությունը 6-9-րդ դարերում: Դավթակ Քերթողը և նրա «Ողբը»: Թեմա 7` Հայ
գրականությունը 10-12-րդ դարերում: Հայկական Վերածննդի սկզբնավորումը: Գր. Նարեկացու
ստեղծագործությունը, «Մատյան ողբերգության» պոեմը և նրա համաշխարհային նշանակությունը:
Հովհ. Իմաստասեր (Սարկավագ), Ներսես Շնորհալի: Թեմա 8` Հայ միջնադարյան առակը. Մխիթար
Գոշ, Վարդան Այգեկցի: Թեմա 9` Հայ պոեզիան 13-16դդ. Ֆրիկ, Կ.Երզնկացի, Հովհ. Թլկուրանցի,
Մ. Նաղաշ, Գ. Ախթամարցի, Ն. Քուչակ: Թեմա 10` Հայ գրականությունը 17-18-րդ դդ, Նաղաշ
Հովնաթան, Սայաթ-Նովա: Հայ միջնադարյան քնարերգության համաշխարհային արժեքն ու
նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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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. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1403/B02. Հայ գրականության պատմություն – 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ նոր և նորագույն
գրականության պատմությունը, քննելով գրականության զարգացման ընթացքը հայ ժողովրդի
քաղաքական, հասարակական և մշակութային կյանքի սերտ կապի մեջ:
Կրթական արդյունքները,
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա գիտելիքներ հայ նոր և նորագույն գրականության սկզբնավորման և զարգացման
մասին,
2. կըմբռնի հայ դասականների ստեղծագործության գաղափարական-գեղարվեստական
արժեքն ու նշանակությունը,
3. կարժեքավորի հայ գրականության դերը ժողովրդի հասարակական և մշակութային
կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ նոր գրականության սկզբնավորում: Խ.Աբովյանը` հայ նոր գրականության հիմնադիր:
Թեմա 2` 19-րդ դարի 50-60-ական թթ. հայ գրականության զարգացման հիմնական գծերը:
Արևելահայ և արևմտահայ գրականությունը: Թեմա 3` Հայ գրականությունը 70-80-ական թթ.:
Ռոմանտիզմի և ռեալիզմի խոշոր ներկայացուցիչները: Թեմա 4` 90-ական թթ. հայ գրականության
բնորոշ գծերը: Ռեալիզմի առաջատար դիրքը, հոգեբանական արձակը: Թեմա 5` 19-րդ դ. վերջի և
20-րդ դ. սկզբի արևմտահայ գրականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B15. Ռուսաց լեզու որպես օտար լեզու (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ռուսաց լեզվի համակարգի այն
հատվածներին, որոնք դժվարություններ են առաջացնում ռուսերենը յուրացնելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից ռուսերենի դասավանդման գործընթացում առաջացող
ամենակարևոր խնդիրների ցանկը,
2. կիմանա
դասավանդման գործընթացում առաջացող խնդիրների հաղթահարման
եղանակները,
3. կկարողանա կիրառել դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքները դպրոցական
պրակտիկայի և աշխատանքային գործունեության մեջ:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի հնչյունաբանության դժվարությունները արտա-սահմանյան լսարանում և
նրանց հաղթահարելու ուղիները: Թեմա 2` Ռուսերենի բառագիտական առանձնահատկությունները, բառապաշարի ընտրության հետ կապված խնդիրները: Թեմա 3` Բառակազմությունը
և ձևաբանությունը արտասահմանցիների աչքերով: Թեմա 4` Շարահյուսության հետ կապված
խնդրացանկը, ռուսաց լեզվի տեսական շարահյուսության ժամանակակից գաղափարների
կիրառումը ռուսերենը արտասահմանցիներին դասավանդելու գործընթացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1701/B08. Ռուս գրական քննադատություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողի մոտ ամբողջական պատկերացում ստեղծել
ռուս գրաքննադատության տեսության և պատմության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաքննադատական ժանրերի, բանավեճերի, լեզվի առանձնահատուկ կողմերի,
գրաքննադատական տարբեր մեթոդների մասին,
2. կստեղծի պատկերացում ռուս գրաքննադատության զարգացման օրինաչափությունների,
գրական հոսանքների և դպրոցների գեղագիտական հայացքների մասին,
3. ձեռք կբերի քննադատական կարծիք տալու որոշակի ձիրք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրականությունը և գրաքննադատությունը, ժանրերը, ոճը, լեզուն, գրաքննադատական
բանավեճ:
Թեմա 2՝ Գրական ուղղությունը և գրաքննա-դատությունը: 18-րդ-20դդ. ռուս
գրաքննադատության հիմնական հոսանքները: Թեմա 3՝ Գրողի ստեղծագործությունը
գրաքննադատության պատմության մեջ /Պուշկինի, Լերմոնտովի, Դոստոևսկու և Լ.Տոլստոյի
օրինակով/: Թեմա 4՝ Գեղարվեստական ստեղծագործության մասին քննադատական կարծիք
կազմելու պրակտիկ աշխատանք:
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. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
1701/B09. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի ռուս
գրականության զարգացման ընդհանուր բնութագիրը, նրա օրինաչափություններն ու
առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը հստակ.
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1.

պատկերացում կունենա նշված ժամանակաշրջանի գրականության զարգացման
հիմնական փուլերի մասին,
2. կիմանա դարաշրջանի արձակի և պոեզիայի զարգացման հիմնական ուղղությունների
մասին,
3. կիմանա դարաշրջանի կարևորագույն հեղինակների ստեղծագործական ուղու մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակաշրջանի հասարակական-քաղաքական, մշակութային և գրական կյանքի
ընդհանուր բնութագիրը։ Թեմա 2` Անհատը և պատմությունը (ըստ Բ. Պաստերնակի «Բժիշկ
Ժիվագո» վեպի)։ Թեմա 3` Ճամբարային թեման ժամանակաշրջանի ռուս գրականության մեջ (Ա.
Սոլժենիցինի, Ա. Տվարդովսկու ստեղծագործությունները)։ Թեմա 4` Պատերազմական թեման
նշված ժամանակաշրջանի գրականության մեջ (Վ. Բիկովի, Վ. Աստաֆևի վիպակները):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1701/B10. Ռուս արտերկրյա գրականություն - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս գրականության կարևորագույն
ճյուղի՝ ռուս արտերկրյա գրականության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուս արտերկրյա գրականության ձևավորման պատմական և հասարակական
պայմանները,
2. կիմանա ռուս արտերկրյա գրականության խոշորագույն դեմքերի կյանքի
ու
ստեղծագործության մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուս արտերկրյա գրականության պատմության ուրվագիծ։ Թեմա 2` Վ. Բունինի
ստեղծագործությունը: Թեմա 3` Բ. Զայցևի արձակի թեմատիկ և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները:
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. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
1403/B03. Հայ գրականության պատմություն – 3 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ դասախոսություն
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ նոր և նորագույն
գրականության պատմությունը, քննելով գրականության զարգացման ընթացքը հայ ժողովրդի
քաղաքական, հասարակական և մշակութային կյանքի սերտ կապի մեջ:
Կրթական արդյունքները,
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կստանա գիտելիքներ հայ նոր և նորագույն գրականության սկզբնավորման և զարգացման
մասին,
2. կըմբռնի հայ դասականների ստեղծագործության գաղափարական-գեղարվեստական
արժեքն ու նշանակությունը,
3. կարժեքավորի հայ գրականության դերը ժողովրդի հասարակական և մշակութային
կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հ.Թումանյանը որպես ազգային մեծ բանաստեղծ: Թեմա 2` Ավ. Իսահակյանի
ստեղծագործությունը: Թեմա 3` Վ. Տերյանի քնարերգության առանձնահատկությունները: Թեմա 4`
Հայ նորագույն գրականության սկզբնավորումը և զարգացումը: Ե. Չարենցի ստեղծագործությունը:
Թեմա 5` Ա.Բակունցի արձակը և նրա առանձնահատկությունները: Թեմա 6` 20-րդ դարի 40-50ական թթ. հայ արձակը և պոեզիան: Թեմա 7` 20-րդ դարի 60-80-ական թթ. հայ գրականության
զարգացման հիմնական միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:

1701/B11. Ռուս արտերկրյա գրականություն - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ դասախոսություն
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ռուս գրականության կարևորագույն
ճյուղի՝ ռուս արտերկրյա գրականության ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կընկալի ռուս արտերկրյա գրականությունը որպես ռուս գրականության անբաժանելի մաս,
2. կպատկերացնի երկու ռուս գրականությունների ընթացքը ինչպես միասնական
ստեղծագործական գործընթաց։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բ. Շմելևի տեղծագործությունների պրոբլեմատիկան, ոճական առանձնահատկությոններ:
Թեմա 2` Ռուս արտերկրյա գրականությունը՝ 20-րդ դարի ռուս գրականության համատեքստում։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության դրական արդյունքի
դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:

1.2. Կամընտրական դասընթացներ
1702/B16. Լեհերեն լեզու - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և լեհերենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա արդի լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա լեհերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել լեհերենից ռուսերեն միջին դժվարության
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Լեհերենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության հատկությունները: Թեմա 2`
«Մեր ընտանիքը», գոյականի հոլովումները, օժան-դակ բայի խոնարհումը: Թեմա 3` «Մեր
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բնակարանը», իգական սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 4` «Համալսարանը», արական
սեռի գոյականների հո-լովաձևերը: Թեմա 5`
«Մեր քաղաքը», միջին սեռի գոյականների
հոլովաձևերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2 և 8-ական միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B16. Բուլղարերեն լեզու - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բուլղարերենի գրավոր և բանավոր
խոսքի, քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և բուլղարարերենի
համեմատական վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի բուլղարերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա բուլղարերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել բուլղարերենից ռուսերեն միջին դժվարության
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բուլղարերենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության հատկությունները: Թեմա
2` «Մեր ընտանիքը», գոյականի հոլովումները, օժանդակ բայի խոնարհումը: Թեմա 3` «Մեր
բնակարանը», իգական սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 4` «Համալսարանը», արական
սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 5` «Մեր քաղաքը», միջին սեռի գոյականների
հոլովաձևերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2 և 8-ական միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B16. Չեխերեն լեզու - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել չեխերենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և չեխերենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի չեխերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա չեխերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել չեխերենից ռուսերեն միջին դժվարության տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Բուլղարերենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության հատկությունները: Թեմա
2` «Մեր ընտանիքը», գոյականի հոլովումները, օժանդակ բայի խոնարհումը: Թեմա 3` «Մեր
բնակարանը», իգական սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 4` «Համալսարանը», արական
սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 5`
«Մեր քաղաքը», միջին սեռի գոյական-ների
հոլովաձևերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2 և 8-ական միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B17. Լեհերեն լեզու - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և լեհերենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա լեհերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել լեհերենից ռուսերեն միջին դժվարության
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: Թեմա 2` «Իմ արձակուրդը», ածականների և
դերանունների հոլովաձևերը: Թեմա 3` «Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: Թեմա 4`
«Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B18. Բուլղարերեն լեզու - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել բուլղարերենի գրավոր և բանավոր
խոսքի, քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և բուլղարարերենի
համեմատական վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի բուլղարերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա բուլղարերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել բուլղարերենից ռուսերեն միջին դժվարության
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: Թեմա 2` «Իմ արձակուրդը», ածականների և
դերանունների հոլովաձևերը: Թեմա 3` «Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: Թեմա 4`
«Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B18. Չեխերեն լեզու - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել չեխերենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և չեխերենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի չեխերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա չեխերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել չեխերենից ռուսերեն միջին դժվարության տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: Թեմա 2` «Իմ արձակուրդը», ածականների և
դերանունների հոլովաձևերը: Թեմա 3` «Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: Թեմա 4`
«Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B18. Լեհերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը լեհերեն համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի լեհերենի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
3. կկարողանա լեհերենից ռուսերեն և հայերեն թարգմանել պարզ տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Թեմա 2` Այլ
վերջավորություններով ածականների հոլովում: Թեմա 3` Անցյալ անկատար և ապառնի
անկատար: Թեմա 4` Վաղակատար ներկա և վաղակատար
անցյալ: Թեմա 5` Լեհերենի
դերբայական ձևերը: Թեմա 6` Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական
նախադասություններ /շարունակություն/:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B18. Բուլղարերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը բուլղարերեն համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի բուլղարերենի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
3. կկարողանա բուլղարերենից ռուսերեն և հայերեն թարգմանել պարզ տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Թեմա 2` Այլ
վերջավորություններով ածականների հոլովում: Թեմա 3` Անցյալ անկատար և ապառնի
անկատար: Թեմա 4` Վաղակատար ներկա և վաղակատար անցյալ: Թեմա 5` Բուլղարերենի
դերբայական ձևերը: Թեմա 6` Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական
նախադասություններ /շարունակություն/:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B18. Չեխերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը չեխերեն համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի չեխերենի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
3. կկարողանա չեխերենից ռուսերեն և հայերեն թարգմանել պարզ տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Թեմա 2` Այլ
վերջավորություններով ածականների հոլովում: Թեմա 3` Անցյալ անկատար և ապառնի
անկատար: Թեմա 4` Վաղակատար ներկա և վաղակատար
անցյալ: Թեմա 5` Չեխերենի
դերբայական ձևերը: Թեմա 6` Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական
նախադասություններ /շարունակություն/:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1.5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

4.2. «Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/» կրթական ծրագիր
1702/B19. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի
ուղղագրությունից և կետադրությունից,
ընդհանուր գրագիտության
մակարդակի
կատարելագործումը, խոսակցական ռուսաց լեզվի հմտության մակարդակի բարձրացումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
2. կհասկանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական սկզբունքները,
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2`
Ռուսաց լեզվի ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները: Թեմա 3` Ռուսաց լեզվի ձայնավորների
ուղղագրությունը արմատներում: Թեմա 4` Ռուսաց լեզվի բաղաձայների ուղղագրությունը
արմատներում: Թեմա 5` Ь և Ъ նշանները: Թեմա 6` Ռուսերենի նախածանցների ուղղագրությունը:
Թեմա 7` Կետադրական նշանները ռուսերենի պարզ նախադասությունում: Թեմա 8` Ռուսերենի
բառերի բուն և փոխաբերական իմաստները:
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. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1701/B12. Ռուս գրականության պատմություն /ռուս բանահյուսություն, ռուս հին գրականություն,
18դ. ռուս գրականության պատմություն / (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ծանոթացնել ուսանողներին ռուս բանահյուսության և ռուս հին գրականության հիմնական
ժանրերին և գեղարվեստական առանձնահատկություններին։ Բացահայտել ռուս հին
գրականության
պատմական
ուղու,
ինչպես
նաև
ազգային
ինքնատիպության
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բանահյուսական ժանրերի գեղարվեստական առանձնահատ–կությունները,
2. կիմանա ժանրերի ծագման, զարգացման և նոր ժամանակաշրջանի գրականության մեջ
դրանց վերամարմնավորման մասին,
3. կիմանա 18-րդ դ. ռուս գրականության պարբերացումը, գրականության հիմնական
ուղղությունները, ժանրերը,
4. կիմանա նշանավոր գրողների ստեղծագործությունները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`
Ռուս
բանահյուսության ժանրային համակարգը:
Ծիսական և օրացուցային
բանահյուսություն:
Թեմա
2`
Էպիկական
ժանրերն
ու
նրանց
գեղարվեստական
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Բանահյուսության փոքր ժանրերը: Թեմա 4` Կիևյան
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Ռուսիայի գրականության ժանրային առանձնահատկությունները
(հռետորական արձակ,
վարքաբանական գրակա–նություն, տարեգրային պատմությունների տեսակները): Թեմա 5` Ռուս
գրականության առանձնահատկությունները մոնղոլ-թաթարական արշավանքների շրջանում;
Կուլիկովյան շրջանի ստեղծագործությունների գաղափարական – թեմատիկ բնութագրումը: Թեմա
6` XVI դարի ռուս գրականության ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները: Նոր
ժանրերը և գրական ձևերը XVII դարում: Թեմա 7` Ռուսական կլասիցիզմ (Լոմոնոսովի,
Սումարոկովի ստեղծագործությունը): Թեմա 8` Դ. Ֆոնվիզինի դրամատուրգիան: Թեմա 9`
Ռուսական սենտիմենտալիզմ (Կարամզին, Դմիտրիև):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1406/B30. Լեզվաբանության ներածություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
«Լեզվաբանության ներածություն» դասընթացի նպատակն է ընդհանուր գիտելիքներ տալ
ուսանողին լեզվաբանության կարևորագույն հասկացությունների և հիմնահարցերի, ինչպես նաև
լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդների մասին: Դասընթացն ավելի խորությամբ
ընկալելու և առավել արդյունավետ անցկացնելու նպատակով տեսական նյութը զուգակցվում է
բազմապիսի օրինակներով ամենատարբեր լեզուներից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա լեզվաբանության հիմունքներին,
2. կյուրացնի լեզվաբանության կարևորագույն հասկացություններն ու տերմինները,
3. կկարողանա ներթափանցել լեզվի կառուցվածքի մեջ,
4. կկարողանա կիրառել լեզվի ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները,
5. կիմանա աշխարհի լեզուների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լեզվաբանությունը որպես գիտություն լեզվի մասին: Լեզվաբանության առարկան և նրա
հիմնական խնդիրները: Թեմա 2` Լեզվի գործառույթները: Թեմա 3` Լեզվաբանությունը այլ
գիտությունների համակարգում: Թեմա 4` Լեզուն որպես համակարգ և կառուցվածք: Թեմա 5`
Լեզու և խոսք: Թեմա 6` Լեզու և մտածողություն: Թեմա 7` Լեզվի տարատեսակները: Արհեստական
լեզուներ: Թեմա 8` Պատմահամեմատական լեզվաբանության մեթոդ: Թեմա 9` Լեզուների
ծագումնաբանական դասակարգումը: Հիմնական լեզվաընտանիքները: Թեմա 10` Լեզուների
տիպաբանական դասակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Հանրագումարային քննությունը անցկացվում է բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B20. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ռուս բառագիտությանը, հարստացնել
իրենց բառապաշարը, զինել ուսանողին տարրական տեսական գիտելիքներով, գործնականում
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կատարելագործել ռուսերենի իմացությունը, ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց
լեզվի բառագիտության և հնչյունաբանության խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տալ տեքստի հնչյունային տառադարձությունը,
2. կկարողանա տարբերել հատույթային միավորները վերհատույթային միավորներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառը որպես հիմնական լեզվամիավոր: Թեմա 2` Բառը որպես համակարգ: Բառիմաստը:
Թեմա 3` Բազմիմաստ բառեր: Թեմա 4` Համանուններ: Թեմա 5` Հոմանիշ և նույնանիշ բառեր:
Հականիշ բառեր: Թեմա 6` Բառապաշարի հիմնական հատկանիշները: Թեմա 7` Հնացած բառեր:
Նոր բառեր: Թեմա 8` Փոխառություններ: Թեմա 9` Սահմանափակ օգտագործման բառեր: Թեմա
10` Բառապաշարի ոճաբանական շերտերը: Թեմա 11` Դարձվածքաբանության հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական դրական արդյունքի դեպքում:
Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր:
1702/B24. Միջմշակութային հաղորդակցման հիմունքներ - 1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջմշակութային հաղորդակցման
տեսության կարևորագույն հիմնահարցերի հետ: Դասընթացը, ուր մշակույթը դիտարկվում է որպես
հաղորդակցային համակարգ, ներառում է միջմշակութային շփման ընթացքում ծագող խնդիրների
ողջ շրջանակը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջմշակութային հաղորդակցման կարևորագույն հասկացությունները և
տեսությունները,
2. կծանոթանա միջմշակութային հաղորդակցման տեսության կարևորագույն
հիմնախնդիրներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջմշակութային հաղորդակցումը որպես գիտակարգ: Թեմա 2` Միջմշակութային
հաղորդակցման հիմնական հասկացությունները: Թեմա 3` Միջմշակութային հաղորդակցման
հիմնական տեսությունները: Թեմա 4` Միջմշակութային բախումների հասկացությունը: Թեմա 5`
Միջմշակութային
հաղորդակցման
տեսակները.
գրավոր,
բանավոր
և
նշանային
հաղորդակցություն: Թեմա 6` Ոչ խոսքային միջմշակութային հաղորդակցում: Թեմա 7`
Հարալեզվական հաղորդակցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային հարցման դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1407/B01. Գրականագիտության ներածություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոցություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գրականության տեսության այն
նախնական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտաբար պետք են գալու նրանց բակալավրիատում
գրական ցիկլի առարկաները լիարժեք ընկալելու և գրական տեքստի վերլուծությունը բավարար
մակարդակով կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասականա գրականագիտական գիտելիքների առանձնահատկությունն ու
պրոբլեմատիկան,
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2.

