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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:
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
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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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ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ

5

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

6

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
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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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:
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 ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների
(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 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։
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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,

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).
2

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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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 դասընթացները:

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՝
67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝
1316-րդ շաբաթներում:

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը
սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման 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 իրա-
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կանացրած 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
3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

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 գրանց11

վում 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»¹Çïi

։

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

,

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

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։
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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 քննություններից որևէ
մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ
մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. 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:
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:
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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 և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական
անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` 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 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,
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- 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 ֆակուլտետային 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 դասընթաց-

ների 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,
 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման
թվանիշը,

ուսուցման

կիսամյակը,

դասընթացին

հատկացված

կրեդիտները

(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևե-
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րի), 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), մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարա16

կան), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված
ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
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
թացների

խմբի

ուսումնասիրության

է դասընթացի կամ դասըն-

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
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գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:

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 երկուսը:
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:
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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:
12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին 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 գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից,
ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
 ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,

19

 լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու
ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, 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:
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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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով
1. «Օտար լեզու և գրականություն» («Ռուսաց լեզու և գրականություն»
կրթական ծրագիր)
2. «Լեզվաբանություն»
(«Միջմշակութային հաղորդակցություն
և
թարգմանություն (հայերեն, ռուսերեն)» կրթական ծրագիր)

1. «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ 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 բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

1996/1997

6. Ուսումնառության լեզուն

Ռուսերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

023102․01․6

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ միջին
մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած Հայաստանի
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի։
Ընդունելության քննությունների ցանկ՝
1. Ռուսաց լեզու (գրավոր)
2. Ռուսաց լեզու (բանավոր)
3. Հայոց լեզու և
գնահատականը/:

գրականություն

(գրավոր)

/դպրոցի

ավարտական

քննության

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


տրամադրել

ռուսաց

լեզվի

բոլոր

մակարդակներից

բազային

գիտելիքներ

(հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն),


տրամադրել

բազային

գիտելիքներ

ռուս

գրականության

հիմնական

շրջաններից

(բանահյուսություն, հին ռուսական գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և
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ռուս արտերկրյա գրականություն),


սովորեցնել կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,



սովորեցնել վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս
հնդեվորոպական՝ հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ, տրամադրել բազային
գիտելիքներ գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքների մասին:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

ազատ տիրապետելու ռուսերենին,

2. ներկայացնելու ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,
3. ներկայացնելու

ռուս

գրականության

հիմնական

շրջանները

(բանահյուսություն,

հին

ռուսական գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա
գրականություն),
4. ներկայացնելու ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները, նրա պատմությունը՝ իր
առավել կարևոր գրավոր հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,
5. պարզաբանելու ռուսաց լեզվի տեղը լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական
դասակարգման մեջ,
6. վերլուծելու ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս
հնդեվորոպական՝ հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,
7. ներկայացնելու գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,

8. ներկայացնելու գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանելու ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

վերլուծելու գրական ռուսերենի տեսական հիմնախնդիրները, տիրապետելու ռուսերեն
տեքստի

լեզվաբանական

և

պատմա-բանասիրական

վերլուծության

մեթոդիկայի

հիմունքներին,
2.

վերլուծելու

գրականության

պատմական

զարգացումը

և

ժամանակակից

գրական

գործընթացի օրինաչափությունները,
3.

կիրառելու լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

4.

օգտագործելու մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում,

5.

վերլուծելու լեզվական տվյալները ոճաբանական կիրառության տեսանկյունից,

6. կիրառելու գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,

2. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալելու և տարածելու նորերը,
3. օգտվելու

տեղեկատվության

տարատեսակ

աղբյուրներից

(ինտերնետ

ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր,

5. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը
1. 1-ին ընթացիկ ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի գրավոր/բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. 2-ին ընթացիկ ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի գրավոր/բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

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

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Ստուգարք
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4. Բանավոր/գրավոր հարցում:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ռուսաց լեզու և գրականություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատել.


միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններում՝ որպես ռուսաց լեզվի և
ռուս գրականության դասատու,



աշխատանք տեղեկատվական գործակալություններում,



հրատարակչություններում և խմբագրություններում,



միջազգային կազմակերպություններում, որտեղ անհրաժեշտ է հայերենի և ռուսերենի
իմացությունը,



գովազդային գործակալություններում,



թանգարաններում,



պետական և մասնավոր ձեռնարկություններում և գրասենյակներում:

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ռուս բանասիրության
ֆակուլտետի մագիստրատուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ


տպագիր նյութեր,



էլեկտրոնային ռեսուրներ,



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

տեղեկագրքում:
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կարելի

է

գտնել

ԵՊՀ

դասընթացների

«ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 ազատ տիրապետել ռուսերենին,

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5
Ա6

Ա7
Ա8

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
վերլուծել գրական ռուսերենի տեսական հիմնախնդիրները,
տիրապետել ռուսերեն տեքստի լեզվաբանական և պատմաբանասիրական վերլուծության մեթոդիկայի հիմունքներին,
մակարդակների Բ2
վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և
ձևաբանություն,
ժամանակակից գրական գործընթացի օրինաչափությունները,

ներկայացնել
ռուսաց
լեզվի
բոլոր
(հնչյունաբանություն,
բառագիտություն,
շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,
ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները
(բանահյուսություն, հին ռուսական գրականություն, XVIII դ.,
XIXդ., XX դ.
գրականություն
և ռուս
արտերկրյա
գրականություն),
ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները,
նրա
պատմությունը՝
իր
առավել
կարևոր
գրավոր
հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,
պարզաբանել
ռուսաց
լեզվի
տեղը
լեզուների
ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգման մեջ,
վերլուծել
ռուսաց
լեզվի
ազգակից
կապերը.
նրա
տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝ հայերեն,
անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,
ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության
սկզբունքները,
ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս
գրականության հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև
մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

Բ3

կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

Բ4

օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա
գործունեության ընթացքում,

Բ5

վերլուծել լեզվական տվյալները ոճաբանական կիրառության
տեսանկյունից,
կիրառել
գրականագիտական
վերլուծության
հիմնական
մեթոդները,

Բ6

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման Գ4

պատրաստել

զեկուցումներ,

ներկայացնել

համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2
Գ3

ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել Գ5
և տարածել նորերը,
օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ),
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հետազոտությունների
արդյունքները,
վարել
բանավեճեր,
արդյունավետորեն
պլանավորել
ժամանակն
ռեսուրսները:

գիտական
ու

այլ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Անգլերեն-1
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն-2
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
Կիրառական վիճակագրության և տվյալների հետ աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Գործարարության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 1
Լեզվաբանության ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչունաբանություն
Ռուս գրականության պատմություն /ռուս բանահյուս., ռուս հին
գրակ./
Տրամաբանություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 2
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Գրականագիտության ներածություն
18-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 3

Մոդուլի
թվանիշը
1401/Բ01
1106/Բ01
1603/Բ01
2301/Բ01
0708/Բ01
1401/Բ02
1106/Բ02
1603/Բ02
0002/Բ01
0105/Բ01
1301/Բ01
1901/Բ01
1302/Բ01
0407/Բ01
1005/Բ24
2101/Բ01
1306/Բ17
1107/Բ55
2203/Բ22
1007/Բ20
1202/Բ23
1702/Բ01
1406/Բ01
1702/Բ02
1701/Բ01
1301/Բ02
1702/Բ03
1702/Բ04
1407/Բ01
1701/Բ02
1702/Բ05

Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա6 Ա7 Ա8 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6

Գ1

Գ2
X

Գ3

X

Գ4

Գ5

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
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X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

Հին սլավոներեն լեզու
19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն - 1
Ռուսաստանի պատմություն
Լատիներեն լեզու
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 4
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն - 2
19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 2
Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն
Ժամանակակից սլավոնական լեզուներ - 1
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն - 1
19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 3
Ռուս գրական լեզվի պատմություն
Ժամանակակից սլավոնական լեզուներ - 2
Հայ գրականության պատմություն - 1
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն - 2
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1
Արտասահմանյան գրականության պատմություն -1
Հայ գրականության պատմություն - 2
Ժամանակակից սլավոնական լեզուներ - 3
Արտասահմանյան գրականության պատմություն - 2
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն -2
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
Ռուս գրական քննադատություն
Գրականագիտական վերլուծության հիմունքներ
Հայ գրականության պատմություն - 3
Համեմատական գրականագիտության հիմունքներ
Ռուս հատկանունաբանություն
20-րդ դարի ռուս թատերագրություև
Խոսողական ստանդարտի տեսություն
Ռուս արտերկրյա գրականություն
Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու

1702/Բ06
1701/Բ03
1702/Բ07
1101/Բ01
1406/Բ02
1702/Բ08
1702/Բ09
1701/Բ04
1702/Բ10
1702/Բ11
1702/Բ12
1701/Բ05
1702/Բ13
1702/Բ14
1403/Բ01
1702/Բ15
1701/Բ06
1606/Բ18
1403/Բ02
1702/Բ16
1606/Բ19
1701/Բ07
1702/Բ17
1701/Բ08
1701/Բ09
1403/Բ03
1701/Բ10
1702/Բ18
1701/Բ11
1702/Բ19
1701/Բ12
1702/Բ20

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
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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

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՄԱՍ /ՊԱՐՏԱԴԻՐ/

1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

5. 2 ժամ գործնական
7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ



գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
 Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1․ 1106/Բ03

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

3. ECTS

2 կրեդիտ
4․ 2 ժամ շաբ․

5․ 2 ժամ դասախոսություն

6․ 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7․Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի վերաբերյալ
ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, կենսունակ
ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավատին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`


Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
 Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`


Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

 Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի
ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի
թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.):
Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի
ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք:
Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան:
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Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1. 1603/Բ 01

2. Անգլերեն-1

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների
ներմուծում և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական կառույցները,
2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները.
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
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ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011
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2.

Տեղեկատվական
հիմունքներ

տեխնոլոգիաների

4. շաբաթական 2 ժամ

5. 2 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

կիրառման 3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ




աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:


Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում
էլ. փոստին:



Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել
առցանց եղանակով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
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Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին
4
Հաշվարկներ
էլեկտրոնային
աղյուսակներում,
դիագրամներ,
գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
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2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի`
որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,
բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել
և
գործնականում
իրականացնել
ՀՀ
կլիմայի
փոփոխության
մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
վերլուծություններ
կատարել
տնտեսակագիտական
էկոլոգիայի
ոլորտում
ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
 կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
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Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,
Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60
հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ:
Էկոհամակարգեր: Նյութերի
շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ: Մարդու
փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի փոփոխության և
անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը: Հողային պաշարների
պահպանությունը:
Երկրի
կենսաբանական
բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության
պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: Տնտեսական գործունեության և
էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող փոխկապակցվածությունը:
Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան,
Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.

3.

Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.

4.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:

5.

Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:

6.

Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:

7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.
1.1401/Բ02

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

5. 2 ժամ գործնական
7. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
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3. ECTS
2 կրեդիտ

 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ




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

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
 սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6
միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

1․1106/Բ04

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

4․շաբաթական 2 ժամ

5․ 2 ժամ դասախոսություն

6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7․Ստուգարք

3․ ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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 Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,
 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
 Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող
պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,

ազատագրական

 Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
 Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2. 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. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և
Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ.
առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը:
Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային
Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան
շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը
(1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1603/Բ02

2. Անգլերեն-2

3.
37

ECTS

4 կրեդիտ
4. 4 ժամ շաբաթական

5. 4 ժամ գործնական

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության,
ինչպես
նաև
օտար
լեզվի
որպես
համակարգի
այլ
առանձնահատկությունների մասին,
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում,
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
38

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students” Yerevan 2002
3. Doff A. and Goldstein B. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 0002/Բ01
4.

2.

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4 ժամ/շաբ.

3.
ECTS
4 կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս./ 2 ժամ գործ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ
պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին
բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,



աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,

 վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան
Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների
կոլլեկտիվ,
«Մինչբժշկական
օգնությունը
բնակչությանը
արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան,
Գ.Հ.Ճաղարյան
«Արտակարգ
իրավիճակների
և
քաղաքացիական
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017

1. 0105/Բ01

2.

Կիրառական
աշխատանք

վիճակագրություն

և

տվյալների

4. 2 ժամ շաբ.

5. 1 ժամ դաս./ 1 ժամ գործ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

հետ 3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ
լուծելու համար,
 ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
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կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն: Միջակայքային
գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3.
Ն. Գ. Ահարոնյան, Ե. Լ. Իսրաելյան, Հավանականությունների տեսության խնդրա•իրք, ԵՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1301/Բ18

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

3․ECTS
4
կրեդիտ

4. 4 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ դաս./2 ժամ սեմ.