կյուրացնի գրականագիտության երեք հիմնական մասերի /ընդհանուր, պոետիկա և
գրական գործընթաց/ հասկացությունների համակարգը,
3. ձեռք կբերի գրական տեքստը գիտականորեն վերլուծելու սկզբնական փորձ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրականագիտությունը որպես գիտություն: Գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական
գրականություն: Գրական պատկեր: Թեմա 2՝
Գրական ստեղծագործության թեմատիկա:
Ֆաբուլային և ոչ ֆաբուլային ստեղ–ծագործություններ: Հասկացություն կոմպոզիցիայի մասին:
Թեմա 3՝ Գրական ստեղծագոծության լեզուն: Լեզվի արտահայտչական միջոցները: Թեմա 4՝
Արձակ և չափածո: Հայկական և ռուսական տաղաչապություն: Թեմա 5՝ Գրական գործըթաց /սեռեր,
ժանրեր, գրական ուղղություն/: Գրական կապեր: Թարգմանական գրականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից երկուսն էլ բանավոր են։ Յուրաքանչյուրը՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B22. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ռուս բառագիտությանը, հարստացնել
իրենց բառապաշարը, զինել ուսանողին տարրական տեսական գիտելիքներով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսերենի իմաստաբանական հարացույցները, բառախմբերը, դարձվածքները,
2. կհասկանա
բառօգտագործման
օրինաչափությունները,
տարբեր
ոճաբանական
ոլորտներին պատկանող բառերը, դարձվածքները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառը որպես հիմնական լեզվամիավոր: Թեմա 2` Բառը որպես համակարգ: Բառիմաստը:
Թեմա 3` Բազմիմաստ բառեր: Թեմա 4` Համանուններ: Թեմա 5` Հոմանիշ և նույնանիշ բառեր:
Հականիշ բառեր: Թեմա 6` Բառապաշարի հիմնական հատկանիշները: Թեմա 7` Հնացած բառեր:
Նոր բառեր: Թեմա 8` Փոխառություններ: Թեմա 9` Սահմանափակ օգտագործման բառեր: Թեմա
10` Բառապաշարի ոճաբանական շերտերը: Թեմա 11` Դարձվածքաբանության հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B23. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի
ուղղագրությունից և կետադրությունից,
ընդհանուր գրագիտության
մակարդակի
կատարելագործումը, խոսակցական ռուսաց լեզվի հմտության մակարդակի բարձրացումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
2. կհասկանա ռուսերենի բառապաշարի, բառակազմության և ձևաբանության լայն
հնարավորությունները խոսքի վերարտադրման ընթացքում,
3. կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի ինքնուրույն խոսքի մասերի` բայի, գոյականի, ածականի, թվականի,
դերանունի ուղղագրությունը:
Թեմա 2` Հոմանիշների, հականիշների, նույնանունների,
հարանունների կիրառումը խոսքում: Թեմա 3` Ռուսերենի դարձվածաբանության գործնական
ներուժը: Թեմա 4` Ռուսերենի բառակազմության հնարավորությունները խոսքում: Թեմա 5`
Ռուսաց լեզվի ձևաբանության համակարգը. բայերի, գոյականների, ածականների, թվականների,
դերանունների ձևավորման և կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Կետադրական
նշանները ռուսերենի բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց՝
համապատասխանաբար 2 և 8 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1701/B13. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում` նշված
ժամանակաշրջանի ռուս գրականության ընդհանուր զարգացման գործընթացի մասին, նրանց
ծանոթացնել առանձին գրողների ստեղծագործության և գրական քննադատության նոր
նվաճումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նշված ժամանակաշրջանի գլխավոր գեղարվեստական մեթոդների և գրական
ուղղությունների էությունն ու բովանդակությունը,
2. կիմանա դարաշրջանի կարևորագույն հեղինակների գլխավոր ստեղծագործությունները
իրենց բովանդակության և ձևի միասնությամբ,
3. կկարողանա
կատարել
գեղարվեստական
տեքստի
վերլուծություն
սեմինար
պարապմունքների ընթացքում ձեռք բերված հմտությունների հիման վրա:
Բովանդակությունը.
Թենա 1` Ժանանակաշրջանի քաղաքական և գրական-հասարակական շարժումներն ու ընդհանուր
գրական ուղղությունները:
Թենա 2` Ռուս ռոմանտիզմի բազմազանությունն ու
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Ի.Կռիլովի և Ա.Գրիբոյեդովի ստեղծագործությունների տեղը
և դերը ռուս գրականության զարգացման մեջ: Թեմա 4` Ա.Պուշկինի ստեղծագործությունների
ժանրային բազմազանությունը (պոեզիա, արձակ, դրամատուրգիա): Թեմա 5` Մ.Լերմոնտովի
ստեղծագործության
տարբեր
ժանրերի
գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,
ռոմանտիզմի և ռեալիզմի հարաբերակցությունը: Ն.Գոգոլի ստեղծագործությունների ցիկլային
կառուցվածքը և երգիծական ուղղվածությունը: Թեմա 6` Սլավոնաֆիլների, լիբերալարևմտամետների, հեղափոխական դեմոկրատների քաղաքական և գրական հիմքերը: Թեմա 7`
Նատուրալ դպրոցի ձևավորումը և զարգացման հիմնական շրջանները։ Նատուրալ
դպրոցի
կազմը։ Թեմա 8` Ա. Գերցենի «Ով է մեղավոր» վեպը: Անձի և հասարակության խնդիրը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B24. Միջմշակութային հաղորդակցման հիմունքներ - 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջմշակութային հաղորդակցման
տեսության կարևորագույն հիմնահարցերի հետ: Դասընթացը, ուր մշակույթը դիտարկվում է որպես
հաղորդակցային համակարգ, ներառում է միջմշակութային շփման ընթացքում ծագող խնդիրների
ողջ շրջանակը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջմշակութային հաղորդակցման որոշ մասնավոր կարևոր խնդիրներ,
2. կծանոթանա խոսքային և ոչ խոսքային միջմշակութային հաղորդակ–ցման
տարբերություններին,
3. գործնականում կկիրառի հաջող միջմշակութային հաղորդակցման հա–մար անհրաժեշտ
գիտելիքներն ու հմտությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարածությունը և ժամանակը միջմշակութային հաղորդակցման հայեցակետից: Թեմա 2`
Լեզվական քաղաքավարության հասկացությունը տարաբնույթ մշակույթներում: Թեմա 4` Հումորը
միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում: Թեմա 5` Գույները միջմշակութային
հաղորդակցման տեսանկյունից: Թեմա 6` Թվերի ըմբռնումը տարաբնույթ մշակույթներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց՝
համապատասխանաբար 2 և 8 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B25. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն -1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսական
ձևաբանության նկարագրման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց լուծման եղանակների և
կիրառվող վերլուծական մոդելների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ռուսերենի ձևաբանության տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,
3. կկարողանա կատարել տեքստի ձևաբանական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաց լեզվի ձևաբանության գլխավոր հասկացությունները: Թեմա 2` Ռուսերենի
բառակազմության առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Ձևաբանության կարգեր: Թեմա 4` Խոսքի
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մասեր. ընդհանուր խնդիրներ: Թեմա 5` Գոյականը որպես խոսքի մաս. գոյականի քերականական
կարգերը: Թեմա 6` Ածականը որպես խոսքի մաս. ածականի քերականական կարգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B26. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության
(մասնավորապես մակբայների), բարդ անշաղկապ նախադասության կետադրության հիմնական
կանոնների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական կանոնները,
2. կհասկանա այդ կանոնների հիմնական սկզբունքները,
3. ձեռք կբերի որոշակի հմտություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու բանավոր և գրավոր
խոսքի մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակբայները և նրանց ուղղագրությունը: Թեմա 2` Բարդ նախադա–սության հիմնական
կարգերը: Թեմա 3` Բարդ անշաղկապ նախադասություն, նրա կետադրության հիմնական
կանոնները և յուրահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց՝
համապատասխանաբար 2 և 8-ական միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1701/B14. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ռուս դասականների գլուխգործոցների հիման վրա բացահայտել գրական
գործընթացի
օրինաչափությունները, ի հայտ բերել գեղարվեստական մեթոդների, ոճական ուղղությունների
զարգացումը և փոփոխությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դարի
2-րդ կեսի ռուս գրողների ստեղծագործության հիմնական
մոտիվների, խնդիրների, առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա 19-րդ դարի 2-րդ կեսի գրական գործընթացի օրինաչափությունները,
3. կկարողանա վերլուծել գեղարվեստական տեքստը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ա. Ֆետի քնարերգության հիմնական մոտիվներն ու առանձնա-հատկությունները: Թեմա
2` Ի. Գոնչարովի «Օբլոմով» վեպը: Թեմա 3` Ա. Ն. Օստրովսկու թատերագրական սկզբունքները:
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Թեմա 4`

Ֆ. Տյուտչևի աշխարհայացքը և ստեղծագործական ուղին: Թեմա 5` Ի. Տուրգենևի
ստեղծագործությունը:
Թեմա 6` Ն. Նեկրասովի պոեզիայի հիմնական թեմաները: Թեմա 7` Մ.
Սալտիկով-Շեդրինի հեքիաթների գաղափարական բովանդա–կությունը և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները: «Պարոնայք Գալովլյովներ» վեպը: Թեմա 8` Նվաստացյալների և
անարգյալների աշխարհը Ֆ. Դոստոևսկու «Ոճիռ և պատիժ» վեպում: Թեմա 9` Ֆ.Դոստոևսկու
«Կարամազով եղբայրներ» վեպի փիլիսոփայական կոնտեկստը: Թեմա 10` Լ.Տոլստոյի «Պատերազմ
և խաղաղություն» վեպի ժանրային առանձնահատկությունները: Թեմա 11` Ա. Չեխովի
թատերագրական սկզբունքները: Թեմա 12` Կատա–կերգությունը և լրջմտությունը Ա. Չեխովի
պատմվածքներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1403/B04. Հայ գրականության պատմություն – 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ բանահյուսությունը, հայ հին և
միջնադարյան գրականությունը, բացահայտելով երկերի գաղափարական էությունը և
գեղարվեստական արժեքը, կարևոր տեղ հատկացնելով նաև հայ-ռուս գրական կապերին, հայ
գրականության ռուսերեն թարգմանություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ բանահյուսությանը, հին և միջնադարյան գրականությանը,
2. կճանաչի հայ գրականության ռուս թարգմանիչներին, կծանոթանա նշված շրջանների հայ
գրականության մասին ռուս քննադատության կարծիքներին,
3. կըմբռնի հայ հին և միջնադարյան գրականության համաշխարհային նշանակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ հնագույն բանահյուսություն: Առասպելները, էպոսը: Թեմա 2` Հայ ժողովրդական
երգերը: Թեմա 3` «Սասունցի Դավիթ» հերոսական էպոսը: Թեմա 4` Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի
ստեղծումը: Թեմա 5` Հայ գրականությունը 5-րդ դարում: Թարգմանական գրականությունը: Թեմա
6` Հայ գրականությունը 6-9-րդ դարերում: Դավթակ Կերթողը և նրա «Ողբը», պոեմի
թարգմանությունները տարբեր լեզուներով: Թեմա 7` Հայ գրականությունը 10-12-րդ դդ: Գրիգոր
Նարեկացու ստեղծագործությունը, “Մատյան ողբերգության” պոեմի համաշխարհային
նշանակությունը: Նարեկացին ռուսերեն: Ռուս քննադատությունը Նարեկացու մասին: Հովհ.
Իմաստասեր (Սարկավագ), Ներսես Շնորհալի: Թեմա 8` Հայ միջնադարյան առակը. Մխիթար Գոշ,
Վարդան Այգեկցի: Թեմա 9` Հայ պոեզիան 13-16 դդ: Ֆրիկ, Երզնկացի, Թլկուրանցի, Նաղաշ,
Ախթամարցի, Քուչակ: Քուչակը ռուսերեն: Ռուս քննադատությունը Քուչակի մասին: Թեմա 10` Հայ
գրականությունը 17-18-րդ դդ: Նաղաշ Հովնաթան, Սայաթ-Նովա: Վ.Բրյուսովը Սայաթ-Նովայի և
հայ միջնադարյան քնարերգության մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1101/B10 Ռուսաստանի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
4 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տալ Ռուսաստանի
ամբողջական պատմության մասին (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը): Հատկապես
կարևորվում են երկրի զարգացման առանձնահատկություններին, հասարակական–քաղաքական և
մշակութային կյանքին վերաբերող պրոբլեմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կկազմի Ռուսաստանի տարբեր դարաշրջանների պատմության
առանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի և փուլերի մասին,
2. կպատկերացնի Ռուսաստանի ունեցած տեղի և դերի մասին համաշխարհային
պատմության մեջ,
3. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու և ինքնուրույն վերլուծության ենթարկելու
որոշակի հմտություն, երևույթները համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսական պետությունը IX – XII դարերում: Թեմա 2` Կենտրոնացված Ռուսական
պետության կազմավորումը: Թեմա 3` Ռուսական պետությունը XVI դարում: Իվան Ահեղ: Թեմա
4`
Ռուսական մշակույթը XIII – XVI դարերում: Թեմա 5`
Ռուսաստանը Պյոտրյան
բարեփոխումների դարաշրջանում: Թեմա 6`
1812թ. Հայրենական պատերազմը: Թեմա 7`
Ռուսական մշակույթը XIX դարում: Թեմա 8`
Ռուսաստանն առաջին աշխարհամարտում:
Ինքնակալության անկումը: Թեմա 9` Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում: Թեմա 10`
Ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թվականներին: Թեմա 11`
Գորբաչովյան
վերակառուցման քաղաքականությունը և ԽՍՀՄ փլուզումը: Թեմա 12`
Ռուսաստանի
դաշնությունը հետխորհրդային տարիներին
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, մյուսը՝ բանավոր։
Յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B27. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսական
ձևաբանության խնդիրների, դրանց լուծման եղանակների և կիրառվող վերլուծական մոդելների
մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել բառի քերականական կառուցվածքը, որոշել նրա խոսքի մասային
պատկանելիությունը և քերականական կատեգորիաները ու
նրանց արտահայտած
քերականական իմաստները,
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2.

կկարողանա տարբերել առանձին խոսքի մասերի բառաքերականական կարգերը և
ձևաբանական առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ածական անուն: Ածականի քերականական հատկանիշները, բառաքերականական
կարգերը: Թեմա 2` Թվական անուն: Թվականի քերականական հատկանիշները: Թվականի
կարգերը: Թեմա 3` Դերանունը որպես խոսքի մաս: Դերանունների դասակարգումը: Թեմա 4`
Մակբայ: Մակբայի քերականական հատկանիշները: Թեմա 5` Բայ: Բայի քերականական
հատկանիշները: Բայաձևերի համակարգը: Բայի հարացույցը: Ինֆինիտիվը բայաձևերի
համակարգում: Թեմա 6` Բայի դեմքը, եղանակը, ժամանակը, կերպը: Թեմա 7` Սպասարկու խոսքի
մասեր: Նախդիրների, շաղկապների և բառ-մասնիկների դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B28. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության
ձևավորել որոշակի պատկերացում խոսքի գործառական ոճերի և նրանց կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական կանոնները,
2. կհասկանա այդ կանոնների հիմնական սկզբունքները,
3. ձեռք կբերի որոշակի հմտություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու բանավոր և գրավոր
խոսքի մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպասարկու խոսքի մասերը, նրանց ուղղագրությունը և կիրառությունը: Թեմա 2` Խոսքի
գործառական ոճերը, նրանց տեսակները և կիրառությունը: Թեմա 3` Ուղղիղ և անուղղակի խոսք:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը
10 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 2 հարց՝
համապատասխանաբար 2 և 8-ական միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1403/B02. Հայ գրականության պատմություն – 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ նոր և նորագույն
գրականության զարգացման ընթացքը, նրա գաղափարական էությունը և գեղարվեստական
արժեքը, կարևոր տեղ հատկացնելով հայ-ռուս գրական կապերին (թարգմանություններ, ռուս
քննադատության արձագանքը):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.
3.