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դասընթացի

նպատակն

է

ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի

հիմնական առանձնահատկությունները, կառուցվածքը, հոգևոր մշակույթի համակարգում
ունեցած դերն ու նշանակությունը,


ուսանողների

մոտ ձևավորել աշխարհայացքային հիմնախնդիրների վերլուծության և

արժեքավորման կարողություններ, մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը նպաստող
փիլիսոփայական-մեթոդաբանական

մտածելակերպի

և

համակարգային

մտածողության

տարրեր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հասկանալ փիլիսոփայության գործառույթները,

փիլիսոփայական հինմնահարցերը և

հասկացությունները, դրանց արժեքաբանական, աշխարհայացքային, մեթոդաբանական
41

առանձնահատկությունները,


իմանալ

համաշխարհային

փիլիսոփայական

մտքի

զարգացման

առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր
ճանաչողական

և

մասնավոր

գիտությունների

զարգացման

գործում

ունեցած

նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման և
ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման տրամաբանական գործողություններ,



քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում, դրանք
վերլուծել համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համատեքստում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կարողանալ

մասնագիտական

հիմնախնդիրները

վերլուծել

մեթոդաբանական,

աշխարհայացքային, գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ ստեղծագործական
մոտեցման կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համակարգում:
Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները: Կեցության
էությունը և տիպաբանությունը: Շարժում և զարգացում:

Զարգացման վերաբերյալ տարբեր

հայեցակարգերի վերլուծությունը: Զարգացման չափանիշի հիմնահարցը: Համակարգայնություն:
Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը: Դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնալիզմ և
մոնոկաուզալիզմ: Հոգևորի և դրա մակարդակների հիմնահարցը: Lեզու և մտածողություն: Աշխարհի
ճանաչելիության հիմնահարցը: Ճանաչողության եղանակները: Իռացիոնալիցմ: Ճշմարտության
վերաբերյալ

փիլիսոփայական

հիմնահարցը:

Իմացությանն

հայեցակարգերի
մեթոդների

վերլուծությունը:

էությունն

ու

Ճշմարտության

տիպաբանությունը:

չափանիշի

Գիտական

և

ստեղծագործական իմացություն: Մարդու հիմնահարցը: Հասարակական համակարգի և երևույթների
մեկնաբանման

տարբեր

հայեցակարգերը:

Հասարակական

համակարգի

կառուցվածքային

և

գործառույթային վերլուծությունը: Քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և զարգացման
հեռանկարները: Քաղաքակրթության զարգացման հիմնական միտումները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:
1. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2004:
2. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:
3. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
4. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007.

1․1901/Բ01

2․Իրավունքի հիմունքներ

4․ 2 ժամ շաբ․
6․4-րդ՝գարնանային կիսամյակ

5․ 2 ժամ դասախոսություն
7․ Ստուգարք

3․ECTS
2 կրեդիտ

8․Դասընթացի նպատակն է՝
կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման հիմունքները, մշակել ստացած
իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, ինչպես նաև ձևավորել
իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
 տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։



դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,



օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),



օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
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անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։

14. Հիմնական գրականության ցանկը
1.
2.
3.
4.

ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք,
Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՄԱՍ /ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ/
1.

1302/Բ01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ

3.

ECTS

2 կրեդիտ
4. 2 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել

ժամանակակից

քաղաքակրթական

մարտահրավերների

բարոյական

հիմնախնդիրները,


կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



ծանոթանալ

սիրո,

ընտանիքի,

կյանքի

իմաստի,

կրոնի,

իրավունքի

բարոյական

հիմանահրցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,



ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:



տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:



ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:



գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,



վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
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3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
1․բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
2․ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Апресян Ю. Этика. М., 2004.

2.

Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.

3.

Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.

4.

Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.

5.

Швейцер А. Культура и этика. М., 2010

1. 0407/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողներին բնագիտական գրագիտության
հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա
մասնագետին
ուսանել
բնագիտության
ուսումնասիրման
առարկաների
ու
մեթոդաբանոթյան ընդհանություններն ու տարրությունները` զանազան մոլորություններից,
նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ
պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
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ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա
3` Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 5`
Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. M. D. Goldfein, A. V. Ivanov, Modern Concepts of Natural Science, Nova Science Pub., 2013.
2. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс лекций. Учебное
пособие. М. 2012.
3. С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
4. A. Баблоянц. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию материи. М., Мир 1990.
5. Г. Николис Г., И. Пригожин. Познание сложного. Введение, М., Мир 1990
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2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
2 կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս.
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև
գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման
համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսագործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
 գնահատել
ՀՀ-ում
գործարար
միջավայրը,
ներկայացնել
գործարարության
զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT
վերլուծական
գործիքներից
և
կատարել
բիզնես
նախագծի
արդյունավետության
և
նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր
ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.1. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
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Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,
բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие, Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
4. Питер Ф. Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы,
СПб., 2007, 352 с.

1. 2101/Բ01

2. Կրոնագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ դաս․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3․ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման,
ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
ծանոթացնել,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,



նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը,
ազգային
և
համաշխարհային
կրոնների
բնութագիրը,
գլխավոր
առանձնահատկություններն
ու
հիմնական
գծերը,
ոչ
ավանդական
կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և
ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու
տարբեր կրոններ,
բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն»
հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ.
Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և
համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ:
Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, սիկհիզմ),
Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, սինտո),
Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը:
Քրիստոնեության
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական
ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը,
դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները:
Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.
5.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1306/Բ17

2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Ստուգարք

8.

Դասընթացի նպատակն է`
 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
 ժամանակակից
հոգեբանության
ուղղություններին,
դրանց
կիրառման
ոլորտներին
ծանոթացումը,

հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,



սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,

տեսությունների

հիմնական

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,

ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել
հոգեբանական
աշխատանքներում,



կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի
առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,



կիրառել հոգեբանական
ժամանակ:

գիտելիքները

կարողությունները

գիտահետազոտական

միջանձնային

շփման

և

և

պրակտիկ

փոխազդեցության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին



կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,



օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի
ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության
բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2.

Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,
204 էջ

3.
4.
5.

Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”,
2002
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:



ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
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մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:


ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
առաջացման և զարգացման տեսությունները,
ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
քննարկել
համաշխարհային
և
հայ
մշակույթների
պատմական
զարգացումների
օրինաչափությունները,
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
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համատեքստում:
Մշակույթը և գենդերը:
Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
Մշակույթը և լեզուն:
«Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ
մշակույթի
պատմական
զարգացումները.
մոտեցումներ,
հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

ECTS

2 կրեդիտ
4. 2 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի

և

հետազոտական

մեթոդների

վերաբերյալ՝

ծանոթացնելով

սոցիոլոգիայի

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
 նկարագրելու

սոցիալական

գործողության

և

հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքի

փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
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գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով:

Բանավոր ստուգման հարցատոմսը

պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները

2.

Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ

3.

Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում

4.

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա

5.

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը

6.

Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը

7.

Մշակույթ, մշակույթի տարրեր

8.

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա

9.

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1.

Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.

2.

Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.

3.

Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.

4.

Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական
երևույթների
բովանդակության
դրանց
մեկանաբանության,
ժամանակակից
տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական
կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում
արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել
տնտեսական
համակարգերի
կենսագործունեությունը,
հասարակության
տնտեսական
նպատակները
և
տնտեսագիտական հասկացությունները,

լուսաբանել
հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական
կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման

ապահովման

համար

ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր
հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը, գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2.

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան,
Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, ,
2015:
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5. www.armstat.am
6. www.gov.am

1. 1202/Բ23

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
2 կրեդիտ

5. դաս.-2
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն
ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
մատնանշել
դեմոկրատիայի,
քաղաքական
մշակույթի,
քաղաքական
սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
 պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները
 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:


Գիտական

աշխատանքների

քննարկումներ՝

փոխներգործող
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(ինտերակտիվ)

բանավեճերի

առաջադրմամբ:


Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:



Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում:



Բանավոր ներկայացումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և
լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дегтярев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов
вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008.- 464 с. – (Серия
“Учебное пособие”)

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
1. 1702/Բ01

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 1

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 6 ժամ շաբ․

5. 6 ժամ գործ․

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրությունից և կետադրությունից,
 ընդհանուր գրագիտության մակարդակի կատարելագործումը,
 խոսակցական ռուսաց լեզվի հմտության մակարդակի բարձրացումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
հասկանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2 ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)
Գ5 արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
3. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 բաղաձայնների 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях. Учебное
пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2.
Григорьева Н.А. Русский язык. Тесты и упражнения для подготовки к Единому государственному
экзамену. – М.: Айрис-пресс, 2006.
3.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
4.
Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
5.
Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. – М.: Рольф, 2001.

1. 1406/Բ01
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2. Լեզվաբանության ներածություն
5. 2 ժամ դաս./ 1 ժամ գործ.
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3 կրեդիտ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների մասին,
ինչպիսիք են, օրինակ, լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային բնույթը, լեզվի
կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, լեզուների
ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն,
 ներկայացնել լեզվաբանության բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակարգերի
և միջգիտակարգերի բնութագրերը, լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները և
դրանց դերը լեզվաբանության՝ որպես գիտության զարգացման գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ըմբռնել լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը,
2. ճանաչել լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության
գանձարանի,
3. պատկերացում կազմել լեզվի հասարակական գործառույթների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. զարգացնել լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանել ինքնուրույն գիտահետա զոտական աշխատանք կատարելու ունակությունը,
2. գնահատել արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում,
3. տարբերակել լեզուների ծագումնաբանական և պատահական ընդհանրությունները,
4. օգտագործել ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ստեղծագործաբար զարգացնել և կիրառել առկա գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները, նրա պատմությունը՝ իր առավել
կարևոր գրավոր հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,
Ա5 պարզաբանել ռուսաց լեզվի տեղը լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգման
մեջ,
Ա6 վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը, նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1) Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի գոյության
ձևերը)
2) Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները
3) Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական հնչյունաբա60

նություն)
5) Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն, իմաստափոխություն,
տերմինագիտություն, բառարանագիտություն)
6) Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն)
7) Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները)
8) Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղայան Է. Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987
2. Вендина Т.И., Введение в языкознание, М., 2003
3. Камчатнов А.М., Николина Н.А., Введение в языкознание, М., 2010
4. Реформатский А.А., Введение в языковедение, М., 1996
5. Широков О.С., Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003
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2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ռուսաց լեզվի հնչյունային և հնչույթային համակարգերին,
 ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանության խնդիրները,
 կատարելագործել ռուսերենի արտասանությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.

տարբերակել տառ, հնչյուն և հնչույթ հասկացողությունները,
տալ հնչյունների դասակարգումը և բնութագիրը,
բացատրել հնչյունափոխության տեսակները,
տարբերակել հատույթային և վերհատույթային միավորները,
բացատրել վերհատույթային հնչյունական միջոցները,
թվարկել վերհատույթային հնչյունական միջոցների գործառույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7. բացատրել ուղղախոսության` ճիշտ արտաանության, կանոնները,
8. կիրառել վերհատույթային հնչյունական միջոցները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
9. մասնագիտական նյութը գրագետ շարադրել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարն իր հետագա գործունեության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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 ինտերակտիվ դասախոսություն,
 ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
12.
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնչյունաբանություն: Հնչյուն, հնչույթ, տառ: Հնչյունաբանության տեսակները: Հնչյունների
դասակարգումը և բնութագիրը: Հնչյունային տառադարձություն: Ուղղախոսություն՝ ճիշտ
արտասանություն: Ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյունների ճիշտ արտասանության կանոնները:
Վերհատույթային հնչյունաբանություն: Վերհատույթային հնչյունական միջոցները՝ շեշտ, հնչերանգ:
Վերհատույթային միավորների տեսակները՝ վանկ, հնչաբառ, խոսքային տակտ, ֆրազ: Հնչերանգի
տեսակները տարբեր բնույթի նախադասություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Касаткин Л.Л. Современный русский литературный язык. Фонетика. /Под ред. П.А.Леканта/. 5-е изд.
М.: Изд-во Юрайт, 2017.
2.
Панов М.В.Современный русский язык. Фонетика. М.: Высшая школа, 1979.
Լրացուցրչ գրականության ցանկ.
3.
Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
4.
Брызгунова Е.А. Звуки и интонации русской речи. 5-е изд., М.: Русский язык, 1983.
5.
Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка. Практическая фонология. М.: МГУ, 1970.
6.
Касаткин Л.Л. Современный русский язык. Фонетика. М.: Academia, 2006.

1. 1701/Բ01

2.Ռուս
գրականության
պատմություն
բանահյուսություն, ռուս հին գրականություն/

/ռուս 3. ECTS
5 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ - դաս./ 1 ժամ - սեմ.

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 նկարագրել ռուս բանահյուսության հիմնական ժանրերն ու դրանց յուրահատկությունները,
 ներկայացնել
հին ռուս գրականության պատմական զարգացումը և գրական երկերի
գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել ռուս բանահյուսության ժանրային համակարգը և հին ռուս գրականության կարևոր
գրական ստեղծագործությունները,
2. բացատրել գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը,

1.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբերակել քննվող գրական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները,
4. վերլուծել գրական տարբեր ստեղծագործություններ,
5. գործնականում կատարել գրականագիտական նյութերի ուսումնասիրություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
62

Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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
բանահյուսության ժանրային համակարգը:
Ծիսական և օրացուցային բանահյուսություն:
Էպիկական ժանրերն ու նրանց գեղարվեստական առանձնահատկությունները: Բանահյուսության
փոքր ժանրերը: Կիևյան Ռուսիայի գրականության ժանրային առանձնահատկությունները: Ռուս գրականության առանձնահատկությունները մոնղոլ-թաթարական արշավանքների շրջանում; Կուլիկովյան
շրջանի ստեղծագործությունների գաղափարական– թեմատիկ բնութագրումը: XVI դարի ռուս
գրականության ժանրային և թեմատիկ առանձնահատկությունները: Նոր ժանրերը և գրական ձևերը
XVII դարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество, М., 2001.
2. Древнерусская литература XI- XVII вв. Учебное пособие под ред. В.И. Коровина, М., 2003.
3. Круглов Ю.Г. Русский фольклор, М., 2000.
4. Русский фольклор. Хрестоматия для высших учебных заведений. Сост. Т.В. Зуева, Б.П. Кирдан, М.,
1998.
5. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия. Сост. Ю.Г. Круглов, СПб, 1993.

1․ 1301/Բ02

2. Տրամաբանություն

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ շաբ․

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների
իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու
մեթոդաբանական նշանակություն:



ուսանողը

ոչ

միայն

բացահայտում

և

կատարելագործում

է

իր

տրամաբանական

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
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առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը,
հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում
ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ
եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


հասկանալ

տրամաբանության

ճանաչողական

և

մեթոդաբանական

գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,


ճիշտ

կատարել

և

գնահատել

հասկացությունների

հետ

կապված

տրամաբանական

մտահանգումների

տրամաբանական

գործողությունները,


իրականացնել

դատողությունների

և

անհրաժեշտ

վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և
հետևողականության

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի

պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
1. Գ1. տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) տեղեկատվություն հայթայթելու և վերամշակելու,
 Գ2. վերլուծելու արդի խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար առկա և անհրաժեշտ
ռեսուրսներն ու հնարավորությունները,


Գ3.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք,10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և լեզու:
Հասկացություն:

Հասկացության

ծավալն

ու

բովանդակությունը:

Հասկացության

տեսակները:

Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման
էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Սահմանման

էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ
դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները.
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որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

1. 1702/Բ03

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում – 2

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 6 ժամ գործնական

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամրապնդել
և
կատարելագործել
առաջին
կիսամյակում
ստացած
գիտելիքները
ուղղագրությունից, կետադրությունից, բառապաշարից, գրագիտությունից ընդհանրապես:
 զարգացնել ռուսերենի հաղորդակցային հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
հասկանալ
ռուսերենի
բառապաշարի,
բառակազմության
և
հնարավորությունները խոսքի վերարտադրման ընթացքում,

ձևաբանության

լայն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2 ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)
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Գ5 արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
3. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք,10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях.
Учебное пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2. Кудинова А.В. Правописание Н и НН в различных частях речи. – М.: Экзамен, 2010.
3. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – СПб.: Златоуст, 2012.
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
5. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
6. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. – М.: Рольф, 2001.
7. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises). – М.:
Русский язык. Курсы, 2012.

1. 1702/Բ04

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
 արդի ռուսերենի բառահամակարգին,
 արդի ռուսերենի բառապաշարի ձևավորման աղբյուրներին և ուղիներին,
 արդի ռուսերենի բառապաշարի իմաստային և ոճային առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




նկարագրել բառույթի լեզվական հատկանիշները,
բացատրել բառույթի իմաստային նրբերանգները,
մատնանշել բառույթի և դարձվացքի իմաստային և ոճական առանձնահատկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 ճիշտ
կողմնորոշվել
բառօգտագործման
հարցում
այլևայլ
իրավիճակներում
համատեքստում,

խմբագրել տեքստը ճիշտ բառօգտագործման տեսանկյունից,

հասկանալ, մեկնաբանել և ճիշտ օգտագործել ռուսերենի դարձվացքները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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կամ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա6. վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. վերլուծել գրական ռուսերենի տեսական հիմնախնդիրները, տիրապետել ռուսերեն տեքստի
լեզվաբանական և պատմաբանասիրական վերլուծության մեթոդիկայի հիմունքներին,
Բ3. կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. վերարտադրողական մեթոդ,
3. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
4. հետազոտական մեթոդ,
5. նախագծերի կազմում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բառը որպես հիմնական լեզվամիավոր։ Բառապաշարը որպես համակարգ։ Բառիմաստը և նրա
բաղադրիչները։ Բառային և քերականական իմաստ։ Ռուսերենի հիմնական բացատրական
բառարանները։ Բառարանի կազմության հիմնական սկզբունքները։ Բազմիմաստ բառեր։ Համանուն
բառեր։ Հարանուն բառեր։ Հոմանիշներ։ Հականիշներ։ Հնացած բառեր։ Նոր բառեր։ Փոխառություններ։
Բառբարային բառեր։ Եզրույթներ։ Ժարգոնային բառեր։ Դարձվացքաբանության սկզբունքները։
Դարձվացքը և բառը։ Դարձվացքը և ազատ բառակապակցությունը։ Դարձվացքների տեսակները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного
русского языка (сопоставительный аспект). Учебник. М.: Флинта, Наука, 2002.
2. Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку. Лексика. Фразеология. М.: Аспект
Пресс, 2004.
3. Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии. Учебное пос. М.:
Флинта: Наука, 2006.
4. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Учебник. Изд-е 4-е, испр. М.: Высшая
школа, 2003.
5. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М.: Просвещение, 1972.
6. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. Изд-е 4-е, стереотипн. М.: URSS, КомКнига,
2006.

1. 1407/Բ01

2. Գրականագիտության ներածություն

3.
ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, գրականության կապը
արվեստի մյուս տեսակների հետ, գրականության զարգացման օրինաչափությունները,
լեզվաարտահայտչական միջոցները, տաղաչափական հիմնական հասկացությունները, գրական
գործընթացի տարրերը (գրական ժանրեր, սեռեր, ուղղություններ):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել գրականագիտության բաժինների փոխադարձ կապը, գրականության և արվեստի
մյուս տեսակների առնչությունները,
2. բացատրել գրական ժանրերի տարբերակման սկզբունքները,
3. նկարագրել
գրականության
լեզվաարտահայտչական
միջոցները,
տաղաչափական
համակարգերի առանձնահատկությունները,
4. քննարկել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

տարբերակել
գրական
ստեղծագործությունների
կառուցվածքային
և
ժանրային
առանձնահատկությունները,
վերլուծել գրական երկերը լեզվական, տաղաչափական սկզբունքների տեսանկյունից,
գործնականում իրականացնել գրականագիտական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգել գրականագիտական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալները,
2. մեկնաբանել գրական երկի տարբեր մակարդակների (կառուցվածքային,
տաղաչափական, սյուժետային) վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

լեզվական,

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
Ա8 ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. գրական երկերի լեզվական, տաղաչափական և ժանրային վերլուծություններ։
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.
1. Գրականագիտությունը և նրա բաժինները
2. Գրականությունն արվեստների համակարգում։
3. Գեղարվեստական պատկեր, նրա տեսակները:
4. Գրական երկի բովանդակության և ձևի միասնությունը։
5. Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները։
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6. Գրական երկի թեման և թեմատիկան:
7. Գրական երկի կոմպոզիցիան, սյուժեն և ֆաբուլան:
8. Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական համակարգեր։
9. Գրական սեռեր և ժանրեր։
10. Գրական մեթոդներ, ուղղություններ, հոսանքներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
2. Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
3. Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
4. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
5. В. Е. Хализев, Теория литературы, Москва, 2005.

1. 1701/Բ02

2. 18-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
5 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմինար
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 18-րդ դարի ռուս գրականության պատմության զարգացման հիմնական
միտումները, գրական ուղղությունները, և նշված ժամանակաշրջանի գրողների ու
բանաստեղծների ստեղծագործությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գիտակցել 18-րդ դարի ռուս գրականության պատմամշակութային հենքը,
լուսաբանել 18-րդ դարի ռուս գրական ուղղությունների հատկանիշները,
ներկայացնել 18-րդ դարի ռուս հեղինակների ստեղծագործական
առանձնահատկությունները,

ուղին

և

երկերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել գրական ստեղծագործությունը տվյալ գրական ուղղության համատեքստում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
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2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
18-րդ դարի ռուս գրական գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը: Ռուսական կլասիցիզմի
առնձնահատկությունները: Տրեդիակովսկու, Լոմոնոսովի և Սումարոկովի ստեղծագործությունը:
Լուսավորչականության գաղափարախոսությունը 18-րդ դ. ռուս գրականության մեջ: Դ. Ֆոնվիզինի
կատակերգությունները: Ռուսական սենտիմենտալիզմը: Կարամզինի ստղծագործությունը: Դերժավինի
պոեզիայի թեմատիկ և գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гуськов Н.А. История русской литературы XVIII в. Учебная книга, СПб-М., 2009
2. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII в., М., 2003
3. Русская литература XVIII в. (1700-1775). Сост. В.А. Западов, Л., 1979
4. Русская литература XVIII в. Сост. Г.П. Макагоненко, Л., 1970
5. Федоров В.И. История русской литературы XVIII в., М., 1982

1. 1702/Բ05

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում – 3

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության (մասնավորապես մակբայների)
վերաբերյալ,
 ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի բարդ անշաղկապ նախադասության
կետադրության հիմնական կանոնների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական կանոնները,
հասկանալ այդ կանոնների հիմնական սկզբունքները,
ձեռք բերել որոշակի հմտություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու բանավոր և գրավոր
խոսքի մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2 ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)
Գ5 արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ գործնական պարապմունքներ,
2. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
3. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Բարդ և բարդ ածանցավոր բառեռի ուղղագրությունը: Թեմա 2` Մակբայները և նրանց
ուղղագրությունը: Թեմա 3` Բարդ նախադասության հիմնական կարգերը: Թեմա 4` Բարդ անշաղկապ
նախադասություն, նրա կետադրության հիմնական կանոնները և յուրահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях. Учебное
пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2. Акопян К. C., Арзуманян Э.Р., Мартирян Н.И. и др. Практикум по современному русскому языку. –
Ер.: Изд-во ЕГУ, 2008.
3. Бройде М. Русский язык в диктантах. Нетрадиционный подход. – М.: Рольф, 2000.
4. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – СПб.: Златоуст, 2012.
5. Новикова Л.И. Орфография, морфология, лексика, словообразование, фонетика, культура речи,
стилистика: контрольные и проверочные работы по русскому языку: для поступающих в вузы. – М.:
Экзамен, 2007.
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
7. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
8. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. М.: Рольф, 2001.