կծանոթանա հայ նոր և նորագույն գրականության զարգացման ընթացքին,
կճանաչի գրական երկերի գաղափարական-գեղարվեստական արժեքն ու նշանակությունը,
ձեռք կբերի գիտելիքներ 19-20-րդ դդ. հայ-ռուս գրական կապերի պատմության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ նոր գրականության սկզբնավորում: Խ.Աբովյանը` հայ նոր գրականության հիմնադիր:
Թեմա 2` 50-60-ական թթ. արևելահայ և արևմտահայ գրականության զարգացման հիմնական
գծերը: Թեմա 3` 70-80-ական թթ. ռոմանտիզմի (Րաֆֆի) և ռեալիզմի խոշոր ներկայացուցիչները:
Թեմա 4` 90-ական թթ. հայ գրականությունը: Ռեալիզմի առաջատար դիրքը, հոգեբանական
արձակը: Թեմա 5` 19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. սկզբի արևմտահայ գրականությունը: Արևմտահայ
պոեզիան ռուսերեն: Թեմա 6` Հ. Թումանյանը որպես ազգային մեծ բանաստեղծ: Թումանյանը և
ռուս գրականությունը: Թեմա 7` Ավ. Իսահակյանի ստեղծագործությունը: Իսահակյանը և ռուս
գրականությունը: Թեմա 8` Վ. Տերյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Հայ
նորագույն գրականության սկզբնավորումը և զարգացումը: Թեմա 10` Ա.Բակունցի արձակը, նրա
ուրույն գծերը: Թեմա 11` 20-րդ դարի 40-50-ական թթ. հայ արձակը և պոեզիան: Թեմա 12` 20-րդ
դարի 60-80-ական թթ. հայ գրականության զարգացման հիմնական միտումները: Ռուս
քննադատությունը հայ բանաստեղծների և գրողների մասին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1701/B15. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի ռուս գրական զարգացման հիմական ուղիները, նրա
օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, նրա համաշխարհային արժեքը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նշված ժամանակաշրջանի ռուս գրականության զարգացման հիմնական
ուղղությունները,
2. պատկերացում լունենա նշված ժամանակաշրջանի կարևորագույն հեղինակների
ստեղծագործական ուղու մասին,
3. կիմանա
դարաշրջանի
հասարակական-քաղաքական
կյանքի
հիմնական
գաղափարախոսությունների և փիլիսոփայական մտքի արտացոլման մասին նշանավոր
արձակագիրների ստեղծագործություններում։
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Ժամանակաշրջանի
հասարակական-քաղաքական
կյանքի
բնու–թագիրը
գաղափարախոսական, փիլիսոփայական և գրական տեսակետից։ Թեմա 2` Ֆ. Դոստոևսկու հոգևոր
որոնումները, կյանքի հատակում հայտնված խեղճ և ստորացված մարդկանց պատկերումը նրա
վեպերում: Թեմա 3` Ֆ. Դոստոևսկու «Ոճիր և պատիժ» և «Կարամազով եղբայրներ» վեպերը: Թեմա
4`
Լ. Տոլստոյի կրոնաբարոյական հայացքները: Թեմա 5` Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և
խաղաղություն»
վեպի
ժանրային,
կառուցվածքային
և
գեղարվեստական
առանձնահատկությունները։ Վեպի համաշխարհային նշանակությունը։ Թեմա 6` «Հարություն»
վեպը որպես Լ. Տոլստոյի քննադատական ռեալիզմի բարձրագույն նվաճում: Թեմա 7` Մ.
Սալտիկով-Շեդրինի
ստեղծագոր–ծությունների
առանձնահատկությունները՝
երգիծանքը,
գրոտեսկը։ Մեկ ընտանիքի ողբերգական պատմության թեման «Պարոնայք Գոլովլյովները» վեպում։
Այլախոսության դերը հեքիաթներում։ Թեմա 8` Ա. Չեխովը որպես 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի
սկզբի քննադատական ռեալիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչ, նովելի և դրամայի վարպետ։
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B29. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն - 1 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին գիտելիքներ տալ բառակապակցության և պարզ
նախադասության շարահյուսության հիմնահարցերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարբերակել բառակապակցության տեսակները ըստ ստորադաս կապի և
իմաստային հարաբերությունների,
2. կկարողանա բնորոշել նախադասության հիմնական հատկանիշները,
3. կկարողանա վերլուծել նախադասությունը ըստ գլխավոր և երկրոր–դական անդամների,
4. կկարողանա կառուցել նախադասության հարացույցը,
5. կկարողանա դասակարգել նախադասությունները ըստ կառուցված–քային մոդելների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Շարահյուսության հիմնական միավորները. բառակապակցություն և նախադասություն:
Բառակապակցության ստորադաս կապի տեսակները և իմաստային հարաբերությունները: Թեմա
2`
Ստորոգումի հասկացությունը: Երկկազմ և միակազմ նախադասություններ: Թեմա 3`
Նախադասության գլխավոր անդամները. ենթակա և ստորոգյալ: Ստորոգյալ. բայական և
անվանական, պարզ և բաղադրյալ: Թեմա 4` Նախադասության երկրորդական անդամները:
Երկրորդական անդամների տեսությունը ժամանակակից շարահյուսությունում: Թեմա 5`
Դետերմինանտների տեսությունը: Դետերմի–նանտների տեսակները ըստ նրանց շարահյուսական
պաշտոնի:
Թեմա 6` Նախադասության հարացույցը: Հարացույցի և նախադասության
ձևափոխումների տարբերակումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ։ Առաջին քննությունը բանավոր է, երկրորդը՝
գրավոր, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1701/B16. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ մասնագիտական պատկերացում ձևավորել ռուս
գրականության պատմության նշված ժամանակաշրջանի /արծաթե դարի/ մոդերնիստական
ուղղությունների
առանձնահատկությունների,
ինչպես
նաև
այդ
շրջանի
գրողների
ստեղծագործության մասին։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա ռուս գրականության մեջ մոդերնիզմի ծագման և զարգացման
հիմնական փուլերի մասին,
2. կիմանա ռուս գրականության արծաթե դարի հիմնական ուղղությունների մասին,
3. կիմանա ռուս գրականության արծաթե դարի գրողների ստեղծագործության մասին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մոդերնիզմը ռուս գրականության մեջ, նրա փիլիսոփայական և գեղագիտական
հիմունքները, հիմնական ուղղությունները և դպրոցները: Թեմա 2` Սիմվոլիզմը ռուս
գրականության մեջ և նրա հիմնական ներկայացուցիչները: Թեմա 3` Ակմեիզմը որպես
ռուս
գրականության ուղղություն և նրա ներկայացուցիչները: Թեմա 4`
Ֆուտուրիզմը և
ֆուտուրիստները ռուս գրականության մեջ: Թեմա 5` Գրական ուղղություններին չհարող գրողների
ստեղծագործությունը: Թեմա 6`
Ս. Եսենինի կյանքը և ստեղծագործությունները. կապը
իմաժինիստների հետ: Թեմա 7` Վ. Մայակոսկու
ստեղծագործությունների
հիմնական
մոտիվները և պոետիկան: Թեմա 8` Մ. Գորկու կյանքը և ստեղծագործությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1606/B04. Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ներկայացնել
ուսանողներին
նշված
շրջանների
արտասահմանյան գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ընթացքը, ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անտիկ, Վերածննդի, 17-18-րդ դդ. գրականության ժանրերը, ուղղությունները,
գաղափարական և գեղագիտական հիմքերն ու նվաճումները,
2. կհասկանա գրական երկերի գաղափարական առանձնահատ–կությունները, դրանց
պատմական-հաարակական դերը,
3. կկարողանա տալ նշված շրջաններում եվրոպական գրականությունների հիմնական
հեղինակների և նրանց ստեղծագործության նկարագիրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անտիկ գրականության նշանակությունը, տարածման աշխար–հագրական շրջանը: Թեմա
2՝ Հունական գրականություն, դիցաբանություն, Հերոսական և դիդակտիկ էպոս, լիրիկական
ժանրերը, դրամայի ծագումը, ողբերգակներ և կատակերգակներ: Թեմա 3՝
Հռոմեական
գրականություն. հասարակական կյանքի հիմնական գծերը, գրականության հիմքերը,
նշանակությունը. կատագերկություն, ողբերգություն, էպիկական և լիրիկական պոեզիա: Թեմա 4՝
Միջնադարյան էպոս. իսլանդական սագաները,
գերմանական, ֆրանսիական, իսպանական
էպոսները: Թեմա 5՝ Վերածննդի շրջանի գրականության գաղափարական և գեղարվեստական
հարստությունը, նորամուծություները եվրոպական տարբեր գրականությունների մեջ: Թեմա 6՝
Կլասիցիզմի
առաջացումը,
տեսությունը,
Ֆրանսիական
կլասիցիզմը:
Ֆրանսիական
լուսավորչական գրականություն, անգլիական
վեպի ձևավորումը: Թեմա 7՝ Ռոմանտիզմի
ձևաորումը. նախառոմանտիզմը Բերնսի պոեզիայում. գերմանական գրականության խոշորագույն
ներկայացուցիչները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ։ Առաջին քննությունը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1,5 և 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B30. Ռուսաց լեզվի պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սլավոնագիտության հիմնական
խնդիրներին, ձևավորել ուսանողների մոտ հին սլավոներենի համակարգի և կառուցվածքի մասին
պատշաճ պատկերացում, ուսումնասիրել ռուս համաժողովրդական լեզվի պատմությունը` զննելով
նրա հնչյունաբանական, բառային և քերականական համակարգերը հին գրական
հուշարձաններում և ժամանակակից բարբառներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսերենի պատմության տեսական խնդրացանկը, հին սլավոներենի և հին
ռուսերենի համակարգերը,
2. կհասկանա հին սլավոներենի մեծ դերն ու նշանակությունը ռուս գրական լեզվի
ձևավորման և զարգացման գործում,
3. կկարողանա կատարել հին սլավոներենի և հին ռուսերենի տեքստերի լեզվաբանական
վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սլավոնական ժողովրդները և ժամանակակից սլավոնական լեզուները: Թեմա 2` Հին
սլավոներենի և հին ռուսերենի հնչյունաբանության հիմնական հասկացությունները, օրենքները և
համակարգերը. նմանություններն ու տարբերությունները: Թեմա 3` Հին սլավոներենի և հին
ռուսերենի ձևաբանության համակարգերի խնդրացանկը: Խոսքի մասերը, նրանց քերականական
առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հին սլավոներենի և հին ռուսերենի շարահյուսական
համակարգերը: Թեմա 5` Հին սլավոներեն և հին ռուսերեն տեքստերի թարգմանությունը և
լեզվաբանական վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ։ Առաջին քննությունը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B31. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել խոսքի բազմազան դրսևորումների
տարանջանումը, ռուսերենի ոճային շերտերի տարբերակման հմտությունները, բառերի,
բառակապակցությունների, ասույթների ճիշտ օգտագործման ունակությունը խոսքի այս կամ այն
տեսակում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի ռուսերենի խոսքի տեսակները,
2. կհասկանա բառօգտագործման նպատակահարմարությունը տվյալ համատեքստում կամ
խոսքային իրավիճակում,
3. կկարողանա ճիշտ օգտագործել ռուսերեն բառերը, բառակապակցությունները, ասույթները
և համարժեք թարգմանել դրանք հայերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոճաբանության խնդիրները և հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Խոսքի
տեսակները: Թեմա 3` Առօրյա խոսք: Թեմա 4` Գիտական խոսք: Թեմա 5` Պաշտոնական խոսք:
Թեմա 6` Հրապարակախոսական խոսք: Թեմա 7` Գեղարվեստական խոսք: Թեմա 8` Բազմիմաստ
բառերի, համանունների, հարանունների, հոմանիշների և հականիշների ոճային հնարավորությունները: Թեմա 9` Փոխառությունների, հին, նոր, բարբառային, պրոֆեսիոնալ և ժարգոնային
բառերի ոճային հնարավորությունները: Թեմա 10` Գոյականի ոճաբանական բնութագրումը: Թեմա
11` Դերանվան ոճաբանական բնութագրումը: Թեմա 12` Խոսքի այլ մասերի ոճաբանական
բնութագրումը: Թեմա 13` Շարահյուսական կառուցվածքների ոճաբանական բնութագրումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B32. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն-2 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի
շարահյուսության տեսական նկարագրման ընթացքում առաջացող խնդիրների, դրանց լուծման
տարբեր եղանակների և կիրառվող վերլուծական մոդելների մասին պատշաճ պատկերացումը,
ուսանողների մոտ ձևավորել ռուսերենի և հայերենի համեմատական շարահյուսության
խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճանաչել միակազմ պարզ նախադասությունները, տարբերել միակազմ
նախադասությունները երկկազմ պարզ նախա–դասություններից,
2. կկարողանա միակազմ պարզ նախադասությունները դասակարգել ըստ տեսակների,
3. կիմանա բարդ նախադասության առանձնահատկությունները,
4. կկարողանա տարբերել բարդ նախադասությունները պարզ նախադա–սություններից,
5. կկարողանա դասակարգել բարդ համադասական և ստորադասական նախադասությունները ըստ տեսակների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պարզ նախադասության տեսակները: Թեմա 2` Բարդ նախադասության տեսության
հիմնահարցերը: Թեմա 3` Բարդ համադասական նախադասության ավանդական և ժամանակակից
դասակարգումները: Թեմա 4` Բարդ ստորադասական նախադասության ավանդական և
ժամանակակից դասակարգումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1701/B17. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն – 2 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի ռուս
գրականության զարգացման ընդանուր բնութագիրը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20–րդ դարի ռուս գրականության նոր գեղարվեստական մեթոդների, տենդենսների
առաջացման և զարգացման մասին,
2. կհասկանա սովետական ժամանակաշրջանի ռուս գրականության խնդիրները,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել գեղարվեստական տեկստ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակաշրջանի հասարակական-քաղաքական, մշակութային և գրական կյանքի
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Քրիստոնեական աշխարհընկալումը Բ. Պաստերնակի «Դոկտոր
Ժիվագո» վեպում. Թեմա 3` Մեծ պատերազմի ռազմական տարիների քնարերգություն: Թեմա 4` Ա.
Տվարդովսկու «Վասիլի Տերկին» պոեմի գեղարվեստական առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Ե.
Եվտուշենկոյի, Ա. Վոզնեսենսկու և Բ. Ախմադուլինայի պոեզիայի գեղարվեստական
բազմազանությունը: Թեմա 6` Վ. Շոլոխովի «Խաղաղ Դոն» վեպի հերոսների բնավորությունը և
հոգեբանությունը: Թեմա 7` Մ. Բուլգակովի ստեղծագործությունը: Թեմա 8` Ազգային կյանքի և
բնավորության արծարծումը Վ. Ռասպուտինի և Վ. Շուկշինի ստեզծագործություններում: Թեմա 9`
Բարոյական խնդիրները Յու. Տրիֆոնովի և Յու. Նագիբինի ստեզծագործություններում: Թեմա 10`
Բարդերի պոեզիայի մոտիվները: Թեմա 11` Ի. Բրոդսկու ստեզծագործությունը: Թեմա 12` Կ.
Սիմոնովի պոեզիայի առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Անձի կոնցեպցիան Ա. Սոլժենիցինի
պատմվածքներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1606/B05. Արտասահմանյան գրականության պատմություն – 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ սեմինար պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին նշված շրջանների արտասահմանյան
գրականության ընդհանուր պատկերը, զարգացման ընթացքը, հիմնական ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության ուղղությունները,
ժանրերը, զարգացման օրինաչափությունները, գաղափարական և գեղագիտական
հիմքերն ու նվաճումները,
2. հասկանա գրական երկերի գաղափարաան առանձնահատկությունները, դրանց
պատմական-հասարակական դերը,
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3.

կկարողանա տալ նշված ժամանակաշրջանի հիմնական հեղինակների և նրանց
ստեղծագործության նկարագիրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ 19-րդ դարի գրականության ընդհանուր պարբերացում, աշխարհագրական կենտրոններ,
զարգացման ուղղություններ, օրինաչափություններ: Ռոմանտիզմն ու ռեալիզմը որպես հիմնական
ուղղություններ: Թեմա 2՝ Ռոմանտիզմի գերմանական գրականությունը. անգլիական ռոմանտիկ
պոեզիա: Թեմա 3՝
Վ. Հյուգոյի ռոմանտկ վեպը, պատմականության ու ռեալիզմի տարրերը
դրանում: Թեմա 4՝ Ռեալիզմի զարգացումը ֆրանսիական գրականության մեջ: Բոդլերի «Չարի
ծաղիկները», սիմվոլիղմի պոեզիան: Թեմա 5՝ Դարերի սահմանագծի և 20-րդ դարի գրականության
պարբերացում, կենտրոններ, զարգացման ուղղություններ: Թեմա 6՝ Անգլիական գրականություն,
Շոուի դրամատուրգիան, Էլիոթի պոէզիան; Թեմա 7՝ Գերմանական գրականություն. Թ. և Հ. Մանն,
Ֆեյխտվանգեր, Կաֆկա, Բրեխտ, Ռեմարկ, Բյոլ: Թեմա 8՝ Այլ եվրոպական գրականություններից.
Իբսեն, Համսուն, Մետերլինկ , Վերխարն, Լորկա: Թեմա 9՝ ԱՄՆ-ի գր-թյուն. Մ.Տվեն, Դրայզեր,
Լոնդոն, Ֆոլկների, Հեմինգուէի, Սթայնբեքի, Սարոյան, ուրիշներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ։ Առաջին քննությունը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1,5 և 1-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B33. Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին միջմշակութային հաղորդակցման
տեսության կարևորագույն հիմնահարցերի հետ: Դասընթացը, ուր մշակույթը դիտարկվում է որպես
հաղորդակցային համակարգ, ներառում է միջմշակութային շփման ընթացքում ծագող խնդիրների
ողջ շրջանակը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջմշակութային հաղորդակցման կարևորագույն հասկացությունները և
տեսությունները,
2. կծանոթանա միջմշակութային հաղորդակցման տեսության կարևորագույն
հիմնախնդիրներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջմշակութային հաղորդակցումը որպես գիտակարգ: Թեմա 2` Միջմշակութային
հաղորդակցման հիմնական հասկացությունները: Թեմա 3` Միջմշակութային հաղորդակցման
հիմնական տեսությունները: Թեմա 4` Միջմշակութային բախումների հասկացությունը: Թեմա 5`
Միջմշակութային
հաղորդակցման
տեսակները.
գրավոր,
բանավոր
և
նշանային
հաղորդակցություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2
ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը
գնահատվում
է
առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
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1702/B34. Խոսողական ակտերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտելիքներ տալ ոչ միայն հաղորդակցման գործընթացի մասին
ընդհանրապես և, մասնավորապես, արդյունավետ հաղորդակցման մեխանիզմների մասին, այլև
գործնականում զարգացնել ուսանողի հաղորդակցային հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործնականում իրականացնել արդյունավետ հաղորդակցում,
2. կհասկանա հաղորդակցման գործընթացի տարրերը, կառուցվածքը և հաղորդակցային
խախտումների պատճառները,
3. կկարողանա տարբերակել բազմապիսի խոսողական ակտեր, ճիշտ կիրառել և մեկնաբանել
դրանք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաղորդակցման տեսության ստեղծումը. հարցի պատմությունից: Թեմա 2`
Հաղորդակցման տեսության հիմնական հասկացությունները: Արդյունավետ հաղորդակցում:
Հաղորդակցման խախտումներ: Թեմա 3` Հաղորդակցման գործընթացի հիմնական տարրերը և
կառուցվածքը: Թեմա 4` Հաղորդակցության տարատեսակները. խոսքային, ոչ խոսքային և
հարախոսքային հաղորդակցություն: Թեմա 5` Միջազգային, խմբային, հանրային և զանգվածային
հաղորդակցում: Դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Խոսողական ակտերի տեսությունը:
Թեմա 7` Խոսողական ակտերի տարատեսակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2
ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը
գնահատվում
է
առավելագույնը 10 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ստուգում: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B35. Թարգմանություն և հաղորդակցման խնդիրներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն և 1 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թարգմանության տեսության և
պրակտիկայի հիմնախնդիրների հետ հաղորդակցման տեսության լույսի ներքո, քանի որ
թարգմանությունն այսօր դիտարկվում է ավելի լայն իմաստով` որպես շփում երկու լեզուների,
երկու մշակույթների միջև:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
թարգմանության
տեսության
հիմնական
հասկացություններն
ու
տեսությունները,
2. կկարողանա գործնականում կիրառել թարգմանության տեսության իր գիտելիքները,
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Թարգմանության
տեսության
հասկացութային
ապարատը.
հիմնական
հասկացությունները և տերմինները: Թեմա 2` Թարգմանաբանության հիմնական տեսությունները:
Թեմա 3` Թարգմանության տեսակները և ժանրերը: Թեմա 4` Հաղորդակցման տեսության
հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Միջմշակութային հաղորդակցումը որպես մշակույթների միջև
թարգմանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1107 /B02 Մշակույթի ընդհանուր տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված
պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին:
Հատուկ ուշադրություն դարձնել համաշխարհային և հայ 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
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. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B37. Ռուսաստանի լեզվաերկրագիտություն (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ սեմինար
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողներին ծանոթացնել լեզվաաշխարհագրական տեսության ընդհանուր և մասնավոր
հարցերի հետ, նրանց բառապաշարի և ֆոնային գիտելիքների ընդլայնում, ուսանողների մոտ
զարգացնել
պրոֆեսիոնալ
հմտությունը` ազգային և մշակութային
բաղադրիչներով
օգտագործվելիք լեզվական միավորները տարբերելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա և կօգտագործի ռուսաց լեզվի պասիվ բառապաշարի միավորները,
2. կծանոթանա և կօգտագործի ռուսալեզու դիախրոնիկ բառարանները,
3. կկարողանա տարբերել և հասկանալ լեզվաերկրագիտական նյութեր,
4. կտիրապետի ռուս ժողովրդի
լեզվի, պատմության և մշակույթի գաղափարների
համակարգերը:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցի` պատմական ակնարկ, ՌՈՒԵ-ի տոները, խորհրդները,
դավանաբանական և ժամասացության գրքեր: ՌՈՒԵ-ի վանքերը որպես հոգևոր մշակույթի
կենտրոններ: Թեմա 2` ՌԴ-ի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և ազգաբնակչությունը:
Ռուսաստանի կայսրության, ՌԽՖՍՀ-ի և ՌԴ-ի ադմինիստրատիվ բաժանումը: Թեմա 3` Ռուսաց
լեզու`
ռուսերեն
բառերի,
(անձնանունների,
աշխարհագրական
անունների),
բառակապակցությունների,
դարձվածների ազգամշակութային իմաստները: Թեմա 4`
Ռուսաստանի պետական կառույցը, արտաքին քաղաքականությունը, կրթությունը: Թեմա 5`
Ռուսական գեղարվեստ, քանդակագործություն, ճարտարապետություն, երաժշտություն, թատրոն
(պատմական ակնարկ, հայտնի գործիչներ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

1702/B37. Ժամանակակից լեզվաբանական ուսմունքները (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել XX դարի վերջի և XXI դարի սկզբի
լեզվաբանական ուղղությունների հետ: Նոր գիտական հարացույցում առաջին պլան է մղվում
մարդակենտրոն լեզվաբանությունը, որն ուսումնասիրում է լեզվի և մտածողության, լեզվի և
գիտակցության, լեզվի և հասարակության, լեզվի և ճանաչողության հարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա արդի լեզվաբանական ուսմունքներին,
2. կտարբերակի իմանենտ լեզվաբանության և մարդակենտրոն լեզվաբանության
վերլուծության սկզբունքները,
3. կկարողանա կիրառել նոր լեզվաբանական գիտակարգերի հասկացութային ապարատը և
վերլուծության մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իմանենտ և մարդաբանական լեզվաբանություն: Թեմա 2` Ճանաչողական
լեզվաբանության հիմնահարցերը: Թեմա 3` Գենդերային լեզվաբանության հիմնահարցերը: Թեմա
4` Հանրալեզվաբանության հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Գործաբանական լեզվաբանության
հարցերը:
Թեմա 6` Էթնոհոգելեզվաբանության հիմնահարցերը: Թեմա 7` Փաստարկման
տեսության լեզվաբանական հայեցակետերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները բանավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 1,5 և 3,5-ական միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1701/B18. Ռուս գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցման տեսանկյունից (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
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8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին 19-20-րդ դարերի ռուս գրականության
մեջ գերտեքստային միասնությունների զարգցման, ինչպես նաև գերտեքստային միասնությունների
տեսական խնդիրների դիտարկմանը:
Հանգամանորեն ուսումնասիրվում են գերտեքստային միասնությունների միջտեքստային կապերը
և այլ շարքակառույց գործոնները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը հստակ.
1. կիմանա գերտեքստային միասնությունների տեսության հիմնախնդիրները,
2. կհասկանա 19-20-րդ դարերի ռուս գրականության մեջ գերտեքստային միասնությունների
զարգցման հիմնական միտումները,
3. կկարողանա վերլուծել առանձին գերտեքստային միասնություններ՝ միջտեքստային
կապերի և այլ շարքակառույց գործոնների բացահայտման հիման վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Գերտեքստային միասնություն» հասկացությունը և նրա չափանիշները, Թեմա 2՝
գերտեքստային միասնությունների ուսումնասիրման պատմությունը։ Թեմա 3՝
Տեքստի և
համատեքստի փոխհարաբերությունը։ Թեմա 4՝ Բանաստեղծական տեքստը գերտեքստային
միասնության համակարգում։ Թեմա 5՝ Տեքստերի փոխկապակցվածությունը բանաստեղծական
շարքում։ Թեմա 6՝
Միջտեքստային կրկնության շարքակառույց գործառույթները։ Թեմա 7՝
Բանաստեղծությունների գիրքը՝ որպես համակարգ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Հանրագումարային քննությունը անցկացվում է բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