1. 1702/Բ06

2. Հին սլավոներեն լեզու

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
4 կրեդիտ
5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին սլավոնական լեզուների հիմնական հասկացությունները:
 ձևավորել ուսանողների մոտ
հին սլավոներենի համակարգի մասին պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում:
 ներկայացնել հին սլավոներենի նշանակությունը որպես սլավոնական ժողովուրդների համար
առաջին գրական լեզու:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. համեմատել տարբեր սլավոնական լեզուները,
2. կիրառել ստացած գիտելիքները ռուսաց լեզվի ուսումնասիրության ընթացքում,
3. վերհանել նմանությունները և տարբերությունները հին սլավոներենի և ժանակակից ռուսերենի
քերանական համակարգերի միջև,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ուսումնասիրել հին սլավոնական տեքստերի բառապաշարը և համեմատել ժամանակակից
ռուսաց լեզվի բառապաշարի հետ,
5. ուսումնասիրել
հին սլավոնական տեքստերի քերանական ձևերը և
համեմատել
համապատասխան ժամանակակից ռուսաց լեզվի քերականական ձևերի հետ,
6. ուսումնասիրել հին սլավոնական տեքստերի շարահյուսական կառուցվածքները և համեմատել
ռուսերենի շարահյուսական ձևերի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները, նրա պատմությունը՝ իր առավել
կարևոր գրավոր հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,
Ա6. վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեքստերի մեկնաբանություն,
3. քերականական ձևերի 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.
Սլավոնական լեզուների խմբերը և նրանց միջև առանձնահատկությունները: Հին սլավոներենի
հնչյունաբանությունը: Հին սլավոներենի ձևաբանությունը: Հին սլավոներենի շարահյուսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Аверина С.А. Старославянский язык. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008.
2. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старославянский язык. Сборник упражнений. Москва,
изд-во «Наука», 2003.
3. Кривчик В.Ф., Можейко Н.С. Старославянский язык. Минск, Вышэйша школа, 1985.
4. Манучарян И.К. Введение в славянскую филологию. Ереван, ЕГУ, 2011.
5. Ремнева. М.Л. Старославянский язык. Изд-во МГУ, М., Академический проект, 2004.
6. Хабургаев Г.А. Старославянский язык. Москва, Просвещение, 1986.

1. 1701/Բ03
4. 6 ժամ/շաբ.

2. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1
5. 4 ժամ դաս․/2 ժամ սեմ․
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3. ECTS
7 կրեդիտ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 19-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության
ընդհանուր զարգացման գործընթացի մասին,
 ներկայացնել տվյալ ժամանակաշրջանում գերիշխող գրական ուղղությունները, նրանց միջև
տեղի ունեցող գաղափարական վեճերը,
 լուսաբանել առանձին գրողների ստեղծագործությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




գիտակցել 19-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության պատմամշակութային հենքը և
գրական ուղղությունների հատկանիշները,
ներկայացնել դարաշրջանի ռուս հեղինակների ստեղծագործական ուղին և երկերի
առանձնահատկությունները:
գիտակցել «ոսկե դարի» գրականության դերը ռուս գրականության հետագա զարգացման
գործընթացում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



տալ նշված
ժամանակաշրջանի գրականության հիմնական հեղինակների և նրանց
ստեղծագործությունների նկարագիրը,
կատարել գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն սեմինար-պարապմունքների ընթացքում
ձեռք բերված հմտությունների հիման վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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 քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
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19-րդ դարի առաջին կեսի քաղաքական և գրական-հասարակական շարժումներն ու հիմնական
գրական ուղղությունները: Ռուսական ռոմանտիզմի բազմազանությունն ու առանձնահատկությունները
(Վ.Ժուկովսկի, Կ. Բատյուշկով, պուշկինյան ժամանակաշրջանի բանաստեղծները): Առակագիր
Ի.Կռիլովի և թատերագիր Ա.Գրիբոյեդովի ստեղծագործությունների տեղը և դերը ռուս գրականության
զարգացման մեջ: Ա.Պուշկինի ստեղծագործությունների ժանրային բազմազանությունը (պոեզիա,
արձակ, դրամատուրգիա): Մ.Լերմոնտովի ստեղծագործության տարբեր ժանրերի գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,
ռոմանտիզմի
և
ռեալիզմի
հարաբերակցությունը:
Ն.Գոգոլի
ստեղծագործությունների ցիկլային կառուցվածքը և կրոնական ուղղվածությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Манн Ю.В. Литература в первой половине XIX века: [Русская литература] // История всемирной
литературы: В 8 томах . Том 6. — М.: Наука, 1989 – с. 284–292.
2. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. М.: РГГУ, 2007.
3. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (1800 – 1830-ые годы). М.:Высшая школа,
2007.
4. Якушин Н.И. Русская литература XIX века (первая половина). – М.: Владос, 2001.

1. 1702/Բ07

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն-1

4. 6 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/3 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 համակարգված ներկայացնել արդի ռուսերենի բառակազմության եզրերն ու ձևերը,
 ձևավորել գիտական հայեցակարգ ռուսերենի ձևաբանանության մասին,
 մանրամասնորեն նկարագրել երկու կարևորագույն անվանական խոսքի մասեր /գոյական և
ածական/:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել արդի ռուսերենի բոլոր ձևույթներն ու կարևորագույն բառակազմական ձևերը,
2. հստակ ներկայացնել իր գիտելիքները անվանական խոսքի մասերի ձևաբանական
առանձնահատպությունների մասին,
3. ներկայացնել տվյալ ոլորտի ժամանակակից հետազոտությունների ձեռքբերումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. տարբերակել ռուսերենի ձևույթները,
5. նշել յուրաքանչուր բառի բառակազմության ձևը,
6. բնութագրել անվանական բառերը ըստ ձևաբանական հատկանիշների:
1. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները, նրա պատմությունը՝ իր առավել
կարևոր գրավոր հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 վերլուծողական մեթոդ, որոնողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բառակազմություն. ա/ ձևույթներ, բ/ բառակազմության ձևեր: Ձևաբանություն ըստ խոսքի մասերի /9
խումբ/. ա/ գոյական, բ/ ածական:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Борисова Е.Г., Латышева А.Н. Лингвистические основы РКИ. – М.: Наука, 2003.
2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Наука, 2008.
3. Русская грамматика: В 2-х томах. Под ред. Н.Ю.Шведовой. Т. 2. – М.: Наука, 1982.
4. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой В.А. – М,: Высшая школа, 1989.
5. Современный русский язык. Морфология. – М.: Русский язык, 2002.

1․ 1101/Բ01

2․ Ռուսաստանի պատմություն

3․ ECTS
4 կրեդիտ

4․ 4 ժամ շաբ․

5․ 3 ժամ դաս./1 ժամ․սեմ․

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ
դարձնել Ռուսաստանի պատմության կարևոր հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ունենալու լիարժեք տեսական գիտելիքներ որոշակի ժամանակաշրջանի Ռուսաստանի պատմության
մասին,
2. հասկանալու Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում,
3. հստակ պատկերացում կազմելու ներկա զարգացումների մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

կատարել ճիշտ հետևություններ,
գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք
բերած գիտելիքներ,
գնահատել Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում՝ համեմատելով այն
ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝ կիրառելով
պատմականության սկզբունքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ և սեմինարներ։
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.
1. Կիևյան Ռուսիան 9-12-րդ դարերում:
2. Կենտրոնացված ռուսական պետության կազմավորումը (14-16-րդ դդ.)
3. Ռուսաստանը Պետրոս I-ի գահակալման շրջանում:
4. 1812 թ. Հայրենական պատերազմը:
5. Ռուսական մշակույթը 19-րդ դ.
6. 1917թ. հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում:
7. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում(1917-1922թթ.):
8. Վարչահրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները
1930-ական թվականներին:
9. ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին:
10. ԽՍՀՄ-ը Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին: ԽՍՀՄ փլուզումը:
11. Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю. М., 2002
2.
Верт Н. История советского государства. 1900-1991 г. М., 1996
3.
История России в новейшее время. 1985-2009.Под ред. Безбородова А.Б., М. 2010
4.
История России с начала XIX века до начала XX века Под. ред. Сахарова А.Н. т.2, М.2015
5.
Новейшая история Отечества XX века. Т.1-2, М. 1998
6.
Отечественная история XX века, М., 1999
7.
Хрестоматия по истории России. 1917-1945. М., 1996
8.
Хрестоматия по истории России. 1946-1995. М., 1996

1. 1406/Բ02

2. Լատիներեն լեզու

3. ECTS
2 կրեդիտ

4․ 2 ժամ շաբ.

5. 2 ժամ գործ․

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ծանոթացնել լատիներենի հնչյունական և քերականական կառուցվածքներին, որը
հնարավորություն կտա օգտվելու այդ լեզվով ստեղծված մասնագիտական և գեղարվեստական
տեքստերից,
 պատկերացում տալ եվրոպամետ
հումանիտար և մասնավորապես՝ բանասիրական
մշակույթում մեկնարկային և հիմնարար դեր ունեցող լեզվի, այդ լեզվից ռոմանական և
գերմանական լեզուներին անցած լեզվաբանական, քաղաքական տերմինների, դիցաբանական
անվանումների մասին,
 սովորեցնել այդ լեզվի բառարանից օգտվելու կանոններին, մտապահել տալ հայտնի
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բանաստեղծական և թևավոր արտահայտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճիշտ արտասանությամբ կարդալ և թարգմանել ոչ ծավալուն տեքստեր,
2. կազմել պարզ անվանական բառակապակցություններ և նախադասություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտվել բառարանից,
2. անգիր հիշել թևավոր արտահայտություններ,
3. կատարել քերականական վերլուծություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. տեքստերի թարգմանություններ,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Լատինական այբուբենի առանձնահակությունները, գրության և արտասանության կանոնները:
2.Առաջին հոլովում. իգական և արական սեռի գոյականներ:
3.Երկրորդ հոլովում. արական և չեզոք սեռի գոյականներ:
4. Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականներ:
5. Երրորդ հոլովում. արական, իգական և չեզոք սեռի գոյականներ:
6.Ածականի համաձայնությունը գոյականին:
7. Լատիներեն բայի հիմնական խոնարհումները:
8. Բայի բառարանային ձևերը, բայի հիմքը:
9. Ներգործական և կրավորական սեռերի վերջավորություններ:
10. Գոյականի չորրորդ և հինգերորդ հոլովումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ա. Պ. Հայրապետյան, Ն. Ն. Մկրտչյան, Լատիներենի ձեռնարկ, Ե., 2016թ.
2.
Винничук Л., Латинский язык, М., 1985 г.
3.
Попов А. Н., Шендяпин П. М., Латинский язык, М. 1970г.
4.
Ярхо В. Н., Лободы В. И., Латинский язык, М. 2015 г.

1. 1702/Բ08

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում – 4

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 4 ժամ գործնական
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության վերաբերյալ,
 ձևավորել որոշակի պատկերացում խոսքի գործառական ոճերի և նրանց կիրառման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ սպասարկու խոսքի մասերի ուղղագրությունը և կիրառությունը,
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իմանալ ռուսաց լեզվի ուղիղ և անուղղակի խոսքը,
իմանալ խոսքի գործառական ոճերը, նրանց տեսակները և կիրառությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա2 ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,
Բ5 վերլուծել լեզվական տվյալները ոճաբանական կիրառության տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ5 արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ գործնական պարապմունքներ,
2. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
3. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Սպասարկու խոսքի մասերը, նրանց ուղղագրությունը և կիրառությունը: Թեմա 2` Խոսքի
գործառական ոճերը, նրանց տեսակները և կիրառությունը: Թեմա 3` Ուղիղ և անուղղակի խոսք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях.
Учебное пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2. Акопян К. C., Арзуманян Э.Р., Мартирян Н.И. и др. Практикум по современному русскому
языку. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2008.
3. Бройде М. Русский язык в диктантах. Нетрадиционный подход. – М.: Рольф, 2000.
4. Новикова Л.И. Орфография, морфология, лексика, словообразование, фонетика, культура
речи, стилистика: контрольные и проверочные работы по русскому языку: для поступающих в
вузы. – М.: Экзамен, 2007.
5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
6. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
7. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. М.: Рольф, 2001.
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1. 1702/Բ09

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն-2

3. ECTS
5 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/2 ժամ գործ․

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 համակարգված ներկայացնել արդի ռուսերենի բառակազմության եզրերն ու ձևերը,
 ձևավորել գիտական հայեցակարգ ռուսերենի ձևաբանանության մասին,
 մանրամասնորեն նկարագրել ռուսերենի բոլոր խոսքի մասերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակել և նկարագրել արդի ռուսերենի բոլոր տիպի բառերը,
2. հստակ
ներկայացնել
իր
գիտելիքները
բոլոր
խոսքի
մասերի
ձևաբանական
արանձնահատպությունների մասին,
3. նշել տվյալ ոլորտի ժամանակակից հետազոտությունների ձեռքբերումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ռուսերենի բոլոր տիպի բառերի ձևաբանական վերլուծություն կատարել,
5. բնութագրել բառերը` ժամանակակից եզրերը օգտագործելով,
6. համեմատել հիմնական և սպասարկու խոսքի մասերը ըստ ձևաբանական հատկանիշների:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները, նրա պատմությունը՝ իր առավել
կարևոր գրավոր հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. վերլուծողական մեթոդ, որոնողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հիմնական խոսքի մասերի ձևաբանություն. բայ, մակբայ, դերանուն, թվական: Սպասարկու խոսքի
մասեր. կապ, շաղկապ, մասնիկ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Борисова Е.Г., Латышева А.Н. Лингвистические основы РКИ. М., 2003.
2. Русская грамматика: В 2-х томах. Под ред. Н.Ю.Шведовой. Т. 2.М.: Наука, 1982.
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3. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой В.А. М,: Высшая школа, 1989.
4. Современный русский язык. Морфология. М.: Русский язык, 2002.
5. Тихонов А.Н., Шанский Н.М. Современный русский язык: В трех томах.М.: Высшая школа, 1981.

1. 1701/Բ04

2. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 2

4. 6 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
7 կրեդիտ

5. 4 ժամ դաս․/ 2 ժամ սեմ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 19-րդ դարի 40-60-ական թվականների ռուս գրականության պատմության
զարգացման հիմնական միտումները և նշված ժամանակաշրջանի գրողների ու բանաստեղծների
ստեղծագործությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



լուսաբանել 19-րդ դարի 40-60-ական թվականների ռուս գրականության պատմամշակութային
հենքը,
ներկայացնել տվյալ դարաշրջանի ռուս հեղինակների ստեղծագործական ուղին և երկերի
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել գրական գործերի վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
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 եզրափակիչ քննություն. բանավոր 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սլավոնաֆիլների, լիբերալ-արևմտամետների, հեղափոխական դեմոկրատների քաղաքական և գրական
հիմքերը: Նատուրալ դպրոցի ձևավորումը, կազմը և զարգացման հիմնական շրջանները։ Ա. Գերցենի «Ո՞վ
է մեղավոր» վեպը: Անձի և հասարակության խնդիրը։
Ա. Ֆետի քնարերգության հիմնական
առանձնահատկությունները: Ի.Գոնչարովի «Օբլոմով» վեպը.
Օբլոմովը որպես «ռուսական կյանքի
տեսակ»։ Ա. Օստրովսկու թատերագրական սկզբունքները:
Ֆ.Տյուտչևի աշխարհայացքը և
ստեղծագործական ուղին: Ի. Տուրգենևի ստեղծագործությունները: Ն. Նեկրասովի պոեզիայի հիմնական
թեմաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. История русской литературы. В 4-х тт. Т.3. Л.,1982.
2. Кулешов В.И. История русской литературы ХIХ века. М.,2005.
3. Лебедев Ю.В. История русской литературы ХIХ века в трех частях. М.,2007.
4. Минералов Ю.И. История русской литературы ХIХ века (40-60-е годы).М.,2003.
5. Недзвецкий В.А., Полтавец Е.Ю. Русская литература ХIХ века.1840-1860-е годы. М.,2010.
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2. Ռուսաց լեզվի պատմական քերականություն

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս․/ 1 ժամ գործ․
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին ռուսաց լեզվի պատմության փուլերը,
 ձևավորել ուսանողների մոտ ժամանակակից ռուսաց լեզվի համակարգի մասին պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում,
 ներկայացնել հին սլավոներենի նշանակությունը որպես սլավոնական ժողովուրդների համար
առաջին գրական լեզու:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. համեմատել տարբեր սլավոնական լեզուներ,
2. կիրառել ստացած գիտելիքները ռուսաց լեզվի ուսումնասիրության ընթացքում,
3. վերհանել նմանությունները և տարբերությունները հին ռուսերենի և ժանակակից ռուսերենի
քերանական համակարգերի միջև:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ուսումնասիրել հին ռուսերենի տեքստերի բառապաշարը և համեմատել ժամանակակից ռուսաց
լեզվի բառապաշարի հետ,
5. ուսումնասիրել
հին ռուսերենի տեքստերի քերանական ձևերը և
համեմատել
համապատասխան ժամանակակից ռուսաց լեզվի քերականական ձևերի հետ,
6. ուսումնասիրել հին ռուսերենի տեքստերի շարահյուսական կառուցվածքները և համեմատել
ժամանակակից ռուսերենի շարահյուսական ձևերի հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,
Ա4. ներկայացնել ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսությունները, նրա պատմությունը՝ իր առավել
կարևոր գրավոր հուշարձաններով, արդի փուլում զարգացման միտումները,
Ա5. պարզաբանել ռուսաց լեզվի տեղը լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական
դասակարգման մեջ,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. վերլուծել գրական ռուսերենի տեսական հիմնախնդիրները, տիրապետել ռուսերեն տեքստի
լեզվաբանական և պատմաբանասիրական վերլուծության մեթոդիկայի հիմունքներին:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեքստերի մեկնաբանություն,
3. քերականական ձևերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հին ռուսերենի հնչյունաբանությունը: Հին ռուսերենի ձևաբանությունը: Հին ռուսերենի
շարահյուսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Изд-во «Комкнига», 2006.
2. Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений.
Изд-во
«Просвещение», 1984.
3. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Изд-во «Просвещение»,1983.
4. Манучарян И.К. Введение в славянскую филологию. Ереван, ЕГУ, 2011.
5. Ремнева М.Л. История русского литературного языка. «Филология», Москва, 1995.
6. Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. Изд-во «Высшая школа»,
Москва,
1972.
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2. Ժամանակակից սլավոնական լեզուներ - 1

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ





3. ECTS
2 կրեդիտ

5. 2 ժամ գործ․
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել
լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքի հմտություններ,
քերականության տարրական գիտելիքներ,
ռուսերենի և լեհերենի համեմատական վերլուծության հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

հասկանալ արդի լեհերենի գրավոր և բանավոր խոսքը,
յուրացնել լեհերենի քերականական հիմունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

թարգմանել լեհերենից ռուսերեն միջին բարդության տեքստերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5. պարզաբանել ռուսաց լեզվի տեղը լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական
դասակարգման մեջ,
Ա6. վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում,
82

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ,
նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,
վերարտադրողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեհերենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության առանձնահատկությունները: «Մեր
ընտանիքը», գոյականի հոլովումները, օժանդակ բայի խոնարհումը: «Մեր բնակարանը», իգական սեռի
գոյականների հոլովաձևերը: «Համալսարանը», արական սեռի գոյականների հոլովաձևերը: «Մեր
քաղաքը», միջին սեռի գոյականների հոլովաձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
«Hurra!!! po polsku» (Małolepsza M., Szymkiewicz A., Բurkat A.) Ч.1, Краков, 2013.
«Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1» (Machowska J.) Краков, 2014.
«Polski krok po kroku» (Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.) Ч. 1, Краков, 2012.
Аскоченская В.Ф. Современный польский язык. Учебное пособие. Воронеж, 1988.
Материалы для изучения польского языка. Составитель – Г.Н. Шакарян Ереван, Изд-во Митк, 1968.
Станислав Каролак, Данута Василевска. Учебник польского языка. Варшава, 1976.
Тихомирова Т.С. Курс польского языка. М., ВШ, 1988.

1. 1702/Բ12

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն-1

4. 6 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ





3. ECTS
7 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/3 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել բառակապակցության շարահյուսության հիմնահարցերին,
ներկայացնել պարզ նախադասության շարահյուսության հիմնահարցերը,
ավանդական հիմնահարցերից բացի՝ ծանոթացնել շարահյուսության նոր ուղղություններին և
միտումներին,
ձևավորել ուսանողների մոտ նախադասության շարահյուսական վերլուծության հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

տարբերակել
բառակապակցության տեսակները ըստ ստորադաս կապի և իմաստային
հարաբերությունների,
բնորոշել նախադասության հիմնական հատկանիշները,
տարբերակել նախադասության գլխավոր և երկրորդական անդամների շարահյուսական
գործառությունը,
ներկայացնել երկկազմ նախադասությունների կառուցվածքային կաղապարները,
պատկերացում ունենալ նախադասության ձևական և իմաստային կառուցվածքի մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.
7.

կատարել բառակապակցությունների շարահյուսական վերլուծություն,
կատարել նախադասության վերլուծություն ըստ գլխավոր և երկրորդական անդամների,
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8.
9.

կառուցել նախադասության հարացույց,
կազմել (երկկազմ) նախադասության կառուցվածքային կաղապարներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
10. կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները գիտական աշխատանքներ կատարելիս (ավարտական թեզ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

11.
1.
2.
3.
4.
12.



13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ինտերակտիվ դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր և բանավոր հարցում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսության
հիմնական
միավորները.
բառակապակցություն
և
նախադասություն:
Բառակապակցության ստորադաս կապի տեսակները և իմաստային հարաբերությունները:
Նախադասության ձևական և իմաստային կառուցվածքը, նրանց հարաբերակցությունը: Ստորոգման
հասկացությունը: Երկկազմ և միակազմ նախադասություններ: Նախադասության գլխավոր անդամները.
ենթակա և ստորոգյալ: Ստորոգյալ. բայական և անվանական, պարզ և բաղադրյալ: Նախադասության
երկրորդական
անդամները:
Երկրորդական
անդամների
տեսությունը
ժամանակակից
շարահյուսությունում: Դետերմինանտների տեսությունը: Դետերմինանտների տեսակները ըստ նրանց
շարահյուսական գործառույթների: Երկկազմ նախադասության կառուցվածքային կաղապարները:
Նախադասության հարացույցը: Հարացույցի և նախադասության ձևափոխումների տարբերակումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Акимова Г.Н., Вяткина С.В., Казаков В.П., Руднев Д.В. Синтаксис современного русского языка, СПб,
Русский мир: учебники для высшей школы, 2008.
Белошапкова В.А. Современный русский язык.Синтаксис, М., 1977.
Г.А. Золотова, Н.К.Ониенко, М.Ю. Сидорова. Коммуникативная грамматика русского языка. Изд. 2-е, М.,
2003.
Грамматика русского языка. Синтаксис. Под ред. Е.С. Истриной и В.В. Виноградова. Т. 2, ч. 1.М., 1954.
Грамматика современного русского литературного языка. Под ред. Н.Ю. Шведовой, М., 1970.
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 2001.
Русская грамматика под ред. Н.Ю. Шведовой, М., Наука, 1980.

1. 1701/Բ05
4. 6 ժամ/շաբ.

2. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 3
5. 4 ժամ դաս․/ 2 ժամ․ սեմ․
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3. ECTS
7 կրեդիտ

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ


7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռուս գրականության պատմության զարգացման
հիմնական
միտումները
և
նշված
ժամանակաշրջանի
գրողների
ու
բանաստեղծների
ստեղծագործությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



լուսաբանել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռուս գրականության պատմամշակութային հենքը,
ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի հեղինակների ստեղծագործական ուղին և երկերի
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն սեմինար պարապմունքների ընթացքում
ձեռք բերված հմտությունների հիման վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
2.
3.




1.

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 քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
Ժամանակաշրջանի հասարակական-քաղաքական կյանքի բնութագիրը։ Ֆ. Դոստոևսկու «Ոճիր և
պատիժ» և «Կարամազով եղբայրներ» վեպերը: Լ. Տոլստոյի կրոնաբարոյական հայացքները, նրա
«Պատերազմ և խաղաղություն» վեպի գեղարվեստական առանձնահատկությունները, համաշխարհային
նշանակությունը։ Մ. Սալտիկով-Շեդրինի ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները՝
երգիծանք, գրոտեսկ։ Այլախոսության դերը հեքիաթներում։ Ա. Չեխովի ստեղծագործությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.,1979.
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2.
3.
4.
5.

История русской литературы. В 4-х тт. ТТ.3,4. Л., 1982.
Лебедев В.И. История русской литературы ХIХ века в трех частях М.,1991.
Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л.,1987.
Эйхенбаум Б.М. Л.Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.