1306/B18. Շփման հոգեբանություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին հաղորդակցման ժամանակակից տեսության հետ, զարգացնել նրանց մոտ հաղորդակցական իրազեկության հնարավորությունները
արդյունավետ մասնագիտական գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաղորդակցման հիմնական տեսությունները,
2. կհասկանա հաղորդակցման մոդելների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա հաղորդակցական իրազեկության հնարավորությունները կիրառել մասնագիտական գործունեության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաղորդակցման ժամանակակից հայեցակարգերը: Հաղորդակցման դերը մասնագիտական գործունեության մեջ: Թեմա 2` Հաղորդակցման կառուցվածքային մոդելները, հաղորդակցման գործընթացի փոփոխականները, հաղորդակցման գործառույթները: Թեմա 3`
Հաղորդակցական իրազեկություն հասկացությունը. հաղորդակցական ընդունակություններ,
հաղորդակցական գիտելիքներ, հաղորդակցական ունակություներ: Թեմա 4` Հաղորդակցման
հոգեբանական կուլտուրա:: Թեմա 5` Գործնական զրույցի կազմակերպում: Զրույցի վերլուծություն
և նախապատրաստում: Զրույցի փուլերը և ընթացքի վերահսկումը: Թեմա 6` Հաղորդակցական
իրազեկության բարձրացման հոգեբանական միջոցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Հանրագումարային քննությունը անցկացվում է բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
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3.2. Կամընտրական դասընթացներ
1701/B20. Հունարեն լեզու - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հունարենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և հունարենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի հունարենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա հունարենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել հունարենից ռուսերեն միջին դժվարության տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Հունարենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության հատկությունները: Թեմա 2`
«Մեր ընտանիքը», գոյականի հոլովումները, օժանդակ բայի խոնարհումը: Թեմա 3` «Մեր
բնակարանը», իգական սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 4` «Համալսարանը», արական
սեռի գոյականների հոլովաձևերը: Թեմա 5`
«Մեր քաղաքը», միջին սեռի գոյականների
հոլովաձևերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման
ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B40. Լեհերեն լեզու - 1 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և լեհերենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա արդի լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա լեհերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել լեհերենից ռուսերեն միջին դժվարության
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Լեհերենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության հատկությունները: Թեմա 2`
«Մեր ընտանիքը», գոյականի հոլովումները, օժան-դակ բայի խոնարհումը: Թեմա 3` «Մեր
բնակարանը», իգական սեռի գոյական-ների հոլովաձևերը: Թեմա 4` «Համալսարանը», արական
սեռի գոյականների հո-լովաձևերը: Թեմա 5`
«Մեր քաղաքը», միջին սեռի գոյականների
հոլովաձևերը:
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. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1701/B21. Հունարեն լեզու - 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
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4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հունարենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և հունարենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի հունարենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա հունարենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել հունարենի ռուսերեն միջին դժվարության տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: Թեմա 2` «Իմ արձակուրդը», ածականների և
դերանունների հոլովաձևերը: Թեմա 3` «Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: Թեմա 4`
«Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման
ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B41. Լեհերեն լեզու - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ գործնական պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքի,
քերականության տարրական գիտելիքներ, ինչպես նաև ռուսերենի և լեհերենի համեմատական
վերլուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանը արդի լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
2. կիմանա լեհերենի քերականական հիմունքները,
3. կկարողանա թարգմանել լեհերենից ռուսերեն միջին դժվարության
տեքստերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: Թեմա 2` «Իմ արձակուրդը», ածականների և
դերանունների հոլովաձևերը: Թեմա 3` «Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: Թեմա 4`
«Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:
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. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1701/B22. Հունարեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը հունարենի համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հունարենի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
3. կկարողանա հունարենի ռուսերեն և հայերեն թարգմանել պարզ տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Թեմա 2` Այլ
վերջավորություններով ածականների հոլովում: Թեմա 3` Անցյալ անկատար և ապառնի
անկատար: Թեմա 4` Վաղակատար ներկա և վաղակատար
անցյալ: Թեմա 5` Հունարենի
դերբայական ձևերը: Թեմա 6` Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական
նախադասություններ /շարունակություն/:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման
ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
1702/B42. Լեհերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը լեհերեն համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի լեհերենի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
3. կկարողանա լեհերենից ռուսերեն և հայերեն թարգմանել պարզ տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Թեմա 2` Այլ
վերջավորություններով ածականների հոլովում: Թեմա 3` Անցյալ անկատար և ապառնի
անկատար: Թեմա 4` Վաղակատար ներկա և վաղակատար
անցյալ: Թեմա 5` Լեհերենի
դերբայական ձևերը: Թեմա 6` Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական
նախադասություններ /շարունակություն/:
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. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1701/B23. Հունարեն լեզու – 4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և իմի բերել ուսանողի ստացված գիտելիքները
հունարենից, զարգացնել նրա բանավոր և գրավոր խոսքը՝ հունարեն կենդանի խոսք ունկնդրելով և
փոխադրություններ ու շարադրություններ գրելով, ինչպես նաև հունարենից ռուսերեն և հայերեն ոչ
բարդ գեղարվեստական տեքստեր թարգմանելով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հունարենի քերականական նրբություններին,
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2. կկարողանա գրել փոխադրություններ և շարադրություններ,
3. կկարողանա ռուսերենից և հայերենից հունարեն թարգմանել ոչ բարդ
գեղարվեստական տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հունարենի կենդանի խոսքի /ձայնագրություններ/ ունկնդրում և մեկնաբանում: Թեմա 2`
Առաջարկված թեմաներով զրույցներ և քննարկումներ: Թեմա 3` Գրավոր ստեղծագործական
աշխատանքներ /փոխադրություններ, շարադրություններ/: Թեմա 4` Հունարենից ռուսերեն և/կամ
հայերեն գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման
ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում։ Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

1702/B43. Լեհերեն լեզու – 4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել և իմի բերել ուսանողի ստացված գիտելիքները լեհերենից,
զարգացնել նրա բանավոր և գրավոր խոսքը՝ լեհերեն կենդանի խոսք ունկնդրելով և
փոխադրություններ ու շարադրություններ գրելով, ինչպես նաև լեհերենից ռուսերեն և հայերեն ոչ
բարդ գեղարվեստական տեքստեր թարգմանելով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի լեհերենի քերականական նրբություններին,
2. կկարողանա գրել փոխադրություններ և շարադրություններ,
3. կկարողանա ռուսերենից և հայերենից լեհերեն թարգմանել ոչ բարդ գեղարվեստական
տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լեհերեն կենդանի խոսքի /ձայնագրություններ/ ունկնդրում և մեկնաբանում: Թեմա 2`
Առաջարկված թեմաներով զրույցներ և քննարկումներ: Թեմա 3` Գրավոր ստեղծագործական
աշխատանքներ /փոխադրություններ, շարադրություններ/: Թեմա 4` Լեհերենից ռուսերեն և/կամ
հայերեն գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություններ:
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. Գրավոր աշխատանք:Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1701/B24. Հունարեն լեզու– 5 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին համակարգված ներկայացնել հունարենի տեսական
քերականությունը, մասնավորապես ծանրանալով հնչյունաբանության, ձևաբանության և
շարահյուսության հիմնախնդիրների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հունարենի հնչյունաբանությունը՝ որպես համակարգ,
2. կիմանա հունարենի տեսական ձևաբանության և շարահյուսության հիմնախնդիրների
մասին
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3.

կհասկանա պատմականորեն պայմանավորված ձևաբանական փոփոխությունների
ներքին տրամաբանությունը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հունարենի հնչյունային համակարգը և նրա պատմական զարգացումը: Թեմա 2`
Հունարենի խոսքի մասերի ուսմունքը և հույն ձևաբանության հիմնախնդիրները: Թեմա 3`
Հունարենի շարահյուսությունը՝ պատմական զարգացման համատեքստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
1702/B44. Լեհերեն լեզու– 5 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ գործնական պարապմունք
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին համակարգված ներկայացնել լեհերենի տեսական
քերականությունը, մասնավորապես ծանրանալով հնչյունաբանության, ձևաբանության և
շարահյուսության հիմնախնդիրների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լեհերենի հնչյունաբանությունը՝ որպես համակարգ,
2. կիմանա լեհերենի տեսական ձևաբանության և շարահյուսության հիմնախնդիրների
մասին
3. կհասկանա պատմականորեն պայմանավորված ձևաբանական փոփոխությունների
ներքին տրամաբանությունը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լեհերենի հնչյունային համակարգը և նրա պատմական զարգացումը: Թեմա 2` Լեհերենի
խոսքի մասերի ուսմունքը և հույն ձևաբանության հիմնախնդիրները: Թեմա 3` Լեհերենի
շարահյուսությունը՝ պատմական զարգացման համատեքստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

5.

Կրթական այլ մոդուլներ
5.1. «Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիր

1701/B24, 1702/B45. Պրակտիկա (արտադրական) (2 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, Ստ․ (2 շաբաթ տևողությամբ)
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Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է կոնկրետ հիմնարկության օրինակով ամրապնդել և
խորացնել հիմնարար առարկաների գծով գործնական հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասավանդման հիմունքները,
2. կհասկանա դասավանդման մեթոդիկայի ձևերը,
3. կկարողանա ինքնուրույն անցկացնել դասերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պասիվ պրակտիկա. դասերի լսում: Թեմա 2` Ակտիվ պրակտիկա. դասերի անցկացում
ուսուցչի ներկայությամբ: Թեմա 3` Ինքնուրույն աշխատանք: Անցկացրած դասերի վերլուծություն:
Թեմա 4` Ուսանողների արտադասարանային աշխատանք աշակերտների հետ:
1701/B25, 1702/B46. Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
1701/B26, 1702/B47. Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

5.2. «Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/» կրթական ծրագիր
1701/B27, 1702/B48. Պրակտիկա (արտադրական) (2 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, Ստ․ (2 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է կոնկրետ հիմնարկության օրինակով ամրապնդել և
խորացնել հիմնարար առարկաների գծով գործնական հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դասավանդման հիմունքները,
2. կհասկանա դասավանդման մեթոդիկայի ձևերը,
3. կկարողանա ինքնուրույն անցկացնել դասերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պասիվ պրակտիկա. դասերի լսում: Թեմա 2` Ակտիվ պրակտիկա. դասերի անցկացում
ուսուցչի ներկայությամբ: Թեմա 3` Ինքնուրույն աշխատանք: Անցկացրած դասերի վերլուծություն:
Թեմա 4` Ուսանողների արտադասարանային աշխատանք աշակերտների հետ:
1701/B28, 1702/ B49. Ամփոփիչ ավարտական քննություն (4 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
1701/B29, 1702/ B50. Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

113

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Օտար լեզու և գրականություն» - մասնագիտացում «Ռուսաց լեզու և գրականություն»
2. «Լեզվաբանություն» - մասնագիտացում Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց
լեզու/»

«Ռուսաց լեզու և գրականություն»

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Ռուսաց լեզու և գրականություն

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

Ռուսերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

023 102.01.7

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց
քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ
քննությունը:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.





ուսանողներին տրամադրելու խոր և հիմնարար գիտելիք ռուսաց լեզվի և ռուս
գրականության պատմությանն առնչվող տեսական և մեթոդաբանական
հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
լուսաբանել տարբեր լեզվաբանական և գրականագիտական հիմնախնդիրների
վերաբերյալ հիմնական գիտական դպրոցների տեսակետները,
կիրառել միջառարկայական գիտելիքները՝ ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության
պատմության, ինչպես նաև հարակից բանասիրական բնագավառներում
գիտական և/կամ մանկավարժական գործունեություն իրականացնելիս:
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10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական
բնագավառների արդիական հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանել ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական
խնդիրները,
3. նկարագրել 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական
դպրոցների հայեցակարգերն և մեթոդները,
4. ներկայացնել տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս
գրականության փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և
գրականության հետ,
5. բացատրել լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման,
ինչպես նաև դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
6. Լուսաբանել հիմնական գրական ժանրերի և գրական միտումների պատմական
զարգացումը, ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսությունները
7. գիտակցել գիտական էթիկայի նորմերը։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և
գրականագիտական բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն
ու կիրառել դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական
աշխատանքում,
3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող
ժամանակակից ուսումնասիրություների հիմնական միտումները,
5. Մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման
գործընթացն իր փուլերով և ժանրային գերապատվություններով,
6. վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի գեղարվեստական
ստեղծագործությունները և դրանց լեզվաբանական հայեցակետերը:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը.
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր.

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
1. 1-ին ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխաատանքի
հիման վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի
հիման վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի
հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի
հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
3. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի
հիման վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ռուսաց լեզու և գրականություն»
աշխատանքի անցնել.

ծրագրի

շրջանավարտները

կարող

են

Մանկավարժության բնագավառում
 բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններում՝
որպես ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության դասախոս:
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Գիտահետազոտական աշխատանքի բնագավառում
 գիտահետազոտական ինստիտուտներում և կենտրոններում:

Ժուրնալիստիկայի բնագավառում


աշխատանք տեղեկատվական գործակալություններում:

Օֆիսային աշխատանքի բնագավառում
 հրատարակչություններում և խմբագրություններում,
 միջազգային կազմակերպություններում, որտեղ անհրաժեշտ է հայերենի և
ռուսերենի իմացությունը,
 գովազդային գործակալություններում,
 թանգարաններում,
 պետական և մասնավոր ձեռնարկություններում և օֆիսներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ռուս
բանասիրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը

Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ
 տպագիր նյութեր,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ,
 համացանցային կայքեր:

Ուսումնառության օժանդակության ձևեր
 պասիվ, ակտիվ և ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներ,


տեսողական (շնորհանդեսային) և տեսալսողական մեթոդներ:

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ «Ռուսաց լեզու և գրականություն»
մասնագիտությամբ:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագրքում։
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«ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից
բանասիրական բնագավառների արդիական
հիմնախնդիրները,
Ա2 լուսաբանել ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող
տեսական խնդիրները,
Ա3

նկարագրել 19-20-րդ դարերի հիմնական
գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերն և մեթոդները,
Ա4 ներկայացնել տարբեր դարաշրջանների ռուսական
լեզվաբանության և ռուս գրականության
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և
գրականության հետ,
Ա5 բացատրել լեզվաբանական և գրական ուղղությունների
ծագման և զարգացման, ինչպես նաև դրանց
հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
Ա6 Լուսաբանել հիմնական գրական ժանրերի և գրական
միտումների պատմական զարգացումը, ինչպես նաև
ռուսերենի տարբեր տեսությունները
Ա7 գիտակցել գիտական էթիկայի նորմերը։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ).
Գ2 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից
լեզվաբանական և գրականագիտական բնագավառներից
ստացած գիտելիքները,
Բ2
համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական
դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել դրանք ապագա
գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Բ3
լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության
հիմնական միտումները,
Բ4

ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս
գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները.

Բ5

Մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական
զարգացման գործընթացն իր փուլերով և ժանրային
գերապատվություններով,
վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի
գեղարվեստական ստեղծագործությունները և դրանց
լեզվաբանական հայեցակետերը։

Բ6

Գ3

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները,
ընկալել և տարածել նորերը.

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր.

Մոդուլի թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Անգլերեն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում – 6

1603/Մ01

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6
X
X

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1702/Մ01

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

1701/Մ01

Գրականության տեսություն

1407/Մ01
1701/Մ02
1701/Մ03
1701/Մ04
1702/Մ02
1702/Մ03
1406/Մ01

Կրթական մոդուլի անվանումը

Ժանր և գրական ուղղություն
Արտերկրյա ռուս քնարերգություն
20-րդ դարի գրականագիտական հայեցակարգեր
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչույթաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն
Ընդհանուր լեզվաբանություն
Ռուսաց լեզվի քերականության արդի խնդիրներ /
ձևաբանություն և շարահյուսություն/
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի իմաստաբանություն
Լեզվափիլիսոփայություն
Տեքստի լեզվաբանություն
Ռուս գրական երգիծաբանություն
20-րդ դարի ռուսական թատերագրություն
Ռուսական ռոմանտիզմի պոետիկան
Սլավոնագիտության և ռուսաց լեզվի պատմության
արդիական հիմնախնդիրները
Հաղորդակցման տեսություն
Գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա

2301/Մ01

1702/Մ04
1702/Մ05
1702/Մ06
1702/Մ07
1701/Մ05
1701/Մ06
1701/Մ07

X
X

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

Մագիստրոսական ատենախոսություն

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

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
Х

X

X
X

X

Х
X
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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

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

Գիտամանկավարժական պրակտիկա

X
X

1702/Մ08
1702/Մ09
1701/Մ08
-----------------------

X

X
X

«Ռուսաց լեզու և գրականություն»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1702/Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. I կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 1, գործ. – 1
7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին ծանոթացնել հետազոտական կարևորագույն մեթոդներին,
 ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական աշխատանքի ժանրերի մասին. թեզիսներ,
զեկուցում, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանք, ատենախոսություն և այլն,
 ծանոթացնել գիտական աշխատանք կատարելու պլանավորման և դրա արդյունավետ
իրականացնելու հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





գիտակցելու գիտական աշխատանքի առանձնահատկությունները,
ընտրելու հետազոտական մեթոդները և որոշելու ճիշտ պլանավորումը,
բացատրելու գիտական լեզվի և ոճի առանձնահատկությունները ,
յուրացնելու գիտական աշխատանքի էթիկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառելու հետազոտության պատշաճ մեթոդներ,
կիրառելու տեսական գիտելիքները մագիստրոսական թեզը և այլ բնույթի գիտական
աշխատանքներ գրելիս:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 ստացած գիտելիքները կիրառելու հետագայում գիտությամբ զբաղվելիս,
 աշխատանքի ճիշտ պլանավորում կատարելու,
 օգտվելու տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 7. գիտակցել գիտական էթիկայի նորմերը,
Գ 2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ 3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ 4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. խրթին հարցերի քննարկում,
3. գիտական բանավեճերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական պլանավորում և փուլերը: Նյութի հավաքում: Նյութի քարտագրում: Գիտական
աշխատանքի լեզուն և ոճը: Գիտական տերմինաբանություն: Գիտական աշխատանքի
տարատեսակները: Գիտական աշխատանքի ձևերը: Գիտական հետազոտության մեթոդները:
Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը: Գիտական հետազոտության փուլերը: Գիտական
հետազոտության էթիկա: Գրագողության հասկացությունը: Գիտական քննարկման էթիկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Е.П.Артеменко, Р.К. Кавецкая, Б.В. Кривенко. Как писать курсовую работу по русскому языку.
Воронеж, 1965.
2. К.С. Бурдин, В.В. Вересаев. Как оформить научную работу. М., 1973.
3. А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. Дневник аспиранта. М., 2003.
4. И.Н. Кузнецов. Научные работы: Методика подготовки и оформления. Минск, 2000.
5. И.П. Распопов. Просеминарий по лигвистике. Воронеж, 1981.
6. Ю.В. Рождественский. Риторика публичной речи. М., 1989.

1. 1701/Մ01

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.
6. I կիսամյակ

3.
ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7․ ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել ժամանակակից լեզվաբանության և գրականագիտության հիմնական
միտումներին,
ներկայացնել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտման հիմնական մեթոդները,
դիտարկել համակարգային ուսումնասիրման սկզբունքները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ներկայացնելու հիմնական լեզվաբանական և գրականագիտական ուղղությունները,
լուսաբանելու լեզվի և գրականության հետազոտման հիմնական մեթոդները,
գիտակցելու ժամանակակից գիտական հարացույցը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառելու լեզվի և գրականության հետազոտման համալիր և համակարգային մեթոդներ,
ճանաչելու գիտական ուղղությունների ուսումնասիրության առարկան ու խնդիրները,
համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերը և կիրառել
դրանք ապագա գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցելու ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,
Բ3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը.
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր)՝ մեկնաբանությամբ,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեզվաբանությունը որպես գիտություն: Հին հնդկական և հին հունական քերականությունները:
Ռացիոնալ և նորմատիվ քերականություններ: Համեմատական և պատմական քերականությունը:
Տրամաբանական և հոգեբանական ուղղությունները լեզվաբանությունում: Կառուցվածքային և
ֆունկցիոնալ լեզվաբանությունը: Ն. Խոմսկու տրանսֆորմացիոն քերականությունը և ճանաչողական
լեզվաբանությունը: Ժամանակակից լեզվաբանության ուղղությունները: Գրականություն որպես
համակարգ: Համակարգային մոտեցում գրականության հետազոտմանը: Համեմատական
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գրականագիտության
ինտերտեքստուալ
ըմբռնում:
Հոգեբանական
ուղղությունը
գրականագիտությունում:
Գրականություն
որպես
դիսկուրս:
“Իմաստ”
կատեգորիայի
համակարգված-սիներգետիկ մոտեցումը գրականության ուսումնասիրության համատեքստում:
“Գեղարվեստական կոնցեպտի» առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Вежбицкая. Язык, культура, познание. М., 1996.
2. В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. /Пер. с немец. М., 1985.
3. А.Б.Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 2005.
4. В.Г.Зусман, В.Г.Зинченко, З.И. Кирнозе. Литература и методы ее изучения. Системносинергетический подход. М. 2011.
5. В.И. Кодухов. Введение в языкознание. М., 1979.
6. В.М. Лейчик. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2007.

1. 1407/Մ01

2. Գրականության տեսություն

3.
ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2, գործ. – 2

6. I կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել
գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդների, գրականության տեսության
արդի խնդիրների վերաբերյալ, պատկերացում տալ գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման
նոր սկզբունքների, միջտեքստայնության, քրոնոտոպի, միֆաքննադատության և գրական երկի
կառուցվածքաբանական վերլուծության սկզբունքների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ճանաչելու գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդները,



բացատրելու գրականության տեսության արդի խնդիրների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

համադրելու / հակադրելու գրականագիտական վերլուծության ավանդական և արդի
մեթոդները,

կիրառելու գրական երկի վերլուծության նոր եղանակներ՝ ըստ գրականագիտական մի
շարք հիմնարար հասկացությունների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները զեկուցումներ պատրաստելիս, գիտական
աշխատանքներ կատարելիս և բանավեճեր վարելիս:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցելու ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,
Ա3. նկարագրելու 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերն և մեթոդները,
Ա6. լուսաբանելու հիմնական գրական ժանրերի և գրական միտումների պատմական զարգացումը,
ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսությունները,
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Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել
դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական պարապմունքներ,

ինքնուրույն աշխատանքներ, ռեֆերատներ դասընթացի կոնկրետ թեմաների շուրջ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիմանվրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
 եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդների համառոտ ակնարկ.
գրականության տեսության արդի հիմնական խնդիրների, գրական սեռերի և ժանրերի
տարբերակման նոր սկզբունքների ներկայացում, ընդհանուր գիտելիքների հաղորդում
միջտեքստայնության, քրոնոտոպի, միֆաքննադատության և գրական երկի
կառուցվածքաբանական վերլուծության հիմնական սկզբունքների մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ուելլեք Ռ., Ուորրեն Օ., Գրականության տեսություն, Եր., 2008:
2. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
3. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
4. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.
5. Введение в литературоведение, Под ред. Л. В. Чернец, М., 2011.