1. 1702/Բ13

2. Ռուս գրական լեզվի պատմություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ




3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին ռուս գրական լեզվի պատմության ընդհանուր խնդիրներին,
ցույց տալ եկեղեցասլավոներենի և հին ռուսերենի փոխներգործության գործընթացը,
ծանոթացնել ռուս գրական լեզվի պատմության զարգացման ուղությունների տրամաբանությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

կատարել տարբեր ժամանակաշրջանների գրական տեքստերի լեզվաբանական և ոճաբանական
վերլուծություն,
ընկալել հին սլավոնական լեզվի դերը ռուս գրական լեզվի զարգացման գործընթացում,
հասկանալ Ա.Ս.Պուշկինի դերը ռուս գրական լեզվի զարգացման գործում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

որոշել առաջին սլավոնական ազդեցությունը ռուս գրական լեզվի վրա,
իմանալ երկրորդ սլավոնական ազդեցությունը ռուս գրական լեզվի վրա,
իմանալ Պետրոս Ա. ժամանակաշրջանում /18 դարի սկիզբ/ կատարված ռեֆորմները և նրանց
ազդեցությունը գրական լեզվի վրա:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7. ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. վերլուծել գրական ռուսերենի տեսական հիմնախնդիրները, տիրապետել ռուսերեն տեքստի
լեզվաբանական և պատմաբանասիրական վերլուծության մեթոդիկայի հիմունքներին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեքստերի մեկնաբանություն,
3. քերականական ձևերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
Հին գրական ոուսերենի զարգացման առաջին փուլը (X-XIII դ.): Հին գրական ոուսերենի զարգացման
երկրորդ փուլը (XIV-XVII դ.): Հին գրական ոուսերենի զարգացումը XVIII դարի շրջանակներում: Հին
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

գրական ոուսերենի զարգացման պուշկինյան դարաշրջանը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв. М.: Высш. школа, 1982.
Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). М.: Высш. школа, 1975.
Ремнева М.Л. Пути развития русского литературного языка XI – XVII вв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI – XVII вв.). М.: Аспект Пресс, 2002.
Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI – XIX вв.). М.: «Гнозис», 1994.
Филкова П., Градинарова А. История русского литературного языка (середина XVIII – конец XX вв.). София:
Парадигма, 1999.
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2. Ժամանակակից սլավոնական լեզուներ - 2

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ





3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 4 ժամ գործնական
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
արդի լեհերենի բառահամակարգին,
արդի լեհերենի բառապաշարի ձևավորման աղբյուրներին և ուղիներին,
բառույթի լեզվամշակութային առանձնահատկություններին, նրա
թարգմանության ուղիներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ռուսերեն զուգահեռներին և

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

յուրացնել լեհերենի քերականական կառուցվածքը,
բացատրել բառույթի իմաստային նրբերանգները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

համեմատել ռուսերենի և լեհերենի բառահամակարգերը համապատասխան զուգահեռները որոշելու
համար,
թարգմանել լեհերենից ռուսերեն և հայերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա6. վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
2.
3.

Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ,
նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,
վերարտադրողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում․գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ստուգում․ գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: «Իմ արձակուրդը», ածականների և դերանունների հոլովաձևերը:
«Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: «Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
«Hurra!!! po polsku» (Małolepsza M., Szymkiewicz A., Բurkat A.) Ч.2, Краков, 2013.
Polski krok po kroku» (Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.) Ч.2, Краков, 2012.
«Gramatyka? Ależ tak» (Machowska J.) Краков, 2012.
Аскоченская В.Ф.. Современный польский язык. Учебное пособие. Воронеж, 1988.
Каролак Станислав, Василевска Данута. Учебник польского языка. Варшава, 1976.
Материалы для изучения польского языка. Составитель – Г.Н. Шакарян. Ереван, Изд-во Митк, 1968.
Тихомирова Т.С.. Курс польского языка. М., ВШ, 1988.
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2. Հայ գրականության պատմություն - 1

4 ժամ/շաբ.
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3.
ECTS
4 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել հայ հնագույն բանահյուսության նմուշները, հայկական հերոսական էպոսը, հայ հին և
միջնադարյան գրականության սկզբնավորումն ու զարգացումը:
հատուկ ուշադրություն դարձնել մատուցվող նյութի ոչ միայն գաղափարական բովանդակությանը, այլև
գեղարվեստական արժանիքներին:
առանձնացնել հատկապես այն երկերը, որոնք կարևոր են ոչ միայն հայ գրականության պատմության
համար, այլև ունեն համաշխարհային արժեք:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ըմբռնել հայ բանահյուսության նշանակությունը, հայ հին գրականության սկզբնավորման և զարգացման
ընթացքը,
2. բացահայտել գրական ստեղծագործությունների գաղափարական էական գծերը և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,
3. հարստացնել իր գիտելիքները հայ բանահյուսության, հայ հին ու միջնադարյան գրականության
ոլորտում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ինքնուրույն վերլուծել և գնահատել գեղարվեստական երկերը և քննադատական նյութը,
5. օգտագործել ստացած գիտելիքները գիտական աշխատանքում /ռեֆերատներ, զեկուցումներ/,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. համակարգել գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալները,
7. մեկնաբանել գրական ժանրերի առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1.
2.
3.
4.
5.

1-ին ստուգում․գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ստուգում․ գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ ժողովրդական բանահյուսություն: Հնագույն էպիկական նմուշներ, դրանց հիմնական մոտիվները,
գեղարվեստական առանձնահատկությունները:
2. Հայ հերոսական էպոս՝ “Սասունցի Դավիթ”:
3. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի ստեղծումը: Հայոց այբուբենի առանձնահատկությունները:
4. Հայ թարգմանական գրականության զարգացումը և նշանակությունը:
5. 5-րդ դարի հայ պատմիչ-գրողները՝ Աղաթանգեղոս, Փ. Բյուզանդ, Եղիշե, Մ. Խորենացի:
6. Դավթակ Քերթողի “Ողբը...” երկի հիմնական մոտիվները:
7. 10-րդ դարի հայ գրականությունը.Վերածնության սկզբնավորումը: Գր. Նարեկացի:
8. Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունը, հիմնական ժանրերը:
9. Հայ միջնադարյան առակագրությունը. Մխիթար Գոշ, Վարդան Այգեկցի:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Видные деятели армянской культуры 5-18-го веков. Ереван. Изд ЕГУ, 1982.
Мкрян М. Мовсес Хоренаци. Ереван, 1969
Налбандян В., Саринян С., Агабабян С. Армянская литература. Учебник для вузов. М., 1976.
Орбели И. Армянский героический эпос. Ереван, 1956
Читая Нарекаци. Составл. и предисловие Л. Мкртчяна. Ереван, 1997.
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2. 2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն-2

4. 4. 6 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ





3. ECTS
7 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/3 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
զինել պարզ միակազմ և բարդ նախադասությունների տարրական տեսական գիտելիքներով,
ծանոթացնել ռուսաց լեզվի պարզ միակազմ նախադասությունների տեսակներին,
ծանոթացնել ուսանողներին ռուսաց լեզվի բարդ նախադասությունների տեսակներին,
ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսության խնդիրները և մոտեցումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.
5.

տարբերակել միակազմ պարզ նախադասությունները երկկազմ պարզ նախադասություններից,
դասակարգել միակազմ պարզ նախադասությունները ըստ տեսակների,
բացատրել նախադասության ձևական և իմաստային կառուցվածքի միջև եղած տարբերությունը,
դասակարգել բարդ համադասական և ստորադասական նախադասություններն ըստ տեսակների,
որոշել
իմաստային
հարաբերությունները
բարդ
համադասական
և
ստորադասական
նախադասությունների մասերի միջև,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. միտքը շարադրել ըստ նպատակի պարզ միակազմ և բարդ համադասական ու ստորադասական
նախադասություններով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

7. մասնագիտական նյութը գրագետ/արհեստավարժ շարադրել, մասնագիտական խոսքը հարստացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
89

ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարն իր հետագա գործունեության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ







1.
2.
3.
4.
5.

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ինտերակտիվ դասախոսություն,
ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
Պարզ միակազմ նախադասություն: Պարզ միակազմ նախադասության տեսակները: Թերի
նախադասություններ: Նախադասության իմաստային կառուցվածքը: Բարդ նախադասություն: Բարդ
համադասական նախադասություն. ավանդական և ժամանակակից դասակարգում: Բարդ
ստորադասական նախադասության դասակարգման պատմություն: Բարդ ստորադասական
նախադասություն. ժամանակակից դասակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977.
Русская грамматика/ Под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В.Лопатина. – Изд. 2-е, испр. М.: Русский язык, 1990.
Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта. 5-е изд. М.: Изд-во Юрайт, 2017.
Լրացուցրչ գրականության ցանկ.
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. Изд. 2-е. М.:
Ин-т русского языка РАН, Филологический фак-т МГУ, 2003.
Русская грамматика. Т. 2. М.: Наука, 1980.
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2. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1

3. ECTS
7 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ դաս․/2 ժամ սեմ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

նկարագրել 19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության
պատմամշակութային հենքը,
ներկայացնել ռուս գրականության մեջ մոդերնիզմի զարգացումը և նրա հիմնական
ուղղությունները,
գիտակցել 1920-1940–ական թվականների խորհրդային շրջանի ռուս գրականության հիմնական
միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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4.

կատարել
համատեքստում,

գրական

ստեղծագործության

վերլուծություն՝

տվյալ

գրական

ուղղության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.

զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներб
ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
19-րդ դարավերջի – 20-րդ դարասկզբի պատմամշակութային հենքը: Ռեալիզմը և մոդերնիզմը որպես
դարաշրջանի երկու հիմնական միտում: Մոդերնիզմը ռուս գրականության մեջ, նրա հիմնական
ուղղությունները: Սիմվոլիզմի էությունը և նրա գեղագիտական սկզբունքները: Ավագ սերնդի
սիմվոլիստների ստեղծագործությունը:
Կրտսեր սիմվոլիստները: Ակմեիզմը՝ որպես գրական
ուղղություն և նրա ներկայացուցիչները: Ռուսական ֆուտուրիզմը և նրա ներկայացուցիչները: 1920ական գրական խմբավորումները: Ռեալիզմը և նրա փոխակերպումները դարաշրջանի գրականության
մեջ: Նախապատերազմյան շրջանի ռուս գրականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баевский В.С. История русской литературы ХХ века. Компендиум. М., 2003.
2. История русской литературы. ХХ век. В 2 ч. Ч. 1. Под ред. В.В. Агеносова. М., 2007.
3. Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ века (советский период). М., 2001.
4. Русская литература рубежа веков (1890 – начало 1920-х годов). В 2 томах. М., 2001
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2. Արտասահմանյան գրականության պատմություն - 1

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
8.

3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8.Դասընթացի նպատակն է՝
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ներկայացնել
արտասահմանյան գրականության սկզբնավորումը, զարգացման հիմնական
ուղղությունները, նշանավոր հեղինակներին` անտիկ շրջանից մինչև 18-րդ դարը` ներառյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



սահմանել Անտիկ, Վերածննդի և 17-18-րդ դարերի եվրոպական գրականության պատմության
հիմնական օրինաչափությունները,
հասկանալ Անտիկ, Վերածննդի և 17-18-րդ դարերի եվրոպական գրականության պատմության
կարևորագույն ստեղծագործությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջանների գրականության մասին տեսական գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Անտիկ գրականության առարկան և նրա պարբերացումը: Հոմերոսի «Իլիականը» և «Ոդիսականը»:
Աստվածները և հերոսները, դիցաբանականը և պատմականը Հոմերոսի պոեմներում:
Հունական քնարերգության ձևավորումն ու զարգացումը, թեմատիկան, ժանրերը և բանաստեղծները:
Հին հունական դրաման և թատրոնը: Էսքիլես, Սոփոկլես, Էվրիպիդես, Արիստոփանես:
Հռոմեական գրականությունն ու մշակույթը, հռոմեական գրականության Ոսկեդարը. Վերգիլիոս,
Հորացիոս, Օվիդիոս:
Վերածննդի
գրականության
պատմամշակութային
առանձնահատկությունները:
Իտալական
Վերածնունդը. Դանթե, Պետրարկա, Բոկաչչո: Վերածնունդը Ֆրանսիայում, նրա առանձնահատկությունները: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպը: Վերածնունդը Իսպանիայում և
նրա առանձնահատկությունները: Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպը: Վերածննդի առանձնահատկությունները Անգլիայում:
Անգլիական թատրոնը 16-րդ դարում: Վ. Շեքսպիրի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները (սոնետներ,
քրոնիկներ, կատակերգություններ): Վ. Շեքսպիրի ողբերգությունները («Համլետ», «Օթելլո», «Լիր Արքա»,
«Մակբեթ» և այլն): Շեքսպիրը և անտիկ դրամայի ավանդույթները: Շեքսպիրի պիեսների
փիլիսոփայական-հումանիստական բովանդակությունը:
17-րդ դարի եվրոպական գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Կլասիցիզմի գեղագիտությունը:
Պիեռ Կոռնելի գրական ժառանգությունը: Ռասինի գրական ժառանգությունը: Մոլիեր:
18-րդ դարի գրականության ընդհանուր բնութագիրը /Դ.Դեֆո, Ջ. Սվիֆթ, Վոլտեր, Դ.Դիդրո, Ժ. Ժ.
Ռուսո, Շիլլեր, Գյոթե/:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ի. Մ. Տրոնսկի, Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951:
Մամիկոնյան Հ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1954:
Արտամոնով Դ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան, 1987:
Алексеев М.П., Жирмунский В.М.и др. История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения.
Любое издание.
Гаспаров М., Занимательная Греция, Москва, 1995.
Лосев А.Ф., Античная литература, Москва, 1997.

1. 1403/Բ02
4.




2. Հայ գրականության պատմություն - 2

3 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3.
ECTS
3 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
շարունակել ներկայացնել հայ միջնադարյան պոեզիան /13-14-րդ դարերից/, այնուհետև՝ հայ նոր
գրականության սկզբնավորումը և զարգացումը 19-րդ դարում
առանձնացնել
հեղինակների երկերի ոչ միայն գաղափարական արժեքը, այլև ժանրային և
գեղարվեստական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ըմբռնել հայ գրականության զարգացման ընթացքը, գրականության սերտ կապը հայ ժողովրդի
քաղաքական, հասարակական, սոցիալական վիճակի հետ,
բացահայտել գրական ստեղծագործությունների գաղափարական էական գծերը և գեղարվեստական
արժանիքները,
հարստացնել իր գիտելիքները նշված դարերի հայ գրականության ընթացքի և բնորոշ գծերի մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

ինքնուրույն վերլուծել և գնահատել հանձնարարվող գեղարվեստական երկերը և քննադատական
նյութը,
օգտագործել ստացած գիտելիքները գիտական աշխատանքում /ռեֆերատներ, զեկուցումներ/,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6.
7.

համակարգել գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալները,
մեկնաբանել գրական ժանրերի առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ
3. Ռեֆերատ աշխատանքներ, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում․գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ստուգում․ գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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1.
2.
3.
4.
5.

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
1. 13-14-րդ դարերի հայ միջնադարյան պոեզիա . Ֆրիկ, Կոստանդին Երզնկացի:
2. Հովհ, Թլկուրանցու, Մկրտիչ Նաղաշի ստեղծագործությունը:
3. Նահապետ Քուչակի հայրենները:
4. 17-18-րդ դարերի պոեզիա. Նաղաշ Հովնատան:
5. Սայաթ-Նովայի ստեղծագործությունը, նրա տաղերի առանձնահատկությունները:
6. Վ. Բրյուսովը հայ միջնադարյան պոեզիայի համաշխարհային նշանակության մասին:
7. Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը:
8. Խ. Աբովյանը ՝ հայ նոր գրականության հիմնադիր. “Վերք Հայաստանի” վեպի նշանակությունը:
9. Հայ նոր գրականության զարգացման միտումները. 50-60 թթ. արևելահայ և արևմտահայ
գրականություն. Մ. Նալբանդյան, Ռ. Պատկանյան, Մ. Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան:
10. 80-90-ական թթ. հայ գրականությունը. Ռոմանտիզմի և ռեալիզմի զարգացումը: Գ. Սունդուկյանի,
Րաֆֆու, Հ, Պարոնյանի ստեղծագործությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Брюсов В. Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков. Вступительный очерк. В кн. Брюсов и
Армения. Кн. 1. Ереван, 1988.
Джанполадян М. «Когда строку диктует чувство...». Ереван, 2006. Статья о П. Дуряне.
Джрбашян Эд. Поэтика и литературное развитие. Ереван, 1985. Статьи о М. Налбандяне, Г. Сундукяне.
Мкртчян Л. Глагол времен. Армянская классическая лирика 5-18 –го веков. М., 1977.
Налбандян В., Саринян С., Агабабян С. Армянская литература. Учебник для вузов. М., 1976.

1. 1702/Բ16

2. Ժամանակակից սլավոնական լեզուներ - 3

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ



3. ECTS
3 կրեդիտ

5. 3 ժամ գործնական
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ապահովել ուսանողի տիրապետումը լեհերենի համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու համար
լեզվական տարբեր ոլորտներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

տիրապետել լեհերենի քերականական կառուցվածքին,
մասնակցել երկխոսությունների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

թարգմանել լեհերենից ռուսերեն և հայերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա6. վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,
Բ5. վերլուծել լեզվական տվյալները ոճաբանական կիրառության տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունքներ,
նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,
վերարտադրողական մեթոդ,
էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում․գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ստուգում․ գրավոր աշխատանքի գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Այլ վերջավորություններով ածականների
հոլովում: Անցյալ անկատար և ապառնի անկատար: Վաղակատար ներկա և վաղակատար անցյալ:
Լեհերենի դերբայական ձևերը: Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններ
/շարունակություն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
«Hurra!!! po polsku» (Małolepsza M., Szymkiewicz A., Բurkat A.) Ч.3, Краков, 2013.
«Nie ma róży Բez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (Բ1, Բ2)» (Lipińska E.), Краков, 2014.
«Jak to łatwo powiedzieć...» (Gałyga D.) Краков, 2011.
Материалы для изучения польского языка. Составитель – Г.Н. Шакарян Ереван, Изд-во Митк, 1968.
Тихомирова Т.С.. Курс польского языка. М., ВШ, 1988.

1. 1606/Բ19

2․ Արտասահմանյան գրականության պատմություն - 2

4. 5 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
5 կրեդիտ

5. 4 ժամ դաս/1 ժամ սեմ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել արտասահմանյան գրականության պատմությունը 19-20-րդ դարերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



վերլուծել 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմության կարևորագույն գրական
ուղղությունները և գրական ստեղծագործությունները,
նկարագրել 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմության զարգացման հիմնական
միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջանների գրականության մասին տեսական գիտելիքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2 վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռոմանտիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը /Բայրոն, Հյուգո, Հոֆման, Պո/:
Դասական ռեալիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը: Բալզակի ռեալիստական վեպերը /«Շագրենի
կաշին»/: Ֆլոբերի «Տիկին Բովարի» վեպը: Շառլ Բոդլերի բանաստեղծական ռեալիզմը:
Մարդու պրոբլեմը Չարլզ Դիկենսի «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպում: Ուշ ռոմանտիզմը ԱՄՆ-ում
/Հ. Մելվիլի «Մոբի Դիկ» վեպը/ :
Սիմվոլիզմի առաջացումը Ֆրանսիայում: Մոդեռնիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը: Ջ.Ջոյսի
«Դուբլինցիներ» ժողովածուն: Ֆ. Կաֆկայի «Դատավարություն» վեպը:
20-րդ դարի փիլիսոփայական պոեզիան /Թ. Էլիոթի «Մեռյալ երկիրը» պոեմը/: Ուիլ. Ֆոլքների
հոգեբանական ռեալիզմը:
Կորուսյալ սերնդի գրականությունը ԱՄՆ-ում. Հեմիգուեյի «Ֆիեստա» վեպը:
Էկզիստենցիալիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը. Ժ.Պոլ Սարտրի «Ճանճերը» պիեսը, Ա.
Կամյուի «Ժանտախտը» վեպը: Ուիլյամ Սարոյանի և Ջ. Դ. Սելինջերի Ամերիկան:
Լատինամերիկյան արձակը 20-րդ դարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն, խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան, 1986:
Зарубежная литература 20-го века, под. ред., Л.Г. Андреева, Москва, 2011.

1. 1701/Բ07





2. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն-2

3. ECTS
7 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ դաս․/2 ժամ սեմ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել 20-րդ դարի եկրորդ կեսի ռուս գրականության հիմնական առանձնահատկությունները,
տալ հստակ պատկերացում դարաշրջանի կարևորագույն հեղինակների ստեղծագործական ուղու
մասին,
ծանոթացնել ժամանակաշրջանի ռուս արձակի և քնարերգության լավագույն ստեղծագործություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




պատկերացնել ժամանակաշրջանի ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը,
ճանաչել հիմնական գրական ուղղությունները և նրանց առաջացման գործոնները,
ներկայացնել ժամանակաշրջանի նշանակալից գրողների երկերը:
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել տարբեր ժանրերի ստեղծագործությունների թեմատիկ, գաղափարական և գեղարվեստական
առանձնահատկությունների վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


մասնագիտական բանավեճեր վարել, ռեֆերատներ պատրաստել, կուրսային աշխատանքներ գրել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

2.
3.




1.
2.
3.
4.
5.

Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
գործնական պարապմունք,
ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի քաղաքական-հասարակական կյանքի մթնոլորտը և գրական
գործընթացը: Պատերազմական թեման նշված ժամանակաշրջանի արձակում (Վ.Բիկովի, Վ. Աստաֆևի
վիպակները): Ազգային կյանքի և բնավորության արտացոլումը արձակում (Ֆ.Աբրամովի,
Վ.Ռասպուտինի, Վ.Աստաֆևի, Վ.Շուկշինի
ստեղծագործությունները): Բարոյափիլիսոփայական
խնդիրները Յու.Տրիֆոնովի, Յու.Նագիբինի, Վ.Մականինի, Ա.Բիտովի ստեղծագործություններում:
Ճամբարային թեման Ա.Սոլժենիցինի երկերում: Ժամանակաշրջանի պոեզիայի թեմատիկ և
գեղարվեստական բազմազանությունը (Ա.Տվարդովսկի, Մ.Դուդին, Ե.Եվտուշենկո, Բ.Օկուջավա,
Վ.Վիսոցկի):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Баевский В.С., История русской литературы ХХ века. Компендиум., М., 2003
Зайцев В.А., Лекции по истории поэзии ХХ века (1940-2000), М., 2009
Лейдерман Н.П., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 1980-1990-ые годы. В 2-х томах., М.,
2003
Русская литература ХХ века. В 2-х томах (под редакцией Л.П.Кремнецова), М., 2003
Серафимова В.Д. История русской литературы ХХ века.М., 2013

1. 1702/Բ17

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ոճաբանություն
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3. ECTS

5 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
արդի ռուսերենի բառապաշարի ոճային առանձնահատկություններին,
արդի ռուսերենի բառապաշարի ոճային լեզվաարտահայտչական միջոցներին,
արդի ռուսերենի քերականական ձևերի ոճային առանձնահատկություններին,
արդի ռուսերենի քերականական ձևերի ոճային լեզվաարտահայտչական միջոցներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`






ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել ռուսերենի տարբեր ոճերի առանձնահատկությունները,
2. որոշել ռուսերենի լեզվամիջոցների ոճային պատկանելիությունը,
3. բացատրել տվյալ լեզվարտահայտչական միջոցի օգտագործման նպատակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ճիշտ կողմնորոշվել տվյալ լեզվամիջոցի օգտագործման հարցում ոճային առումով և ընտրել ճիշտ
տարբերակը,
5. խմբագրել տարբեր ոճերի տեքստեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. տիրապետել վերոնշված մասնագիտական գիտելիքներին և իմացություններին,
մասնագիտական և ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գործնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում,
Բ5. վերլուծել լեզվական տվյալները ոճաբանական կիրառության տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
2.
3.
4.
5.




Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ինտերակտիվ դասախոսություն,
վերարտադրողական մեթոդ,
հետազոտական մեթոդ,
էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
նախագծերի կազմում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործառական
ոճերը՝
գիտական,
պաշտոնական,
լրագրային-հրապարակախոսական,
գեղարվեստական, խոսակցական։ Լեզվի պատկերավորման և արտահայտչական միջոցները՝
գեղարվեստական
մակադրություններ,
համեմատություն,
փոխաբերություն,
հակադրություն,
ճարտասանական հարց, դիմում, բացականչություն։ Հնչյունաբանական ոճագիտություն։ .
Բառագիտական ոճագիտություն։ Ձևաբանական ոճագիտություն։ Շարահյուսական ոճագիտություն։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2002.
2.
Голуб И. Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебное пособие - 3-е изд., испр. М.:
Рольф, 2001.
3.
Лыткина О. И., Селезнева Л.В., Скороходова Е.Ю. Практическая стилистика русского языка:
учебное пособие. Флинта. 2009.
4.
Мартирян Н.И. Сборник заданий по стилистике и культуре речи современного русского языка.
Ереван, ЕГУ, 2015.
5.
Розенталь Д. Э. Лексика и стилистика: Правила и упражнения / Д. Э. Розенталь. М.: Мир и
Образование, 2016.