1. 1701/Մ02

2. ժանր և գրական ուղղություն

3.
ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2 ժամ, գործ. – 2 ժամ

6. I կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝





տալ ուսանողներին խորացված գիտելիքներ գրական ժանրերի մասին, ինչպես նաև
ժանրի փոխակերպումների՝ պայմանավորած տվյալ գրական ուղղության գաղափարական
և գեղարվեստական առանձնահատկություններով:
դիտարկել գրական ուղղություններն իրենց ժանրային նախապատվությունների
տեսանկյունից:
ներկայացնել ռուս գրականության պատմությունը այս երկու հիմնարար տեսական
կոնցեպտների դիտանկյունից:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)



հիմնավորելու գրական ուղղությունների հերթափոխման պատճառներներն ու
մեխանիզմները:
լուսաբանելու գրական ժանրերի և ժանրային ձևերի փոխակերպումների պատճառները
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բացատրելու ժանրի և գրական ուղղության փոխհարաբերությունը

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)


վերլուծելու գրական ստեղծագործությունը գրական ուղղության և ժանրի տեսանկյունից,



մեկնաբանելու գրականության պատմության երևույթները ժանրի և գրական ուղղության
փոխհարաբերության համատեքստում,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ, եթե այդպիսիք կան)
 զեկուցումներ պատրաստելու ու գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. ներկայացնելու տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս գրականության
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և գրականության հետ,
Ա6. լուսաբանելու հիմնական գրական ժանրերի և գրական միտումների պատմական
զարգացումը, ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսությունները,
Բ5. մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման գործընթացն իր
փուլերով և ժանրային գերապատվություններով,
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,


գործնական պարապմունք,



ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.




1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Ժանր» և «գրական ուղղություն» հասկացությունների ընկալումը գրականագիտության մեջ։
ժանրի և գրական ուղղության փոխհարաբերությունը: Գրական ուղղությունը՝ ժանրային
նախապատվությունների տեսնկյունից: Էպիկական ժանրերը գրական ուղղությունների
համակարգում։ Լիրիկական և քնարաէպիկական ժանրերը գրական ուղղությունների
համակարգում։ Դրամատիկական ժանրերը գրական ուղղությունների համակարգում։ Գրական
ժանրերի և ժանրային ձևերի փոխակերպումների պատճառները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян Л.Г. О смене литературных направлений // "Русский язык и литература в научной
парадигме XXI века". Ер., 2011.
2. Введение в литературоведение. Литературное произведение. М., 2002.
3. Волков И. Ф. Теория литературы. М., 1995.
4. Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980.
5. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 2002. С. 191–199.
6. Федотов О. И. Основы теории литературы: в 2 ч., Ч.2. М., 2003. (Раздел 2.)

1. 1701/Մ03

2. Արտերկրյա ռուս քնարերգություն
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3. ECTS
3կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ

5. դաս. – 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել 20-րդ դարի մետրոպոլիայի և սփյուռքի ռուսական պոեզիան որպես
միասնական գեղարվեստական համակարգ,
 նախանշել արտերկրյա ռուսական պոեզիայի առաջացման և զարգացման գործոնները,
 ծանոթացնել ուսանողներին արտերկրյա ռուս բանաստեղծների լավագույն երկերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական և իմացություն


գիտակցելու XX-րդ դարի ռուսկան գրական գործընթացի ամբողջական պատկերը,



ներկայացնելու ռուս արտերկրյա բանաստեղծների քնարերգության հիմնական
գաղափարները, թեմաները և պատկերային համակարգը,



ճանաչելու դասընթացի հիմնական տերմինաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարելու բանաստեղծական տեքստերի վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցելու ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական
բնագավառների արդիական հիմնախնդիրները,
Ա4. ներկայացնելու տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս
գրականության փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և գրականության
հետ,
Բ5. Մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման գործընթացն իր
փուլերով և ժանրային գերապատվություններով,
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.


դասախոսություն,



նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով ՝ մեկնաբանությամբ,



ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուս արտերկրի գրական, մշակութային եւ հասարակական կյանքը: հոսանքներ, միավորումներ,
պարբերական և հրատարակչական կենտրոններ: “Գրական երիտասարդության” պոեզիա:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի թեման ռուս արտերկրի պոեզիայում: Ռուսական
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արտագաղթի "երրորդ ալիքի” պոեզիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Мы жили тогда на планете другой…»: Антология поэзии русского зарубежья. 1920-1990. В 4
книгах. - М.: 1995-1997.
2. А.Чагин. Расколотая лира. Россия и зарубежье: Судьбы русской поэзи в 1920-30-е годы. - М.:
1999.
3. Е.Эткинд. Русская поэзия ХХ века как единый процесс. // Вопросы литературы, 1988, № 10.
4. В.В.Агеносов. Литература русского зарубежья (1918-1996). - М., 1998.
5. О.Н.Михайлов. От Мережковского до Бродского. Литература русского зарубежья. - М., 2001.

1. 1701/Մ04

2. 20-րդ դարի գրականագիտական հայեցակարգեր

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2

6. II կիսամյակ

7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ծանոթացնել ուսանողներին 20-րդ դարի հիմնական գրականագիտական հայեցակարգերին,
կապված սոցիոլոգիական և հոգեվերլուծական ուղղությունների, ձևաբանական դպրոցի,
ստրուկտուրալիզմի և դիցաբանական քննադատության հետ,
 բացատրել նշված հայեցակարգերի ծագման, զարգացման և հերթափոխության
տրամաբանությունը,
 սովորեցնել ուսանողներին տարբերակել գեղարվեստական տեքստի վերլուծության և
մեկնաբանության մեթոդները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


լուսաբանելու 20-րդ դարի հիմնական գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու
մեթոդները,



ներկայացնելու 20-րդ դարի ականավոր գիտնականների աշխատությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության տարբեր մեթոդներ,



վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագորցությունը տարբեր գրականագիտական
մոտեցումների համատեքստում,



լուսաբանելու ռուս գրականության հիմնական միտումները տարբեր գրականագիտական
մեթոդների տեսակետից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


զեկուցումներ պատրաստելու ու և գիտական բանավեճեր վարելու՝ օգտագործելով ձեռք
բերված գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրները,
Ա3. նկարագրելու 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերն և մեթոդները,
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել
դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
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Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,


նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով՝ մեկնաբանությամբ,

 ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
19-րդ դարի գրականագիտական հայեցակարգերը և նրանց զարգացումը 20-րդ դարում։
«Հեղինակ – ստեղծագործություն – ընթերցող» համակարգը գրականագիտական հայեցակարգերի
ուսումնասիրության համատեքստում։ 20-րդ դարի սոցիոլոգիական գրականագիտության
հայեցակարգեր: 20-րդ. դարի հոգեբանական գրականագիտության հայեցակարգեր:
Դիցաբանական քննադատություն: Ձևաբանական և կառուցվածքաբանական հայեցակարգերը 20րդ դարի գրականագիտության մեջ։ Հետկառուցվածքաբանական հայեցակարգերը 20-րդ դարի
գրականագիտության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия
языка. Статьи. – М.: Лабиринт, 2000.
2. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. От системного подхода
к синергетической парадигме: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010.
3. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: 1996.
4. Классический психоанализ и художественная литература. / Сост. и общая редакция
В.М.Лейбина. – СПб.: Питер, 2002.
5. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения. Хрестоматия /сост.
Н.П.Хрящева. – М.: ФЛИНТА, 2016.
6. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: 2000.

1702/Մ02

4. 2 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
հնչույթաբանություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝

ծանոթացնել ռուսաց լեզվի հնչույթային համակարգի օրինաչափություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու ռուսաց լեզվի հնչույթային համակարգը,
2. վերարտադրելու ռուսաց լեզվի հնչույթային համակարգի օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացատրելու հնչույթաբանական դպրոցների մոտեցումների տարբերությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. ստացված գիտելիքները կիրառելու խոսքում և տարածելու դրանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա 1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել
դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Բ 4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները,
Գ 1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնչույթ. հիմնական ֆունկցիաները և հատկությունները: Մոսկովյան հնչույթաբանական դպրոց:
Լենինգրադյան հնչույթաբանական դպրոց: Ն. Տրուբեցկոյի հնչույթաբանական հայեցակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского языка. – М., 1956.
2. И.А. Бодуэн де Куртенэ. Фонетические законы // Избранные труды по общему языкознанию. Т.
2. – М., 1963.
3. Л. Л. Касаткин. Современный русский язык. Фонетика. – М., 2006.
4. М.И. Матусевич. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1976.
5. М.В.Панов. Современный русский язык. Фонетика. – М., 1979.
6. А.А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии: Очерк. Хрестоматия. – М., 1970.

1702/Մ03
4. 2 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է.
 ծանոթացնել ունկնդիրներին բառակազմության ուսումնասիրության ժամանանակից
ուղղությունների հետ;
 համեմատել ռուսերենը և հայերենը նոր ուղղությունների համատեքստում;
 ցույց տալ նոր գիտելիքների օգտագործման հնարավորությունները դասավանդման
ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



գիտակցելու տվյալ ոլորտի ժամանակակից հետազոտությունների ձեռքբերումները,
որոշելու արդի ռուսերենի բառակազմության մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



բացահայտելու նորակազմությունները և հապավումները,
վերլուծելու այն բառակազմական փաստերի վրա, որոնք բնորոշում են ազգային
մտածելակերպը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 2. կծանոթանա ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրներին,
Ա 4. կհասկանա տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս գրականության
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և գրականության հետ,
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել
դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Գ 3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նկարագրական մեթոդ,
2. վիճակագրական մեթոդ,
3. ինտերակտիվ դասախոսություններ,
4. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսաց լեզվի բառակազմության վիճելի տեսական հարցերի առաջացման աղբյուրները: Արդի
ռուսերենի բառակազմության տեսական բ խնդիրները: Բառակազմությունը իմացաբանության
տեսակետից: Ռուսաց լեզվի բառակազմության վիճելի տեսական հարցերի հիմնավորման
եղանակները: Ռուսերենի բառակազմության զարգացման ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Современный русский язык. Словообразование. – СПб., 2007.
2.
Земская Е.А. Русский язык. Словообразование. – М., 2004.
3.
Демидова К.И. и др. Современный русский язык. М., Флинта, 2007.
4.
Шведова Н.Ю. Энциклопедический лингвистический словарь. М., Наука, 1996.

1. 1406/Մ01

2. Ընդհանուր լեզվաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. – 2, գործ. – 2
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ավարտին հասցնել բանասեր ուսանողի լեզվաբանական պատրաստությունը,
 տալ լեզվի ընկալման և հետազոտման մեթոդաբանական հիմունքները,
 ավանդական հիմնահարցերից բացի, ուսանողը պատկերացում կստանա նաև
լեզվաբանության արդի ուղղությունների և միտումների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գիտակցելու լեզվաբանության կարևորագույն հասկացությունները,
ներթափանցելու լեզվի կառուցվածքի մեջ,
ընտրելու լեզվի ուսումնասիրության տարբեր մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



լուսաբանելու աշխարհի լեզուների ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
բացահայտելու լեզվաբանության և այլ գիտությունների կապը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտագործելու ստացած գիտելիքները և տարածելու դրանք այլ լեզվական գիտակարգերը
ուսումնասիրելիս:

1.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա 5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև
դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
Բ 1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և
գրականագիտական բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
Գ 4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսության մեթոդ,
2. խրթին հարցերի քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
3. եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր լեզվաբանության հիմնախնդիրները: Լեզվի գործառույթները: Լեզվաբանությունը այլ
գիտությունների համակարգում: Լեզվի համակարգը և կառուցվածքը: Լեզվի տարատեսակները:
Պրահայի լեզվաբանական դպրոցը: Կոպենհագենի գլոսեմատիկայի դպրոցը: Ամերիկյան
նկարագրական կառուցվածքային դպրոցը: Վ. ֆոն Հումբոլդտի լեզվաբանական հայացքները:
Հանրալեզվաբանության հիմնախնդիրները: Ճանաչողական լեզվաբանության հիմնական
հասկացությունները: Գենդերային լեզվաբանության հիմունքները: Ազգահոգելեզվաբանության
խնդիրները: Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգում: Լեզուների տիպաբանական
դասակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Актуальные проблемы русского языкознания. Под общ. ред. И.К. Манучарян. Ереван, 2004.
2. Ф.М. Березин, Б.Н. Головин. Общее языкознание. М., 1979.
3. В.А. Маслова. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2007.
4. Общее языкознание. Под общ. ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983.
5. Ю.С. Степанов. Основы общего языкознания. М., 1975.
6. Т.Н. Шадури. Общее языкознание. Тбилиси, 1883.
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2. Ռուսաց լեզվի քերականության արդի խնդիրներ / 3. ECTS
ձևաբանություն և շարահյուսություն/
6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2, գործ. – 2
6. II կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 արդի ռուսերենի ձևաբանության կարևորագույն հարցերի լուսաբանում նորագույն
տեսությունների լույսի ներքո,
 բարդ նախադասության մի շարք խնդիրների լուսաբանումը ժամանակակից
շարահյուսության տեսությունների լույսի ներքո:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


գիտակցելու ռուսերենի ձևաբանության կարևորագույն միտումները,



վերհիշելու բարդ նախադասության հետ անռչվող արդի խնդիրներին վերաբերվող բոլոր
տեսակետները,



վերարտադրելու ռուսերենի քերականության հիմնական տեսությունները,




թվարկելու տվյալ ոլորտի ժամանակակից հետազոտությունների ձեռքբերումները,
գրանցելու այն քերականական փաստերը, որոնք բնորոշում են ազգային մտածելակերպը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործելու գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելիս և



ռուսաց լեզուն դասավանդելիս,



աջակցելու սովորողների ինքնուրույն մտածողության զարգացմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


կիրառելու ստացած գիտելիքները իր գործնական աշխատանքում,
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տարածելու իր գիտելիքները գրագետ լեզվի միջոցով:

1. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա 3. կտիրապետի 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերին և մեթոդներին,
Բ 3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Գ 1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն և ինտերակտիվ գործնական դասընթացներ,
2. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
3. հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսաց լեզվի քերականության նկարագրմանը տարբեր մոտեցումներ ըստ նպատա վիճելի
տեսական հարցերի առաջացման աղբյուրները: Արդի ռուսերենի տեսական ձևաբանության
խնդիրները: Արդի ձևաբանությունը պատմության տեսակետից: Ռուսաց լեզվի ձևաբանության
վիճելի տեսական հարցերի հիմնավորման եղանակները: Ռուսերենի ձևաբանության զարգացման
ուղղությունները: Անտրոպոկենտրոն գիտական հարացույցը և ժամանակակից ռուսերենի բարդ
նախադասության շարահյուսության արդի խնդիրները: Բարդ նախադասության տարբեր
դասակարգումները: Նոր դասակարգման հիմնական հատկանիշները: Կառուցվածքային և
իմաստային յուրահատուկ հատկանիշներ ունեցող բարդ նախադասություններ: Բարդ
նախադասությունը և թարգմանչական խնդիրները: Բարդ նախադասությունը և ռուսաց լեզվի
դասավանդման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. - М.: Русский язык, 1996.
2. В.А.Плунгян. Общая морфология: Введение в проблематику. – М., 2003.
3. Г.А. Золотова. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. - М.: Наука, 1982.
4. Е.А. Земская. Русская разговорная речь. - М., 1973.
5. Е.Г.Борисова, А.Н.Латышева Лингвистические основы РКИ. – М., 2003.
6. Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. - М., 1976.
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2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
3. ECTS
իմաստաբանություն
3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2
6. III կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին արդի իմաստաբանության տեսություններին,
իմաստաբանական կարգերի առանձնահատկություններին,
 բառակազմական և բառագիտական փոխկապակցված հայեցակետերին:
9 Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


գիտակցելու ռուսերենի իմաստաբանության արդի տեսությունները,



ընտրելու արդի իմաստաբանական հետազոտություններին հատուկ հնարքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


լուսաբանելու և վերլուծելու ռուսերենի բառային համակարգին հատուկ տարաբնույթ
երևույթները,
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իրականացնելու տեսական գիտելիքները գիտահետազոտական և դասավանդման
մեթոդիկայի ոլորտներում:
2. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև
դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել
դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Բ 3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Բ 5. մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման գործընթացն իր
փուլերով և ժանրային գերապատվություններով:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, դասախոսություն պլանավորված սխալով,
2. վերարտադրողական մեթոդ,
3. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
4. հետազոտական մեթոդ,
5. պրոյեկտների կազմում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բառույթների համակարգային կապերը: Բազմիմաստության համակարգային ուսումնասիրության
հայեցակետերը: Հոմանիշների ուսումնասիրությունը համատեքստում: Հականիշների
տրամաբանական և իմաստային դասակարգումները: Բառերի խմբավորումնորը: Բառիմաստի
ոլորտում արդի տեսությունները: Բառակազմությունը` բառապաշարի հարստացման աղբյուր:
Իմաստաբանական ուսումնասիրությունների մեթոդները և հնարքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.:Наука, 1974.
2. Ю.Н. Караулов. Общая и русская лексикография. М., 1976.
3. Л.А. Новиков. Семантика русского языка. М., 1982.
4. Д.Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
5. А.А. Уфимцева. Лексическое значение. М., 1986.
6. И. М. Кобозева. Лингвистическая семантика. — Едиториал УРСС, 2000. — 352 с.

1702/Մ06
4. 2 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

2. Լեզվափիլիսոփայություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տալ լեզվի այս կամ այն հայեցակերպի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմունքները,
 գիտելիքներ տալ լեզվի և մտածողության փոխհարաբերության մասին,
 գիտելիքներ տալ լեզվի ճանաչողական հայեցակերպերին առնչվող հարցերի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



գիտակցելու լեզվի փիլիսոփայական հիմունքները,
վերարտադրելու լեզվի իմացաբանական հայեցակետերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարելու լեզվի տրամաբանական վերլուծություն:



վերլուծելու լեզուն փիլիսոփայության դիրքերից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
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արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա 5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև
դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
Բ 1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և
գրականագիտական բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
Բ 3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ինտերակտիվ դասախոսություն,
 խրթին հարցերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերությունը: Նշանակություն և իմաստ: Վերաբերության
հիմնահարցը: Ճշմարտացիության հիմնահարցը: Լեզվի տրամաբանական վերլուծությունը:
Աշխարհի լեզվական և տրամաբանական (հասկացութային) պատկերների փոխհարաբերությունը:
Լեզվաբանական հարաբերականություն: Սեպիր-Ուորֆի վարկածը: Վ. ֆոն Հումբոլդտի
լեզվաբանական հայացքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г.А. Брутян. Логическое в зеркале филологического. - Ереван, 2007.
2. В. фон. Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. - М., 1983.
3. Гипотеза Сепира-Уорфа. Новое в лингвистике. - М., 1960.
4. В.З. Панфилов. Взаимоотношение языка и мышления. - М., 1971.
5. Ю.С. Степанов. Язык и метод: К современной философии языка. - М., 1998.
6. Н. Хомский. Язык и мышление. - М., 1972.
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2. Տեքստի լեզվաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին տեքստի լեզվաբանության հիմնադրույթներին,
 պատվաստել՝ տեքստի բազմակողմանի վերլուծության ունակությունները՝ ներգրավելով
նրա հետազոտման տարբեր մեթոդներ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




թվարկելու տեքստի լեզվաբանության հիմնական տեսական խնդրացանկը,
գիտակցելու տեքստի և խոսույթի հարաբերակցությունները՝ ընդհանրությունը
տարբերությունները,
որոշելու տեքստի կարգերը, միավորների տեքստակազմիչ հնարավորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



ընտրելու առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,
կատարելու տարբեր ժանրերին պատկանող տեքստերի վերլուծությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)



օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)
կիրառելու ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալելու նոր գիտելիքներ և
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և

տարածելու կարողությունը,
զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու և
գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 4. կհասկանա տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս գրականության
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և գրականության հետ,
Բ 1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և
գրականագիտական բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
Բ 4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները,
Գ 2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ինտերակտիվ դասախոսություն,
 վերարտադրողական մեթոդ,
 հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունը անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեքստի լեզվաբանությունը որպես գիտական առարկա: «Տեքստ» և «խոսույթ» հասկացությունների
զուգադրությունը: Տեքստի բնութագրումը, նրա հիմնական հատկանիշները՝ ամբողջականությունը
և կապակցվածությունը: Տեքստերի տիպաբանությունը, գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական
տեքստերը: Համատեքստը և ենթատեքստը: Լեզվի տարբեր մակարդակների միավորների
տեքստակազմիչ հնարավորությունները: Տեքստի կարգերը: Տեքստի հետազոտման մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986.
2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007.
3. Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУП «Мир книги», 1998.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: КомКнига, 2007.
5. Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. – Ереван: Изд-во ЕГУ, 1991.
6. Реферовская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. – Л.: Наука, 1983.


1. 1701/Մ05

2. Ռուս գրական երգիծաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել ուսանողներին գրական երգիծանքի տեսության հիմնական դրույթներին,
առանձնացնել ռուս գրականության մեջ երգիծանքի զարգացման ուղիները,
դիտարկել ռուսական երգիծանքի պրոբլեմատիկան, ժանրային և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


լուսաբանելու գրական երգիծանքի տեսության հիմնական դրույթները,



ներկայացնելու ռուս գրականության մեջ երգիծանքի զարգացման հիմնական փուլերը,



ներկայացնելու ռուսական գրական երգիծանքի գաղափարական և գեղարվեստական
նկարագիրը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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վերլուծելու երգիծական ստեղծագործությունը՝ ժանրային, գեղարվեստական, ոճային
տեսանկյունից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.
Ա6. կծանոթանա հիմնական գրական ժանրերի և գրական միտումների
զարգացմանը, ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսություններին

պատմական

Բ6. վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի գեղարվեստական ստեղծագործությունները և
դրանց լեզվաբանական հայեցակետերը։
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը.
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,


ռեֆերատներ,



զեկուցումների ներկայացում և քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները՝
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխաատանքի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Երգիծաբանության տեսության հիմունքները: Ռուս գրականությունում երգիծանքի ծագումը,
զարգացման փուլերը, ուղղությունները: Ռուս գրական երգիծանքի գաղափարական և
գեղարվեստական առանձնահատկությունները, պրոբլեմատիկան:
Երգիծանքի հիմնական ժանրերը, նրանց գեղարվեստական և ոճային նկարագիրը:
Ռուս նշանավոր երգիծաբանների ստեզծագործությունների ուսումնասիրումը և վերլուծումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Дземидок Б. О комическом. М., 1974.
2.
Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. Л., 1976.
3.
Николаев Д. Смех – оружие сатиры. М., 1962.
4.
Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л. 1973.
5.
Пропп В. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
6.
Русская демократическая сатира XVII века. М,. 1977.

1. 1701/Մ06

2. 20-րդ դարի ռուսական թատերագրություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ներկայացնել ուսանողներին 20րդ դարի ռուս դրամատուրգիայի զարգացման
առանձնահատկությունները, նրա հիմնական փուլերը:
ծանոթացնել դարաշրջանի խոշորագույն դրամատուրգների ստեղծագործության հետ:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնել 20-րդ դարի ռուս դրամատուրգիայի զարգացման
առանձնահատկությունները,



լուսաբանել ժամանակաշրջանի խոշորագույն դրամատուրգների
ստեղծագործությունների գաղափարական և գեղարվեստական արժանիքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել դրամատիկ ստեղծագուրծություններ՝ ըստ ֆաբուլայի, գաղափարական
բովանդակության, հերոսների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


հանդես գալ զեկույցներով, մասնակցել քննարկումներին և գիտական բանավեճներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա6. կծանոթանա հիմնական գրական ժանրերի և գրական միտումների պատմական
զարգացմանը, ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսություններին
Բ3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ,


խմբակային քննարկումներ,



ուսանողների ինքնուրույն աշխատանք (զեկուցումներ):

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
20-րդ դարի ռուս դրամատուրգիայի զարգացման հիմնական փուլերը:
Հետհեղափոխական տարիների և 1920-ական թթ. ռուս դրամատուրգիայի զարգացման
առանձնահատկությունները: 1930-40-ական թթ. ռուս դրամատուրգիայի պաթոսը և
բովանդակությունը: Հասարակական «ձնհալի» ժամանակաշրջանի դրամատուրգիան:
Ժամանակը և մարդը 1970-80-ական թթ. ռուս թատերագիրների երկերում:
Դրամատուրգիայի «Նոր ալիքի» ներկայացուցիչները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Бугров Б.С. Русская современная драматургия 60-70-х годов. – М., 1981.
2.
Вишневская И.Л. Действующие лица. Заметки о путях драматургии. – М., 1989.
3.
Громова М.И. Русская современная драматургия. Учебное пособие. – М., 2006.
4.
Проблемы театрального наследия М.А. Булгакова. – Л., 1987.
5.
Русская драматургия XX века. Хрестоматия. Сост. Кременцов Л.П. – М., 2010
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1. 1701/Մ07

2. Ռուսական ռոմանտիզմի պոետիկան

4. 2 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝




19-րդ դարի 10-30-ական թվականների ռուս հեղինակների ստեղծագործության հիման վրա
ծանոթացնել ուսանողներին ռուսական ռոմանտիզմի պոետիկայի
առանձնահատկություններին,
պատկերացում ձևավորել ռոմանտիզմի ծագման և զարգացման պրոցեսի մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



լուսաբանելու ռոմանտիզմի դարաշրջանի ռուս հեղինակների ստեղծագործությունները,
ներկայացնելու ռուսական ռոմանտիզմի ժանրային բազմազանությունը և ոճաբանական
առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


հարաբերելու տարբեր գրական ոճերի ստեղծագործություններ,


վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագործությունը՝ հաշվի առնելով պոետիկայի
առանձնահատկությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 զեկուցումներ պատրաստելու ու գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. լուսաբանելու ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրները,
Ա5. բացատրելու լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես
նաև դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
Բ4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները.
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,


ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:



գործնական մեթոդներ (գիտահետազոտական պրակտիկա):

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռոմանտիզմը որպես գրական ուղղություն, ռուսական ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները:
Ռուսական ռոմանտիզմի հոսքերի դասակարգությունը:
19-րդ դարասկզբի արձակի և պոեզիայի ժանրային համակարգը: Ռուսական ռոմանտիզմի
պոետիկայի հիմնական կարգերը: Պուշկինյան ժամանակաշրջանի բանաստեղծները՝ որպես
ռոմանտիզմի տարբեր ուղղությունների ներկայացուցիչներ:
137

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. – М.: Наука, 1976.
2. Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. – М.: Аспект Пресс, 1995.
3. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (1800 – 1830-ые годы). – М.: Высшая
школа, 2007.
4. Сахаров В.И. Романтизм в России: эпоха, школы, стили. – М.: ИМЛИ РАН, 2004.
5. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига: Зинатне,
1998.
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2. Սլավոնագիտության և ռուսաց լեզվի
3. ECTS
պատմության արդիական հիմնախնդիրները
6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2, գործ. – 2
6. III կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին սլավոնական աշխարհի հետ, որը ներկայացված է մի շարք
երկրներով, ժողովրդներով և լեզուներով; ձևավորել ուսանողների մոտ սլավոնական
լեզուների մասին պատշաճ գիտելիքներ, հասկանալ սլավոնական լեզուների միջև եղած
տիպաբանական նմանությունները և տարբերությունները,
 ձևավորել ուսանողների մոտ հին սլավոներենի
խորը գիտելիքներ, քանի որ
ռուսագիտությունը սլավոնագիտության մասն է կազմում;
 լուսաբանել ժամանակակից ռուսաց լեզվի այն երևույթները, որոնց հասկանալը հնարավոր
է միայն պատմական մեկնաբանման միջոցով։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

գիտակցելու ժամանակակից ռուսաց լեզվի քերականական համակարգի
առանձնահատկությունները լեզվի պատմական զարգացման լույսի ներքո,
մեկնաբանելու
հին
սլավոնական
տեքստերի
շարահյուսական
առանձնահատկությունները,

և

ոճական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

համեմատելու և համադրելու ժամանակակից սլավոնական լեզուները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 2. կծանոթանա ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրներին,
Բ 1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և
գրականագիտական բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
Բ 3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Բ 4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. սեմինարներ
3. գործնական աշխատանք – ռեֆերատներ, տեքստերի վերլուծություն, վարժություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
3. եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 4
միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սլավոնագիտությունը, նրա առարկան և բովանդակությունը: Սլավոնական լեզուների
այբուբենները. կիրիլիցան և լատինական գիրը։ Սլավոնական լեզուների հնչյունաբանական,
ձևաբանական և շարահյուսական ընդհանրությունները և տարբերությունները։ Հին սլավոներենի
դերը սլավոնագիտության մեջ։ Հին սլավոներեն տեքստերի շարահյուսությունը, նրա
առանձնահատկությունները: Հին սլավոներենի ոճական միջոցների համակարգը: Պատմական
մեկնաբանության նշանակությունը լեզվի պատմության ուսումնասիրման մեջ: Ժամանակից
ռուսաց լեզվի առանձնահատկությունները լեզվի պատմական զարգացման լույսի ներքո:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н.А. Кондрашов. Славянские языки. - М., 1955.
2. И.К.Манучарян. Введение в славянскую филологию. – Ереван: Изд-во ЕГУ, 2011.
3. И.К. Манучарян. Очерки по типологии русского и чешского языков (синхронное и
диахронное описание). - Ереван: Изд-во Ереванского университета, 2006.
4. Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. Ответственный редактор
Л.Н.Смирнов. - М., 1990.
5. А.Е.Супрун. Лексическая типология славянских языков. - Минск, 1983.
6. В. В.Иванов, З. А. Потиха. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. – М., 1978.
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2. Հաղորդակցման տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. – 2, գործ. – 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին գիտելիքներ տալ հաղորդակցման գործընթացի, դրա հիմնական տարրերի,
կառուցվածքի և տեսակների մասին,
 ծանոթացնել արդյունավետ հաղորդակցման մեխանիզմների հետ,
 գործնականում զարգացնել միջանձնյա հաղորդակցային հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գիտակցելու արդյունավետ հաղորդակցման մեխանիզմները,
որոշելու հաղորդակցային խախտումների պատճառները,
տարբերելու բազմաբնույթ խոսողական ակտերը և ճիշտ մեկնաբանելու դրանք:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




վերլուծելու հաղորդակցման գործընթացի տարրերը,
բացահայտելու հաղորդակցման գործընթացի կառուցվածքը,
գործնականում իրականացնելու արդյունավետ հաղորդակցում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


օգտագործելու ստացած գիտելիքները և տարածելու դրանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև
դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
Բ 3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Բ 6. վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի գեղարվեստական ստեղծագործությունները և
դրանց լեզվաբանական հայեցակետերը,
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Գ 1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. սխալների քննարկում,
3. մոդելավորման մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
3. եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հաղորդակցման տեսության ստեղծումը. հարցի պատմություն: Հաղորդակցման տեսության
հիմնական հասկացությունները: Արդյունավետ հաղորդակցում: Հաղորդակցային խախտումներ:
Հաղորդակցման տեսության մեթոդները և գործառույթները: Հաղորդակցման արդի
հայեցակարգերը: Հաղորդակցման կառուցվածքային կաղապարները: Հաղորդակցման
գործընթացի տարրերը: Հաղորդակցման տարատեսակները. խոսքային, ոչ խոսքային և
հարախոսքային հաղորդակցում: Միջանձնյա, խմբային, հանրային և զանգվածային
հաղորդակցում: Դրանց առանձնահատկությունները: Խոսողական ակտերի տեսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Н.В. Анисина, Е.В. Ганапольская, Л.В. Степанова и др. Речевое общение: искусство убеждать. СПб., 1988.
2. И.Б. Голуб. Основы красноречия. - М., 2000.
3. Т. Ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. - М., 1985.
4. Основы теории коммуникации / Под ред. М.А.Василика. - М., 2005.
5. П.Л. Сопер. Основы искусства речи. - Ростов-на-Дону, 1999.
6. Г.Г. Почепцов. Теория коммуникации. - М., Киев, 2001.

1. 1701/Մ08

2. Գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. – 2, գործ. – 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին գրական տեքստի վերլուծության հիմնական մեթոդներին
 ձևավորել ուսանողների մոտ տեքստի վերլուծության և մեկնաբանման կարողություններ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գիտակցելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության նպատակները,
ներկայացնելու արդի գրականագիտության մեջ վերլուծության իշխող
տեսակետներին,
ձևակերպելու գեղարվեստական տեքստի վերլուծության հիմնական սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



վերլուծելու գրական ստեղծագործությունը որպես ամբողջականություն
կիրառելու ձերք բերված գիտելիքները գործնական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,
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Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել
դրանք ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Բ5. մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման գործընթացն իր
փուլերով և ժանրային գերապատվություններով,
Բ6. վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի գեղարվեստական ստեղծագործությունները և
դրանց լեզվաբանական հայեցակետերը։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական պարապմունքներ,
 ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխաատանքի հիման
վրա՝54 միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գեղարվեստական տեքստի վերլուծության արդի մեթոդները: Գեղարվեստական
ստեղծագործության ամբողճական վերլուծության սկզբունքները: Համատեքստի և ենթատեքստի
նշանակությունը գրական երկի իմաստը բացահայտելու համար: Քրոնոտոպի հասկացողությունը
որպես աշխարհի պատկերի կարևոր բաղադրիչ: Տարբեր ոճական միջոցների օգտագործումը
որպես հեղինակի աշխարհահայացքի արտահայտման հնարավորություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М.: «Языки
славянских культур», 2007.
2. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л.: «Просвещение», 1972.
3. Поэтика и стилистика русской литературы. Л.: «Наука», 1971
4. Поэтика русской литературы. М.: РГГУ, 2006
5. Поэтический строй русской лирики. Л.: «Наука», 1973

«Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/»
նշել ծրագրի անվանումը

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

«Միջմշակութային հաղորդակցություն
/ռուսաց լեզու/» 023 201.027

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

Ռուսերեն
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7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի
ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների,
իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան
մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


պատրաստել միջմշակութային հաղորդակցության (ռուսերենի հենքի վրա) որակյալ
մասնագետներ



պատրաստել ռուսաց լեզվաբանության և հարակից գիտությունների ոլորտում որակյալ
մասնագետներ



պատրաստել լեզվամշակութային տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ
ունեցող մասնագետներ

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և
միջմշակութային հաղորդակցության տեսական գիտելիքները,
2. ներկայացնել ռուսերենի, ռուս գրականության և միջմշակութային
հաղորդակցության արդի տեսությունները,
3. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և
կառուցվածքային կաղապարները,
4. լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու տարբերությունները,
այդ լեզուների տիպաբանության, ռուս և հայ գրականության համեմատական
տիպաբանության հարցերը,
5. քննարկել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների
մեթոդները և մեթոդաբանությունը,
6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային
աշխարհընկալումը և դրա արտացոլումը գեղարվեստական գրականության
մեջ,
7. հիմնավորել գիտական էթիկայի նորմերը:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային
հաղորդակցությանն առնչվող գիտելիքները,

2.

զուգադրել և համադրել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության արդի
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տեսությունները և հայեցակարգերը ու կիրառել դրանք ապագա
գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
3.

կիրառել միջմշակութային հաղորդակցության տեսությունների
հասկացությունները և սկզբունքները մանկավարժական և
գիտահետազոտական աշխատանքում,

4.

վերլուծել համանման երևույթները ռուսերենում և հայերենում, ռուս և հայ
գրականության մեջ,

5.

լուսաբանել արդի ռուսերենի և ռուս գրականության երևույթները և
միտումները,

6.

վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել
նորերը,
3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր,
5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
1. 1-ին ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխաատանքի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով,

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ
4.
5.
6.

1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխաատանքի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 5
միավոր առավելագույն արժեքով,
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով:
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Մանկավարժության ասպարեզում



դպրոց, հատկապես ավագ դպրոց, որպես ռուսաց լեզվի և գրականության
դասատու,



համալսարաններ և քոլեջներ, լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցման և ռուսաց
լեզվի դասախոս:

Օֆիսային աշխատանք



գործավարության կազմակերպիչ,



աշխատանք միջազգային կազմակերպություններում,



աշխատանք տուրիստական գործակալություններում,

Գիտահետազոտական աշխատանք


ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ, Ազգագրության ինստիտուտ, գիտական
կենտրոններ և ֆոնդեր,



պահանջների վերլուծաբան,
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ասպիրանտուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
էլեկտրոնային ռեսուրսներ
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
Պետական կրթական չափորոշիչ “Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
(ռուսերեն)” մասնագիտությամբ

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
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«Միջմշակութային հաղորդակցություն /ռուսաց լեզու/»

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ
նշել ծրագրի անվանումը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և
Ա1
միջմշակութային հաղորդակցության տեսական գիտելիքները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային
հաղորդակցությանն առնչվող գիտելիքները

Ա2

ներկայացնել ռուսերենի, ռուս գրականության և միջմշակութային
հաղորդակցության արդի տեսությունները

Բ2

Ա3

ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և
կառուցվածքային կաղապարները

Բ3

լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու
տարբերությունները, այդ լեզուների տիպաբանության, ռուս և հայ
գրականության համեմատական տիպաբանության հարցերը
քննարկել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների
Ա5
մեթոդները և մեթոդաբանությունը
լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային
Ա6
աշխարհընկալումը և դրա արտացոլումը գեղարվեստական
գրականության մեջ
հիմնավորել գիտական էթիկայի նորմերը
Ա7
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
Գ1
անհրաժեշտ ռեսուրսները

Բ4

Ա4

Գ2
Գ3

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)

Բ5
Բ6

զուգադրել և համադրել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության արդի
տեսությունները և հայեցակարգերը ու կիրառել դրանք ապագա
գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում
կիրառել միջմշակութային հաղորդակցության տեսությունների
հասկացությունները և սկզբունքները մանկավարժական և
գիտահետազոտական աշխատանքում
վերլուծել համանման երևույթները ռուսերենում և հայերենում, ռուս և հայ
գրականության մեջ
լուսաբանել արդի ռուսերենի և ռուս գրականության երևույթները և
միտումները
վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային
համատեքստում

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Գ5

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
1

Ա
2

Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4 Գ5

1603/Մ01
2301/Մ01
x

x

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1702/Մ01

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

1702/Մ02

x

Գրականության տեսություն
Ռուս գրականությունը՝ եվրոպականի համատեքստում
Հոգելեզվաբանություն
Ռուսերենի և հայերենի տիպաբանություն
Ռուս-հայերեն դարձվածքաբանություն
Հայաստանի պատկերը XX դարի ռուսական պոեզիայում
Ընդհանուր լեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն և
պրակտիկա
XX-րդ դարի ռուսական և եվրոպական վեպի
համեմատական տիպաբանություն
XIX-րդ դարի ռուս գրականության "ֆրանսիական տեքստը"

1407/Մ01

x

1701/Մ09

x

Ժամանակակից ռուսական և եվրոպական դրաման
Ռուսական և հայկական աշխարհները լեզվի լույսի ներքո
Ճանաչողական լեզվաբանություն
Միջմշակութային գործաբանություն
Ռուս-հայկական գրական կապեր
Համեմատական գրականագիտություն

1701/ Մ13

x

x

1702/ Մ15

x

x

Լեզվաքաղաքագիտություն և համացանցային լեզվաբանություն

1702/ Մ18

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

1701/ Մ15

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

x
x

x
x

x

x

x

x
x

1701/ Մ14

x

x
x

x

x

x

x
x
x
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x

x

1702/ Մ16
1702/ Մ17

x

x
x

1701/ Մ11

x
x

x

x

x

x

x

x

1406/ Մ01

x
x

x

1702/ Մ13
1701/ Մ10

x

x
x

1702/ Մ12

1701/ Մ12

x

x

x

x

x

1702/Մ11

1702/ Մ14

x

x

x

x
x

x
x
x

1702/
Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. I կիսամյակ




3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. - 1, գործ. - 1
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել հետազոտական կարևորագույն մեթոդներին,
ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում գիտական աշխատանքի ժանրերի մասին. թեզիսներ,
զեկուցում, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանք, ատենախոսություն և այլն,
ծանոթացնել գիտական աշխատանք կատարելու պլանավորման և դրա արդյունավետ իրականացնելու
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 գիտակցելու գիտական աշխատանքի առանձնահատկությունները,
 ընտրելու հետազոտական մեթոդները և որոշելու ճիշտ պլանավորումը,
 բացատրելու գիտական աշխատանքի լեզուն և ոճը,
 յուրացնելու գիտական աշխատանքի էթիկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կիրառելու հետազոտության պատշաճ մեթոդներ,
 կիրառելու տեսական գիտելիքները մագիստրոսական թեզը և այլ բնույթի գիտական աշխատանքներ
գրելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 կիրառելու ստացած գիտելիքները հետագայում գիտությամբ զբաղվելիս,
 կատարելու աշխատանքի ճիշտ պլանավորում,
 օգտվելու տեղեկատվական աղբյուրներից:

7.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 7. հիմնավորել գիտական էթիկայի նորմերը,
Բ 3. կիրառել միջմշակութային հաղորդակցության տեսությունների հասկացությունները և սկզբունքները
մանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքում,
Գ 3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ 5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. խրթին հարցերի քննարկում,
3. գիտական բանավեճերի կազմակերպում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական պլանավորում և փուլերը: Նյութի հավաքում: Նյութի քարտագրում: Գիտական աշխատանքի
լեզուն և ոճը: Գիտական տերմինաբանություն: Գիտական աշխատանքի տարատեսակները: Գիտական
աշխատանքի ձևերը: Գիտական հետազոտության մեթոդները: Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը:
Գիտական հետազոտության փուլերը: Գիտական հետազոտության էթիկա: Գրագողության
հասկացությունը: Գիտական քննարկման էթիկա:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Е.П.Артеменко, Р.К. Кавецкая, Б.В. Кривенко. Как писать курсовую работу по русскому языку. Воронеж,

8.
9.
10.
11.
12.

1965.
К.С. Бурдин, В.В. Вересаев. Как оформить научную работу. М., 1973.
А.А. Захаров, Т.Г. Захарова. Дневник аспиранта. М., 2003.
И.Н. Кузнецов. Научные работы: Методика подготовки и оформления. Минск, 2000.
И.П. Распопов. Просеминарий по лигвистике. Воронеж, 1981.
Ю.В. Рождественский. Риторика публичной речи. М., 1989.

1. 1702/Մ02

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. I կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. - 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ժամանակակից լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության արդի
հիմնախնդիրներին,
 ներկայացնել ոլորտի հետազոտման մեթոդները,
 ներկայացնել համակարգային մոտեցման սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

լուսաբանելու ժամանակակից լեզվաբանության ուղղությունները,
ներկայացնելու լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության կապերը,
բացատրելու միջմշակութային հաղորդակցության երևույթները մարդակենտրոն
համատեքստում,

լեզվաբանության

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

նկարագրելու միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացը,

5.

վերհանելու լեզվի դերը միջմշակութային հաղորդակցության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

զեկուցումներ պատրաստելու ու գիտական բանավեճեր վարելու:



Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Ա 3. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային կաղապարները,
Բ 2. զուգադրել և համադրել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության արդի տեսությունները և հայեցակարգերը ու
կիրառել դրանք ապագա գիտահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Գ 1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:

1.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,

2.

գիտա-գործնական պարապմունքներ,

3.

ուսանողների զեկուցումների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգումն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեզվաբանությունը որպես գիտություն: Ռացիոնալ և նորմատիվ քերականությունները: Համեմատական և
պատմական քերականությունը: Տրամաբանական և հոգեբանական ուղղությունները լեզվաբանությունում:
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Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ լեզվաբանությունը: Մարդակենտրոն լեզվաբանություն: Միջմշակութային
հաղորդակցությունը մարդակենտրոն (անտրոպոցենտրիկ) լեզվաբանության հարացույցում: Միջմշակութային
հաղորդակցության հասկացությունները և ուսումնասիրության հայեցակետերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7. А. Вежбицкая. Язык, культура, познание. М., 1996.
8. В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. /Пер. с немец. М., 1985.
9. В.И. Кодухов. Введение в языкознание. М., 1979.
10. В.М. Лейчик. Терминоведение: предмет, методы, структура. М., 2007.
11. В.А. Маслова. Лингвокультурология. М., 2001.

1.1407/М01

2. Գրականության տեսություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. I կիսամյակ



3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. - 2, գործ. - 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ
քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին համապարփակ գիտելիքներ հաղորդել գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն
մեթոդների, գրականության տեսության արդի խնդիրների վերաբերյալ,
պատկերացում տալ գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման նոր սկզբունքների, միջտեքստայնության,
քրոնոտոպի, միֆաքննադատության և գրական երկի կառուցվածքաբանական վերլուծության սկզբունքների
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ճանաչելու գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդները,
բացատրելու գրականության տեսության արդի խնդիրների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

համադրելու / հակադրելու գրականագիտական վերլուծության ավանդական և արդի մեթոդները,
կիրառելու գրական երկի վերլուծության նոր եղանակներ՝ ըստ գրականագիտական մի շարք հիմնարար
հասկացությունների,

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 վերջնարդյունքները.
Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Ա 5. քննարկել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները և
մեթոդաբանությունը,
Բ 6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային աշխարհընկալումը և դրա
արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 գործնական պարապմունքներ,
 ինքնուրույն աշխատանքներ, ռեֆերատներ դասընթացի կոնկրետ թեմաների շուրջ:
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1.
2.
3.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Գրականագիտական հետազոտությունների նորագույն մեթոդների համառոտ ակնարկ. գրականության
տեսության արդի հիմնական խնդիրների, գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման նոր սկզբունքների
ներկայացում, ընդհանուր գիտելիքների հաղորդում միջտեքստայնության, քրոնոտոպի, միֆաքննադատության
և գրական երկի կառուցվածքաբանական վերլուծության հիմնական սկզբունքների մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Ուելլեք Ռ., Ուորրեն Օ., Գրականության տեսություն, Եր., 2008:
7. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, ԵՊՀ, 2016:
8. Хализев В., Теория литературы, М., 2009.
9. Давыдова Т. Т., Пронин В. А., Теория литературы, М., 2003.
10. Введение в литературоведение, Под ред. Л. В. Чернец, М., 2011.

1701/ Մ09
4. 4 ժամ/շաբ.
6. I կիսամյակ




2. Ռուս գրականությունը եվրոպականի համատեքստում 3. ECTS
6 կրեդիտ
5. դաս. - 2, գործ. - 2
7. 2 ընթացիկ քննություն,
1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին 18-20-րդ դարերի ռուս գրականության հիմնական ուղղություններին՝
եվրոպական գրական միտումների համատեքստում,
վերլուծել գրական ուղղությունների տեսական հայեցակարգերը և հերթափոխման պատճառներն ու
մեխանիզմները,
դիտարկել գրական ուղղությունների ժանրային գերապատվությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնելու 18-20-րդ դարերի գրական ուղղությունների առանձնահատկությունները,
բացատրելու գրական ուղղությունների հերթափոխման պատճառներներն ու մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

համեմատելու գրական ուղղությունների տեսական հայեցակարգերը,
վերլուծելու գեղարվեստական ստեղծագործությունը եվրոպական և ռուսական գրական միտումների
համատեքստում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

զեկուցումներ պատրաստելու ու գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Ա 4. լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու տարբերությունները, այդ լեզուների
տիպաբանության, ռուս և հայ գրականության համեմատական տիպաբանության հարցերը,
Բ 6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային աշխարհընկալումը և դրա
արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ,
Գ 4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,


գործնական պարապմունք,



ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրական ուղղությունների հերթափոխման պատճառներն ու մեխանիզմները։ Եվրոպական և ռուսական
կլասիցիզմ։ Կլասիցիզմի հիմնական ժանրերը։ Եվրոպական և ռուսական սենտիմենտալիզմ։
Սենտիմենտալիզմի հիմնական ժանրերը։ Եվրոպական և ռուսական լուսավորչականություն։ Եվրոպական և
ռուսական ռոմանտիզմ։ Ռոմանտիզմի հիմնական ժանրերը։ Ռեալիզմը եվրոպական և ռուսական
գրականության մեջ։ Ռեալիզմի փոխակերպումները։ 20-րդ դարի մոդեռնիստական ուղղությունները
եվրոպական և ռուսական գրականության մեջ։ Ռուսական մոդեռնիզմի առանձնահատկություններն ու
ժանրային համակարգը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
7.
Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века в трёх частях. М., 2007.
8.
Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы / В.Н. Альфонсов и др. –
СПб.: Logos; Высшая школа, 2002.
9.
Теория литературы в 2 тт. п/р.Н.Д.Тамарченко, М.,2004
10.
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб.пособие. - М.: Аспект Пресс, 1996.
11.
Хализев В.Е.Теория литературы. М.,2000
1.
2.
3.

1. 1702/ Մ11

2. Հոգելեզվաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ


3. ECTS
3 կրեդիտ
5. դաս. - 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին խոսքի արտադրման և ընկալման խնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

յուրացնելու խոսքի արտադրման և ընկալման հարցերը,
թվարկելու հոգելեզվաբանության կայացման փուլերը, խոսքի արտադրման փուլերը և ընկալման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

արժևորելու զրուցակցի խոսքը և ճիշտ ընկալելու այն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

1.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 3. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային կաղապարները,
Բ 2. վերլուծել համանման երևույթները ռուսերենում և հայերենում, ռուս և հայ գրականության մեջ,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ 4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ինտերակտիվ դասախոսություն,
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2.
1.

հոգելեզվաբանական գիտափորձերի անցկացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հոգելեզվաբանության հիմնական խնդիրները: Հոգելեզվաբանության կայացման փուլերը: Խոսքի արտադրումը
և արտադրման փուլերը: Ուրիշի խոսքի ընկալման եղանակները: Նեյրոլեզվաբանությունը որպես
հոգելեզվաբանության գործնական մաս: Նեյրոլեզվաբանության հիմնական հասկացողությունները:
Նեյրոլեզվաբանության հիմնական խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

В.П. Белянин. Психолингвистика: Учебник. – 3-е изд., исп. – М., 2005.

2.

Н.Н. Васильев. Тренинг преодоления конфликтов. - СПб., 2002.

3.

В.П. Глухов. Основы психолингвистики: Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: Изд-во Астрель, 2005.

4.

В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. – М., 1985.

5.

А.А. Леонтьев. Основы психолингвистики. – М., 2005.

6.

О’Коннор, Дж.Сеймор. Введение в нейролингвистическое программирование: Как понимать людей и как
оказывать влияние на людей. / Пер. с англ. – Челябинск, 1998

1. 1702/ Մ12 2. Ռուսերենի և հայերենի տիպաբանություն
4 2․ ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ
7.

8․Դասընթացի նպատակն է՝




ծանոթացնել ուսանողներին.
արդի տիպաբանության հարցերին,
համեմատական քերականության մեթոդներին:

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. - 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

որոշելու լեզվական ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները,

2.

բացատրելու լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումների տրամաբանությունը,

3.

մատնանշելու հայերենի և ռուսերենի համեմատական վերլուծության մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

համեմատելու ռուսերենի և հայերենի լեզվական համակարգերը,

5.

մեկնաբանելու ռուսերենի քերականությունը և ի հայտ բերելու ռուսերենի և հայերենի միջև եղած
ընդհանրություններն ու տարբերությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 4. լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու տարբերությունները, այդ լեզուների
տիպաբանության, ռուս և հայ գրականության համեմատական տիպաբանության հարցերը,
Ա 6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային աշխարհընկալումը և դրա
արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ,
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Բ 4. վերլուծել համանման երևույթները ռուսերենում և հայերենում, ռուս և հայ գրականության մեջ,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում:

1.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն, դասախոսություն պլանավորված սխալով,

2.

վերարտադրողական մեթոդ,

3.

էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,

4.

հետազոտական մեթոդ,

5.

պրոյեկտների կազմում:

1.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեզվի գոյացման և կազմավորման վարկածները։ Լեզուների բազմազանությունը։ Լեզուների
ծագումնաբանական դասակարգումը: Հայերենի և ռուսերենի բնութագրումը։ Տիպաբանական
հետազոտությունների ուղղությունները: Ռուս-հայերեն համեմատական քերականությունը և
բառագիտությունը։ Լեզուների բառագիտական տիպաբանություն: Հայերենի և ռուսերենի բառապաշարի
առանձնահատկությունները։ Լեզուների ձևաբանական տիպաբանություն: Հայերենի և ռուսերենի
ձևաբանական զուգահեռները։ Լեզուների շարահյուսական տիպաբանություն: Հայերենի և ռուսերենի
շարահյուսության առանձնահատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. (На материале французского и русского языков). М.,1977.
2. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л-д: Наука, 1972.
3. Тер-Аракелян Р.А. Переводная грамматика. Ереван: Макмиллан-Армения, 2005. – 148с.
4. Тер-Аракелян Р.А. Лекции по переводной грамматике. Ереван: Макмиллан-Армения, 2006,144с.
5. Աբեղյան Մ․ Հայոց լեզվի տեսութուն, Երևան, 1965.
6. Ջահուկյան Գ․Բ․ Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974.

1. 1702/ Մ13

2. Ռուս-հայերեն դարձվածքաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. - 2
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել ռուսերենի և հայերենի դարձվածքներին,
 զինել տեսական գիտելիքներով, գործնականում կատարելագործել ռուսերենի . հայերենի դարձվածքների
իմացությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բացատրելու ռուսերենի և հայերենի դարձվածքային միավորները,
նկարագրելու տարբեր ոճաբանական ոլորտներին պատկանող դարձվածքները,
լուսաբանելու դարձվածքաբանության ճանաչողական և լեզվամշակութային հայեցակետերը,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

փաստարկելու առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,
կատարելու համեմատական վերլուծություն և թարգմանություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.
8.

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
կիրառելու ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալելու նոր գիտելիքներ և տարածել կարողությունը,
զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու և գիտական բանավեճեր
վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային աշխարհընկալումը և դրա
արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ,
Բ 1. կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Բ 4. վերլուծել համանման երևույթները ռուսերենում և հայերենում, ռուս և հայ գրականության մեջ,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.

ինտերակտիվ դասախոսություն,
վերարտադրողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դարձվածքաբանության ճանաչողական հայեցակետները։ Դարձվածքաբանության լեզվամշակութային
հայեցակետները։ Դարձվածքաբանության հաղորդակցական հայեցակետերը։ Ռուսերենի դարձվածքների
տեսության հիմունքները: Հայերենի դարձվածքների տեսության հիմունքները։ Դարձվածքային միավորների
ոճական-կիրառական առանձնահատկությունները: Դարձվածքների թարգմանության տեսություն։ Ռուսերենի
և հայերենի դարձվածքների թարգմանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1986.
Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами. Cборник научных трудов.
Белгород, 2013.
Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. СПб., 2005.
Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. Л., 1977.
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.,
1996.
Բեդիրյան Պ.Ա. Ժամանակակից հայերենի դարձվածքաբանություն, Եր., 1978.

– 154 –

1. 1701/ Մ10

2. Հայաստանի պատկերը XX դարի ռուսական
3. ECTS
պոեզիայում
3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. II կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց




8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին XX դարի ռուս բանաստեղծների Հայաստանին նվիրված
ստեղծագործություններին,
բացահայտել այդ երկերում արտացոլված Հայաստանի պատմական ուղու, ազգային մշակույթի,
ժողովրդի հոգևոր արժեքների և այլ թեմաները,
ներկայացնել նյութը հայ-ռուսական գրական և մշակությանին կապերի տեսանկյունից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու XX դարի ռուս բանաստեղծների Հայաստանին նվիրված ստեղծագործությունները,

2.

հիմնավորելու այս կամ այն հեղինակի Հայաստանի ընկալման և պատկերավորման ուրույն գծերն ու
հատկանիշները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կատարելու բանաստեղծական տեքստերի վերլուծություն՝ թեմատիկ և պատկերային մակարդակներով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 4. լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու տարբերությունները, այդ լեզուների
տիպաբանության, ռուս և հայ գրականության համեմատական տիպաբանության հարցերը,
Ա 6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային աշխարհընկալումը և դրա
արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ, գործնական պարապմունքներ, ուսանողների զեկուցումների ներկայացում և
քննարկում:

1.

1.
2.
3.
4.
5.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քնությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայաստանի պատկերը ռուս բանաստեղծների 1910-1930-ական թ.թ. ստեղծագործություններում /Վ.
Բրյուսով, Ս. Գորոդեցկի, Օ. Մանդելշտամ /:
Հայաստանը Վ. Զվյագինցևայի, Ի. Սնեգովայի, Ե. Նիկոլաևսկայի, Ա. Գիտովիչի, Ա. Տարկովսկու և այլ
բանաստեղծների երկերում /1930-1970-ական թ.թ./:
Դարավերջի /1970-1990-ական թ.թ./ ռուս պոեզիան Հայաստանի մասին /Ա. Կուշներ, Մ. Դուդին, Վ.
Մատուսովսկի, Բ. Չիչիբաբին և այլք/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Брюсов и Армения. В 2 книгах. Книга 1. Ереван, 1988.
С. Городецкий. Об Армении и армянской культуре. Ереван, 1974.
Джанполадян М. «Когда строку диктует чувство...» Ер., 2006
Кубатьян Г. Ворованный воздух. Ер., 2005.
Мкртчян Л. Черты родства. Ер., 1973.
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1. 1406/ Մ01

3. ECTS
6 կրեդիտ

Ընդհանուր լեզվաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. II կիսամյակ

5. դաս.–2, գործ. - 2
7. 2 ընթացիկ քննություն,
1 եզրափակիչ քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ավարտին հասցնել բանասեր ուսանողի լեզվաբանական պատրաստությունը,
 տալ լեզվի ընկալման և հետազոտման մեթոդաբանական հիմունքները,

ավանդական հիմնահարցերից բացի, ուսանողը պատկերացում կստանա նաև լեզվաբանության
արդի ուղղությունների և միտումների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

գիտակցելու լեզվաբանության կարևորագույն հասկացությունները,

2.

ներթափանցելու լեզվի կառուցվածքի մեջ,

3.

ընտրելու լեզվի ուսումնասիրության տարբեր մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

լուսաբանելու աշխարհի լեզուների ընդհանրություններն ու տարբերությունները,

5.

բացահայտելու լեզվաբանության և այլ գիտությունների կապը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

օգտագործելու ստացած գիտելիքները և տարածելու դրանք այլ լեզվականգիտակարգերը
ուսումնասիրելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 4. լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու տարբերությունները, այդ լեզուների
տիպաբանության, ռուս և հայ գրականության համեմատական տիպաբանության հարցերը,
Բ 1. կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Գ 1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:


3.
4.

Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ինտերակտիվ դասախոսության մեթոդ,
խրթին հարցերի քննարկում:

4.
5.
6.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ընդհանուր լեզվաբանության հիմնախնդիրները: Լեզվի գործառույթները:
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Լեզվաբանությունը այլ

գիտությունների համակարգում: Լեզվի համակարգը և կառուցվածքը: Լեզվի տարատեսակները:
Պրահայի լեզվաբանական դպրոցը: Կոպենհագենի գլոսեմատիկայի
դպրոցը: Ամերիկյան
նկարագրական կառուցվածքային դպրոցը: Վ. ֆոն Հումբոլդտի լեզվաբանական հայացքները:
Հանրալեզվաբանության
հիմնախնդիրները:
Ճանաչողական
լեզվաբանության
հիմնական
հասկացությունները: Գենդերային լեզվաբանության հիմունքները: Ազգահոգելեզվաբանության
խնդիրները: Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգում: Լեզուների տիպաբանական դասակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Актуальные проблемы русского языкознания. Под общ. ред. И.К. Манучарян. Ереван, 2004.
Ф.М. Березин, Б.Н. Головин. Общее языкознание. М., 1979.
В.А. Маслова. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2007.
Общее языкознание. Под общ. ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983.
Ю.С. Степанов. Основы общего языкознания. М., 1975.
Т.Н. Шадури. Общее языкознание. Тбилиси, 1983.

1. 1702/ Մ14 2. Միջմշակութային հաղորդացման տեսություն և
պրակտիկա
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2, գործ. - 2
6. II կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն,
1 եզրափակիչ քննություն



3. ECTS
6 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ձևավորել և ընդլայնել ուսանողների միջմշակութային հաղորդակցման տեսության ոլորտում
գիտելիքները,
գործնականում զարգացնել ուսանողների միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրելու միջմշակութային հաղորդակցման տեսության կարևորագույն հասկացությունները,
2. լուսաբանելու միջմշակութային հաղորդակցման հայեցակարգերը և տեսությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում իրականացնելու հաջող միջմշակութային հաղորդակցման համար անհրաժեշտ
գիտելիքներն ու հմտությունները,
4. խուսափելու միջմշակութային բախումներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. ստեղծագործաբար կիրառեու ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրների լուծման համար,
6. զեկուցումներ կարդալու միջազգային գիտաժողովներում և գիտական բանավեճեր վարելու,
7. առաջարկներ անելու տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու
վերաբերյալ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Բ 1. կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ 5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1.
2.
3.

1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. մոդելավորման մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջմշակութային հաղորդակցման կարևորագույն հասկացությունները: Լեզվի և մշակույթի
փոխհարաբերությունը: Սեպիր-Ուորֆի վարկածը: Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնական
տեսությունները: Է. Հոլի տեսությունը: Հոֆշտեդեյի տեսությունը: Մշակութային գրագիտության Խիրշի
տեսությունը: Միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները. խոսքային հաղորդակցում: Ոչ խոսքային
միջմշակութային հաղորդակցում: Հարախոսքային միջմշակութային հաղորդակցում: Լեզվական
քաղաքավարության հասկացությունը տարաբնույթ մշակույթներում: Միջմշակութային բախումներից
խուսափելու միջոցները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Г. Гачев. Ментальности народов мира. М., 2003.

2.

Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., 2006.

3.

История ментальностей: Историческая антропология. М., 1996.

4.

А.П. Садохин. Межкультурная коммуникация. М., 2004.

5.

С.Г. Тер-Минасова. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2004.

6.

Э. Холл. Как понять иностранца без слов. М., 1995.

1. 1701/ Մ11

XX դարի ռուսական և եվրոպական վեպի 3. ECTS
համեմատական տիպաբանություն
3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. III կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց



2.

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել 20-րդ դարի ռուսական և եվրոպական վեպի տիպաբանական առանձնահատկությունները,
լուսաբանել ժանրի զարգացման մեխանիզմները XX-րդ դարում ռուսական և եվրոպական
գրականության մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
գիտակցելու 20-րդ դարի ռուս գրականության փոխհարաբերությունները եվրոպական գրականության
հետ,
ճանաչելու 20-րդ դառի ռուսական և եվրոպական վեպի տիպաբանական զուգահեռները,
ներկայացնելու դասընթացի հիմնական տերմինաբանությանը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
մեկնաբանելու տիպաբանական առնչությունները հետագա գիտական աշխատանքներում,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 2. ներկայացնել ռուսերենի, ռուս գրականության և միջմշակութային հաղորդակցության արդի
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տեսությունները,
Բ 1. կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում,
Գ 3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,



նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր)՝ մեկնաբանությամբ,



ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:




1.
2.
3.
4.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վեպի ժանրային առանձնահատկությունները: Վեպի տեսությունը ռուսական և եվրոպական
գրականագիտւթյան մեջ: Վեպի տեսական պատմության և պատմական տիպաբանության խնդիրները:
Հակաուտոպիայի առանձնահատկությունները: "Ավանդական" ռեալիստական արձակ: Կրոնական վեպ:
Էքզիստենցիալիստալան հոգեբանական վեպ: Ռուսական և եվրոպական մոդեռնիստական վեպի
առանձնահատկությունները: Պատմական վեպ: Հոգեբանական վեպ-մտորումը եվրոպական
գրականության մեջ և նրա զարգացման մեխանիզմները XX-րդ դարի ռուսական արձակում:
Սենտիմենտալ-ռեալիստական վեպի զարգացումը 20-րդ դարում:
Հիմնական գրականության ցանկ.
Бахтин М.М. Эпос и роман. Изд. Азбука, 2000.
Эсалнек Э.Я. Типология романа. Издательство МГУ, Москва, 1991.
Большакова А.Ю. Типология и менталитет (К проблеме русско-западных межлитературных
схождения)//Филологические науки. 1996, 6.
Григорян А.П. Анализ структуры литературного произведения. Ереван., 1984.

1. 1701/ Մ12 2. XIX դարի ռուս գրականության «ֆրանսիական տեքստը»
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. III կիսամյակ



3. 3. ECTS
3 կրեդիտ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ունկնդիրներին ռուս-ֆրանսիական գրական կապերի ամենանշանակալից փաստերի հետ,
պատկերացում տալ 19-րդ դ. ռուս գրականության վրա թողած ֆրանսիական գրականության ազդեցության
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցելու ռուս-ֆրանսիական գրական կապերի կարևորագույն երևույթները,
2. լուսաբանելու ռուս-ֆրանսիական միջմշակութային առնչությունների ցարգացման փուլերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. բացահայտելու ֆրանսիական գրականության գաղափարների և կերպարների ազդեցությունը ռուս գրողների
աշխարհահայացքի վրա,
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4. կիրառելու ստացած գիտելիքները գործնական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Ա 3. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային կաղապարները,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում,
Գ 4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ, ուսանողների զեկույցների ներկայացում և քննարկում, նյութերի խմբակային
վերլուծություն:
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուս-ֆրանսիական գրական կապերի դերն ու նշանակությունը ռուս գրականության կայացման և
զարգացման մեջ: Պառնիի և այլ ֆրանսիացի հեղինակների ազդեցությունը Պուշկինի վրա: XIXդ. ֆրանսիական
գրականության նվաճումները և Բելինսկու գրական հայացքների ձևավորումը: Տուրգենևի գրական կապերը
ֆրանսիական գրողների հետ: Վիկտոր Հյուգոն և Դոստոևսկու մարդու իդեալի ձևավորումը: Ֆրանսիական
գրականության արձագանքները Տոլստոյի ուշ շրջանի ստեղծագործության մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
В.Г.Белинский и литературы Запада. М., 1977.
Звигильский А.Я. Иван Тургенев и Франция. М., 2008.
Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в Х1Х в. М., 1977.
Майер П. Русские читают французов. Лермонтов, Достоевский, Толстой и французская литература. М., 2011.
Штырова А.Н. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» в контексте французской романтической прозы первой
трети Х1Х века. Тверь, 2002.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 բացահայտել 20-րդ դարավերջի – 21-րդ դարասկզբի ռուսական և եվրոպական դրամատուրգիայի
զարգացման հիմնական միտումները,
 ցույց տալ ռուս և եվրոպական դրամատուրգների գեղագիտական փնտրտուքների բազմազանությունը;
 արտացոլել նոր դրամատուրգիական ձևերի որոնումը, նախորդ թատերական ավանդույթի հետ
երկխոսության բարդ գործընթացը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6.
7.

նկարագրելու 20-րդ դարավերջի – 21-րդ դարասկզբի ռուս, ինչպես նաև անգլիացի և ֆրանսիացի
դրամատուրգների գեղագիտական որոնումները,
լուսաբանելու ռուս և եվրոպացի հեղինակների ստեղծագործության մեջ հիմնական
դրամատուրգիական սկզբունքներն ու գեղարվեստական հնարքները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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8.

բացահայտելու 20-րդ դարավերջի – 21-րդ դարասկզբի ռուս և եվրոպական դրամատուրգների
ստեղծագործությունների գաղափարա-գեղարվեստական ուղղվածությունը,
9.
հիմնավորելու ժանրային սինթեզի խնդիրներն այդ ստեղծագործություներում,
10.
ներկայացնելու ռուս և եվրոպական հեղինակների կողմից երիտասարդական, պատմական և
ժամանակակից թեմատիկայի լուսաբանման ընդհանրությունները,
գ. ընդհանրական կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11. զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 2. ներկայացնել ռուսերենի, ռուս գրականության և միջմշակութային հաղորդակցության արդի
տեսությունները,
Բ 1. կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում,
Գ 3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով,

3.

զեկուցումների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
20-21-րդ դդ. սահմանագծին ռուսական դրամատուրգիայի զարգացման հիմնական միտումները (Լ.
Պետրուշևսկայայի, Ն. Կոլյադայի, Ն. Սադուրի, Կ. Դրագունսկայայի, Օ. Բոգաևի և այլոց դրամաների
նյութերի հիման վրա): Վերակառուցումը ռուսական դրամատուրգիայի և թատրոնի ճակատագրում:
Ժամանակակաից ռուսական երիտասարդական դրամատուրգիան: 20-րդ դարավերջի – 21-րդ
դարասկզբի ռուսական փաստագրական դրաման: 20-րդ դարավերջի – 21-րդ դարասկզբի անգլիական
դրամատուրգիան (Տ. Ստոպպարդ, Ջ. Պրիստլի, Գ. Պինտեր և այլն): Ֆրանսիական ժամանակակից
դրաման (Բ. Կոլտես, Ժ. Անույ, Ժ. Պոմրա և այլն): Պայմանականության խնդիրը ժամանակակից
ռուսական և եվրոպական դրամայում: Հետմոդեռնիստական միտումները ժամանակակից ռուսական և
եվրոպական դրամատուրգիայում: 20-րդ դարավերջի – 21-րդ դարասկզբի հոգեբանական թատրոնի
առանձնահատկությունները ռուսական և եվրոպական դրամայում: Ստեղծագործության նոր ձևերը
ժամանակակից ռուսական և եվրոպական թատրոնում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Бабенко В.Г. Драматические жанры и их взаимодействие: английская и ирландская драматургия. Иркутск,
1988.
Биллингтон М. Английская “новая драма” сорок лет спустя // Иностранная литература.1995,N10.
Громова М.И. Русская драматургия конца 20-нач.21 вв. Учебное пособие. М.,2006
История западноевропейского театра в 4-х тт. (Под ред. Г.Н.Бояджиева и др.) Т.4, М., 2013
Луков В.А.Французская драматургия. М., МГПИ, 1984
Ступников И.В.Великобритания: драматургия и театр. М., 1992
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
խորացնել և ի մի բերել բակալավրիատում ստացած գիտելիքները և հարստացնել դրանք տեսության
նորագույն տվյալներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

բացատրելու այդ ոլորտի հայեցակարգային խնդիրները,
քննարկելու ռուսական և հայկական կոնցեպտների ընդհանրությունները և առանձնահատկությունները,
ներկայացնելու ռուսերենի և հայերենի ամենատարածված դարձվածքները և առածները և դրանց`
աշխարհի ազգային պատկերի հետ կապը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

ընտրելու առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,
կատարելու համեմատական վերլուծություն և թարգմանություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),

7.

ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու, նոր գիտելիքներ ընկալելու և տարածելու,

8.

զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու և գիտական
բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 2. ներկայացնել ռուսերենի, ռուս գրականության և միջմշակութային հաղորդակցության արդի
տեսությունները,
Բ 1. կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Բ 4. վերլուծել համանման երևույթները ռուսերենում և հայերենում, ռուս և հայ գրականության մեջ,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. ինտերակտիվ դասախոսություններ,
14. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Դիցաբանական պատկերների և խորհրդանիշների ընդհանրությունը և յուրահատկությունը:
Դիցաբանական պատկերները բանահյուսության ոլորտում: Ռուսերենի և հայերենի քերականական
առանձնահատկությունները` արտացոլված աշխարհի ազգային պատկերներում: Ռուսերենի և
հայերենի դարձվածքաբանական առանձնահատկությունները: Ռուսերենի և հայերենի առածները:
Այլաբանությունները և խորհրդանիշները կենդանիների և բույսերի անվանումներում: Ռեալիաները և
դրանց թարգմանության ձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., Высшая школа, 1986.
2.
Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.,
Языки славянской культуры, 2005.
3.
Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М., 2003.
4.
Крейналин Г.Е., Кронгауз М.А. Семиотика или азбука общения. М., Флинта, Наука, 2006.
5.
Хачатурян Н.А. Национальная картина мира и проблема рода при переводе // Лингвистические
исследования, вып. 3, Ереван, Эдит Принт, 2011.
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6.

Хачатурян Н.А. Национально обусловленные трансформации в армянских переводах сказок А.С. Пушкина
// Опыты пристального чтения. Статьи о переводе и литературе. Ереван, ЕГУ, 2010.

1. 1702/ Մ16

3. ECTS
3 կրեդիտ

2. Ճանաչողական լեզվաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. - 2

6. III կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դիտարկել լեզվի ճանաչողական գործառնությունը, լեզվի դերը և մասնակցությունը մարդու
ճանաչողական աշխարհընկալման գործընթացի մեջ,



ծանոթացնել ճանաչողական լեզվաբանության հիմնական մեթոդաբանական դրույթներին,



համակարգել ճանաչողական լեզվաբանության կարևոր հասկացությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

լուսաբանելու ճանաչողական լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկան, նպատակները և
խնդիրները,

2.

անվանելու ճանաչողական լեզվաբանության տերմինաբանական համակարգը,

3.

բացատրելու կոնցեպտի կառուցվածքը և նրա նկարագրման մեթոդիկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

գնահատելու լեզվի դերը մարդու ճանաչողական աշխարհաընկալման գործընթացում,

5.

ընտրելու կոնցեպտի ուսումնասիրման մեթոդները,

6.

գործնականում իրականացնելու կոնցեպտի նկարագրման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

կիրառելու ստացած գիտելիքները հաղորդակցման տեսության մեջ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ 2. զուգադրել և համադրել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության արդի տեսությունները և
հայեցակարգերը ու կիրառել դրանք ապագա գիտահետազոտական և մանկավարժական
աշխատանքում,
Գ 1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. լսարանային քննարկում,
3. ուսանողի հետազոտական աշխատանք (որևէ կոնցեպտի նկարագրում):
1.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ճանաչողական լեզվաբանության առանձնահատկությունը: Լեզվի դիտարկումը մարդու ճանաչողական
գործունեության տեսանկյունից: Ճանաչողական լեզվաբանության կազմավորման փուլերը, աղբյուրները
և խնդիրները: Ճանաչողական լեզվաբանության հիմանական եզրերը. կոնցեպտ, հասկացություն,
իմաստ:

Տարբեր

տեսակետերը

այդ

հարցի

վերաբերյալ:Կոնցեպտը

որպես

ճանաչողական

լեզվաբանության կարևորագույն հասկացություն: Կոնցեպտի կառուցվածքը, նրա նկարագրման
մեթոդիկան: Բարոյական կոնցեպտներ, էմոցիոնալ կոնցեպտներ: Կոնցեպտուալ փոխաբերության
տեսություն:

– 163 –

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999

2.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1997

3.

Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М., 2004

4.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие (3-е издание). – Минск, 2008

5.

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира/ под ред. Серебренникова Б.А.. – М., 1998

6.

Скребцова Т.Г. Когнитивная лингвистика. – СПБ, 2011
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2. Միջմշակութային գործաբանություն

2. 4․ 2 ժամ/շաբ.
4. 6․ III կիսամյակ



3. ECTS
3 կրեդիտ

3. 5․ դաս. - 2
5. 7․ առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
արտացոլել արդի մարդակենտրոն մոտեցումը լեզվաբանության մեջ, նախկինում ստացած գիտելիքները
լեզվի` որպես փակ համակարգակառուցվածքային ձևավորման մասին,
անցկացնել լեզվանշանային համակարգի երրորդ հայեցակետի` լեզվական գործաբանության միջով, որը
ուսումնասիրում է “լեզուն գործածության մեջ” և հետազոտել այնպիսի միջմշակութային
գործաբանության խնդիրներ, ինչխիսիք են միջմշակութային հաղորդակցման տեսությունը, խոսողական
ակտերի տեսությունը, հարանշանակությունը, գնահատման գործառնական իմաստաբանությունը,
վերաբերության և կանխենթադրույթի տեսությունները և այլն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. քննարկելու միջմշակութային գործաբանության հիմնական տեսական խնդիրները,
2. հիմնավորելու միջմշակութային գործաբանության տեսակետից լեզվի ուսումնասիրության
արդիականությունը և անհրաժեշտությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառելու ստացած գիտելիքները լեզուն վերլուծելիս միջմշակութային գործաբանության հայեցակետից:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

1.

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Ա 3. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային կաղապարները,
Ա 6. լուսաբանել սլավոնական (ռուսական) և հայկական լեզվամշակութային աշխարհընկալումը և դրա
արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն, դասախոսություն պլանավորված սխալով,

2.

վերարտադրողական մեթոդ,

3.

էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,

4.

հետազոտական մեթոդ,

5.

պրոյեկտների կազմում:

1.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի։ Առավելագույն գնահատականը՝ 20 բալ
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1.
2.
3.
4.

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական հարացույցների տեսությունը: Արդի լեզվաբանության մարդակենտրոն հարացույցը:
Լեզվաբանական գործաբանությունը որպես գիտություն, նրա հասկացությունների համակարգը`
հաղորդակցում, հաղորդակցական իրադրություն, հաղորդակցվողներ, հաղորդակցային գիտելիքներ:
Միջմշակութային գործաբանության հասկացությունը: Խոսողական ակտերի տեսությունը:
Հաղորդակցման հիմնադրույթները ընտ Պ.Գրայսի: Հաղորդակցական ներակայման հասկացությունը:
Հաղորդակցական անհաջողությունները և նրանց տիպաբանությունը միջմշակութային հաղորդակցման
համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Малюга Е.Н. Функциональная прагматика межкультурной деловой коммуникации. Изд.2, доп.
Протасова Е.Ю. Функциональная прагматика в XXI веке
Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное пособие. — 2002. —
М.: Логос, 2007.
Садохин А. П. Введение в межкультурную коммуникацию. — М.: Высшая школа, 2005. — 310 с.
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2. Ռուս-հայկական գրական կապեր

4. 4 ժամ/շաբ.
6 III կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. - 2, գործ. - 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ

քննություն
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել ռուս-հայկական գրական կապերի պատմությունը,
 լուսաբանել ռուս-հայկական գրական կապերի հիմնական փուլերը և ձևերը,
 վերլուծել և գնահատել այդ ասպարեզում նշանակալից դեմքերի գործունեությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու ռուս-հայակական գրական կապերի զարգացման հիմնական փուլերը,

2.

ճանաչելու ռուս-հայկական գրական կապերի առավել արդյունավետ ձևերը,

3.

ներկայացնելու այդ ասպարեզում գործող խոշորագույն դեմքերի ներդրումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

կիրառելու գրականագիտական վերլուծության մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.

1.
2.
3.
4.

հանդես գալու զեկուցումներով, վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 4. լուսաբանել ռուսերենի և հայերենի նմանությունները ու տարբերությունները, այդ լեզուների
տիպաբանության, ռուս և հայ գրականության համեմատական տիպաբանության հարցերը,
Ա 7. հիմնավորել գիտական էթիկայի նորմերը,
Բ 6. վերլուծել լեզվական և գրական երևույթները մշակութային համատեքստում,
Գ 4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
ուսանողների զեկույցների ներկայացում և քննարկում,
նյութերի խմբակային վերլուծություն:
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1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուս-հայկական գրական կապերի ձևավորումը և նրանց կարևորագույն ձևերը: Ռուս-հայկական
գրական կապերը 19-րդ դարի վերջում և 20-րդ դարի սկզբում: Ռուս-հայկական գրական կապերը 20-րդ
դարի առաջին կեսում: Ռուս-հայկական գրական կապերը հետպատերազմյան տասնամյակներում:
Ռուս-հայկական գրական կապերը արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Айвазян К. «Я стал спускаться к свежим равнинам Армении…». Ер., 1990.
Армянские писатели о русской литературе. – Ер., 1978.
Григорьян К. Из истории русско-армянских культурных и литературных отношений (X – начало XX вв.) –
Ер., 1974.
Овнан Г. Русско-армянские литературные отношения 19-20-х веков. В 2х томах. – Ер., 1960-1961. (на арм.
яз.)
Программа курса «Армянские переводчики русской литературы». Вступление и составление Петросян М.
– Ер., 2006.
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2. Համեմատական գրականագիտություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. III կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. - 2, գործ. - 2
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ

քննություն




8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ամբողջական պատկերացում տալ համեմատական գրականագիտության, նրա
պատմական զարգացման և ներկա վիճակի վերաբերյալ,
ներկայացնել համեմատական գրականագիտության մեթոդաբանությունն ու հիմնարար սկզբունքները,
ձևավորել համեմատական վերլուծության հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնելու համեմատական գրականության տեսական և պատմական ասպեկտները,

2.

լուսաբանելու կոնտակտային կապերի տեսակները և տիպաբանական կատեգորիաները գրական
գործընթացում,

3.

հիմնավորելու գրական ստեղծագործության ծագումը, կառուցվածքը և գործառույթները համեմատական
գրականության տեսակետից,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

փաստարկելու համեմատական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները,

5.

վերլուծելու գեղարվեստական տեքստը համեմատական տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 2. ներկայացնել ռուսերենի, ռուս գրականության և միջմշակութային հաղորդակցության արդի
տեսությունները,
Ա 5. քննարկել լեզվաբանական և գրականագիտական հետազոտությունների մեթոդները և
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

մեթոդաբանությունը,
Բ 3. կիրառել միջմշակութային հաղորդակցության տեսությունների հասկացությունները և սկզբունքները
մանկավարժական և գիտահետազոտական աշխատանքում,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
ուսանողների զեկույցների ներկայացում և քննարկում,
նյութերի խմբակային վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Համեմատական գրականության պատմական զարգացումը: «Ազգային գրականություն», «եվրոպական
գրականության» հասկացությունները, «համաշխարհային գրականության» հայեցակարգը: «Միջազգային
գրական կապեր» հասկացության ծավալը: Գենետիկական կապ, կոնտակտային կապ, արտաքին և
ներքին կապեր: Տիպաբանական նմանություններ: Գրական ազդեցություններ և փոխառություններ:
Թարգմանության միջնորդական գործառույթը գրական առնչություններում: Համեմատական
վերլուծություն խնդներն ու սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986.
Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М.: Прогресс, 1977.
Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М.: Прогресс, 1979.
Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л.: Наука, 1979.
Минералов Ю. И. Сравнительное литературоведение. М.: Высшая школа, 2010.
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2. Լեզվաքաղաքագիտություն և համացանցային
3. ECTS
լեզվաբանություն
6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2, գործ. - 2
6. III կիսամյակ
7. 2 ընթացիկ քննություն, 1 եզրափակիչ

քննություն













8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին լեզվաքաղաքագիտության հիմնական խնդիրներին,
լուսաբանել մի շարք հարցեր, որոնք առնչվում են լեզվաքաղաքագիտական կարգերին և
հասկացություններին, հետազոտությունների հիմնական ուղղություններին և մեթոդներին,
դիտարկել ռուսերենի օգտագործման առանձնահատկությունները Համացանցում, հաղորդակցության
նոր պայմանների և լեզվական առանձնահատկությունների և փոփոխությունների կապը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ներկայացնելու լեզվաքաղաքագիտության հիմնախնդիրները,
ճանաչելու լեզվաքաղաքագիտության կարգերը և հասկացությունները,
լուսաբանելու քազաքական դիսկուրսի լեզվական առանձնահատկությունները,
նկարագրելու սոցցանցերում հաղորդակցության առանձնահատկությունները,
ներկայացնելու Համացանցի՝ այլ հաղորդակցական միջավայրերի վրա ազդեցությունը,
լուսաբանելու Համացանցի տարբեր ժանրերը, ոճերը և իդեոլեկտը:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ մեկնաբանելու և ստեղծելու քաղաքական և
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քաղաքագիտական բնույթի տեքստեր,
կիրառելու ստացված գիտելիքները գիտահետազոտական և կիրառական ոլորտներում,
վերլուծելու սոցցանցերում կոնֆլիկտային քննարկումները,
բացահայտելու քաղաքավարության ռազմավարությունները համացանցային հաղորդակցությունում,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
պատրաստելու գիտական զեկուցումներ և վարելու գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա 1. վերարտադրել ռուս լեզվաբանության, գրականագիտության և միջմշակութային հաղորդակցության
տեսական գիտելիքները,
Բ 1.կիրառել ռուսերենին, ռուս գրականությանը և միջմշակութային հաղորդակցությանն առնչվող
գիտելիքները,
Գ 1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ 2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
նյութերի ներկայացում տեսողականացման միջոցներով (պրոյեկտոր, PowerPoint պրեզենտացիաներ)
հակիրճ մեկնաբանությամբ,
գիտագործնական պարապմունքներ,
ուսանողների զեկուցումների ներկայացում և քննարկում,
լեզվաքաղաքագիտական և համացանցային տեքստերի վերլուծություն և ստեղծում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, 5 միավոր
առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեզվաքաղաքագիտության որպես գիտության ձևավորումը: Քաղաքականության և լեզվի
փոխգործակցությունը: Լեզվաքաղաքագիտության խնդիրներն ու մեթոդները: Ժամանակակից
լեզվաքաղաքագիտության հիմնական ուղղությունները: Քաղաքական դիսկուրսի էֆեկտիվությունը:
Քաղաքական
դիսկուրսի
մասնակիցները:
Քաղաքական
դիսկուրսի
լեզվական
առանձնահատկությունները: Քաղաքական դիսկուրսի կապը գովազդային, գեղարվեստական դիսկուրսի
և մեդիադիսկուրսի հետ: Քաղաքական դիսկուրսի կապը կրոնական և սպորտային դիսկուրսների հետ:
Քաղաքական դիսկուրսի կապը իրավաբանական, ռազմական և կենցաղային դիսկուրսների հետ:
Քաղաքական
դիսկուրսի
գործառույթները:
Այլաբանությունը
լեզվաքաղաքագիտությունում:
Համացանցում հաղորդակցական իրավիճակի առանձնահատկությունները: Լեզվի ընտրությունը
սոցցանցերում: “Ինտերնետ-մեմերը” և նրանց առաջացման, գործածման և անհետացման
առանձնահատկությունները:
Լեզվախաղերը
Համացանցում:
Բազմալրատվությունը,
(մուլտիմեդիականություն) համացանցային հաղորդակցությունում: սմայլիկներ, դեմոտիվատորներ և այլն:
Համացանցում քննարկման վարելու առանձնահատկությունները. Սոցցանցերում կոնֆլիկտային
քննարկումների
վերլուծումը:
Քաղաքավարության
ռազմավարությունները
համացանցային
հաղորդակցությունում: Համացանցի ազդեցությունը մայրենի և օտար լեզուների տիրապետման վրա:
Համացանցի ազդեցությունը այլ հաղորդակցական միջավայրերի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика.
Екатеринбург, 2006. http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-chudinov-06a.htm
Лассуэлл Г. Язык власти. http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/880
Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2000. Кронгауз М. А. Самоучитель
Олбанского. Москва, 2013. Crystal David Internet linguistics: A student guide. Abingdon: Routledge, 2011.
Кронгауз М. А., Литвин Е.А., Мерзлякова В.Н. Словарь языка Интернета.Ru Москва, 2016.
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