1. 1701/Բ08

2. Ռուս գրական քննադատության

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ






3. ECTS
2 կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս․
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել 18-րդ -20-րդ դարի սկզբի ռուս գրաքննադատության պատմությունը որպես
գեղագիտական և հասարակական հայացքների միասնական համակարգ,
ցույց տալ այդ շրջանի գրաքննադատական աշխատանքներն ըստ նրանց մեթոդաբանական արժեքի,
նյութը լուսաբանելու կոմպոզիցիոն, ոճական և այլ միջոցների վերլուծությամբ ,
ուսանողներին ծանոթացնել դասընթացի նյութին տարբեր քննադատական, հրապարակախոսական և
գեղարվեստական ժանրերի հիման վրա,
տեսական և պատմական դիրքորոշումներից բացի հաղորդել ուսանողներին որոշ գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. գիտակցել 18-րդ -20 դարի սկզբի ռուս գրաքննադատույան ամբողջական ընթացքը,
2. հստակ պատկերացնել ռուս գրաքննադատական ուղղությունների հիմնադրույթներն ու խնդիրները,
3. տիրապետել դասընթացի հիմնական տերմինաբանությանը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. կատարել հանգուցային արժեք ունեցող քննադատական երկերի վերլուծություն,
5. կարողանալ օգտագործել գրաքննադատության մեջ կիրառվող
որոշ տեխնիկական միջոցները
սեփական քննադատական գնահատականները ներկայացնելիս այս կամ այն գրական երկի վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
Ա8 ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,
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հիմնական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում․բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ստուգում․ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գրաքննադատության տեղն ու դերը գրականության պատմության մեջ: Քննադատական երկի ժանրային,
կոմպոզիցիոն և ոճական առանձնահատկությոնները: Գրաքննադատական տարրերը միջնադարյան
շրջանում: Ռուս գրաքննադատական միտքը 18-րդ դարում: Ռուս գրաքննադատությունը 19-րդ դ. 1-ին
կեսին: Ռուս գրաքննադատությունը 19-րդ դ. 2-րդ կեսին
Ռուս գրաքննադատությունը 20-րդ դ. սկզբին: Առանձին խնդիրներ /գրողը և ժամանակը/:
Ռուս գրաքննադատության հետագա ճակատագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бурсов Б.И. Критика как литература, Л., 1976
2. История русской литературной критики п/р. В.В.Прозорова, М., 2002
3.
Кулешов В.И. История русской критики 18 – 19 веков, М., 1972
4.
Тихомиров В.В. Русская литературная критика середины 19 в. (теория, история, методология),
Кострома, 2010
5.
Քալանթարյան Ժ. Քննադատությունը իբրև գործնական գրականություն, Ե., 2017
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2. Գրականագիտական վերլուծության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.
Առանց
դասընթաց

եզրափակիչ

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
1.
2.
3.

գիտակցել գեղարվեստական տեքստի վերլուծության նպատակները,
ներկայացնել գեղարվեստական տեքստի վերլուծության արդի մեթոդները,
համակարգել գրականագիտական վերլուծությունների վերաբերյալ տվյալները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

վերլուծել գրական ստեղծագործությունը որպես ամբողջականություն,
մեկնաբանել գրական ժանրերի առանձնահատկությունները,
տարբերակել գրական ստեղծագործության առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7.
8.

վերլուծել գրական տարբեր ստեղծագործություններ,
զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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3. ECTS
4 կրեդիտ
գնահատման

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
Ա8 ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
գործնական պարապմունքներ,
ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում․բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ստուգում․ բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գեղարվեստական տեքստի վերլուծության արդի մեթոդները: Կոմպոզիցիա, դիմանկար, բնապատկեր:
Համատեքստի և ենթատեքստի նշանակությունը գրական երկի իմաստը բացահայտելու համար:
Քրոնոտոպի հասկացողությունը որպես աշխարհի պատկերի կարևոր բաղադրիչ: Ստեղծագործության
լեզուն և ոճը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. М.,1991
Гусев В.И. Феномен критики.М., 1993
Соколов А.И. Теория стиля. М., 1978
Фесенко Э.Я. Теория литературы.М., 2008
Явчуновский Я.И. Литературное произведение. Саратов, 2003

1. 1403/Բ03

2. Հայ գրականության պատմություն - 3

4. 3 ժամ/շաբ.
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ





3. ECTS
3 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության պատմությունը, ինչպես նաև
նորագույն շրջանը
Բացահայտել գեղարվեստական երկերի կապը ժամանակի քաղաքական և հասարակական իրավիճակի
հետ
Ընդգծել վերլուծվող երկերի ժանրային, ոճական, գեղարվեստական առանձնահատկությունները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

ըմբռնել նշված շրջանների հայ գրականության զարգացման ընթացքը և հիմնական միտումները,
բացահայտել գրական ստեղծագործությունների գաղափարական էական գծերը և գեղարվեստական
արժանիքները,
հարստացնել իր գիտելիքները նշված ժամանակաշրջանների հայ գրականության էական գծերի մասին,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

ինքնուրույն վերլուծել և գնահատել հանձնարարվող գեղարվեստական երկերը և քննադատական
նյութը,
օգտագործել ստացած գիտելիքները գիտական աշխատանքում / ռեֆերատներ, զեկուցումներ/,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. համակարգել գրականագիտական վերլուծությունների վերաբեռյալ տվյալները.
7. մեկնաբանել գրական ժանրերի առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ
Գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ
Ռեֆերատ աշխատանքներ, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. 19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. առաջին տասնամյակների հայ գրականության զարգացման հիմնական
միտումները: Մուրացանի ստեղծագործությունը, գրողի ռոմանտիզմը:
2. Ալ. Շիրվանզադեի արձակն ու թատերագրությունը: Երկերի թեմատիկ բազմազանությունը: Հայ
ռեալիզմի վերելքը Շիրվանզադեի ստեղծագործության մեջ:
3. Նար-Դոսի ռեալիստական արձակի առանձնահատկությունները:
Երկերի թեմատիկան,
հոգեբանական խորությունը:
4. Հովհ, Հովհանիսյանի պոեզիայի հիմնական գծերը:
5. Հովհ. Թումանյանը ՝ Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ: Ստեղծագործության հիմնական ժանրերը,
թեմատիկա, գեղարվեստական արժանիքները: Թումանյանը՝ թարգմանիչ:
6. Ավ. Իսահակյանի քնարերգությության հիմնական գծերը և համաշխարհային արժեքը: Բանաստեղծի
արձակի ժանրերը և թեմաները:
7. Վ. Տերյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները: Տերյանի սիմվոլիզմը:
8. 19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. առաջին տասնամյակների արևմտահայ գրականությունը: Գր. Զոհրապի, Դ.
Վարուժանի, Սիամանթոյի, Մ, Մեծարենցի ստեղծագործությունը:
9. Հայ նորագույն գրականության սկզբնավորումը և զարգացումը: Ե. Չարենցի ստեղծագործությունը,
նրա պոեզիայի նշանակությունը:
10. Ա. Բակունցի արձակը և նրա առանձնահատկությունները:
11. Գ. Մահարու ստեղծագործությունը:
12. Դ. Դեմիրճյանի ստեղծագործությունը:
13.Ստ. Զորյանի ստեղծագործությունը:
14. 20-րդ դարի 60-80-ական թթ. հայ գրականության զարգացման հիմնական միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Габриэлян В. Даниэл Варужан. Ереван, 1991.
Джанполадян М. «Когда строку диктует чувство...» Ереван, 2006. Статьи о Туманяне, Исаакяне, Чаренце.
Джрбашян Эд. Четыре вершины. Туманян, Исаакян, Терьян, Чаренц. М., 1982.
Налбандян В., Саринян С., Агабабян С. Армянская литература. Учебник для вузов. М., 1976.
102

5.

Тамразян Г. Ширванзаде. М., 1976.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՄԱՍ (ՀԱՏՈԻԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ)
1. 1701/Բ10

2. Համեմատական գրականագիտության հիմունքներ

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

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. ներկայացնել համեմատական գրականության տեսական եւ պատմական հիմունքները,
2. լուսաբանել կոնտակտային կապերի տեսակները և տիպաբանական կարգերը գրական
գործընթացում,
3. հիմնավորել գրական ստեղծագործությունը համեմատական գրականության տեսակետից,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. փաստարկել համեմատական ուսումնասիրության առանձնահատկոըթյունները,
5. վերլուծել գեղարվեստական տեքստը համեմատական տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
Ա8 ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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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.
1.
Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. М.,1991
2. Гусев В.И. Феномен критики.М., 1993
3. Соколов А.И. Теория стиля. М., 1978
4. Фесенко Э.Я. Теория литературы.М., 2008
5.
Минералов Ю. И. Сравнительное литературоведение. М.: Высшая школа, 2010.

1. 1702/Բ18

2. Ռուս հատկանունաբանություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
 ռուս հատկանունաբանության հիմնական հասկացություններին,

ռուս հատկանունաբանության հիմնական տեսություններին,
 ռուս հատկանունաբանության իմաստային և ոճային առանձնահատկություններին,
 ռուս հատկանունաբանության լեզվամշակութաբանական առանձնահատկություններին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել հատուկ անունների կիրառությունը,
2. բացատրել հատուկ անունների ծագումնաբանությունը,
3. մատնանշել տեղանունները և անձնանունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

հասկանալ և մեկնաբանել ռուս հատկանունաբանությունը,
գտնել համապատասխան հայերեն զուգահեռները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. ստեղծագործաբար և արդյունավետ կիրառել ստացած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա6. վերլուծել ռուսաց լեզվի ազգակից կապերը. նրա տիպաբանական կապերը մյուս հնդեվորոպական՝
հայերեն, անգլերեն, սլավոնական լեզուների հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
104

1. դասախոսություն,
2. վերարտադրողական մեթոդ,
3. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
4. հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուս հատկանունաբանության հիմնական հասկացությունները: Ռուս հատկանունաբանության
հիմնական տեսությունները: Ռուսական անձնանունների առանձնահատկությունները: Ռուսական
անձնանունների համեմատությունը հայկական անձնանունների հետ. դրանց նմանությունն ու
տարբերությունները:
Ռուսական
տեղանունների
առանձնահատկությունները:
Ռուսական
տեղանունների համեմատությունը հայկական տեղանունների հետ. դրանց նմանությունն ու
տարբերությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Беленькая В.Д. Топонимы в составе лексической системы языка. М., 1969.
2. Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974.
3. Общая теория имени собственного. М., 1973.
4. Рылов Ю.А. Антропонимы в языковой картине мира. Тула, 2002.
5. Суперанская А.В. Современные русские фамилии. М., 1981.
6. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973.

1. 1701/Բ11

2. 20-րդ դարի ռուս թատերագրություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
ուսանողներին
20-րդ
դարի
ռուս
թատերագրության
զարգացման
առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել նշված ժամանակաշրջանի խոշորագույն հեղինակների ստեղծագործական ուղու
հետ,
 ներկայացնել այդ հեղինակների լավագույն երկերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ընկալել ժամանակաշրջանի ռուս թատերագրության ամբողջական պատկերը,
2. ճանաչել խոշորագույն հեղինակների ստեղծագործությունների հիմնական
գաղափարները, պոետիկան,
3. ընկալել նյութի հետ կապված տերմինաբանությունը,

թեմաները

,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

վերլուծել դրամատիկական տեղծագործությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա7. ներկայացնել գրական ստեղծագործության վերլուծության սկզբունքները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. ռեֆերատների ներկայացում,
3. տեսողական միջոցների ընդգրկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
20-րդ դարի ռուս թատերագրության զարգացման հիմնական փուլերը:
Մ.Բուլգակովի պիեսները: Ա.Արբուզովի պիեսների թեմատիկան, գաղափարական և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները:
Վ.Ռոզովի
ստեղծագործությունների
երիտասարդ
հերոսները,
դրամատուրգի վարպետությունը: Ա.Վոլոդինի քնարերգական պիեսների հերոսները: Է.Ռաձինսկու
փիլիսոփայական դրամաները, կանանց կերպարները: Ա.Վամպիլովի «թատրոնը»: «Նոր ալիք»
ուղղության ներկայացուցիչների ստեղծագործությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бугров Б.С. Русская современная драматургия 60-70-ых годов.М.,1981.
2. Вишневская И.Л. Действующие лица. Заметки о путях драматургии. М., 1989.
3. Громова М. Русская драматургия конца ХХ-начала ХХI века. М., 2009.
4. История русской литературы ХХ века (20-90-ые годы): Основные имена. Отв. ред. С.И.Кормилов.
М., 1998.
5. Проблемы театрального наследия М.А.Булгакова. М., 1987.

1. 1702/Բ19

2. 2. Խոսողական ստանդարտի տեսություն

4. 4. 4 ժամ/շաբ.
6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ռուսերենին խոսակցական լեզվի առանձնահատկություններին,
 ձևավորել ժամանակակից ռուսաց լեզվի խոսողական կարծրատիպը/ստանդարտը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել ռուսերենի խոսակցական լեզվի առանձնահատկությունները,
2. դասակարգել խոսողական կարծրատիպը/ստանդարտը ըստ խոսողական իրավիճակների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. տարբեր խոսողական իրավիճակներում օգտագործել խոսողական կարծրատիպը/ստանդարտը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. մասնագիտական նյութը գրագետ/արհեստավարժ շարադրել,
5. խոսողական գործնեությունը զարգացնել:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարն իր հետագա գործունեության ընթացքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. 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.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսերեն խոսակցական լեզուն: Ռուսերեն խոսակցական լեզվի առանձնահատկությունները:
Խոսողական կարծրատիպ/ստանդարտ: Լեզվագիտակցության կարծրատիպային շերտը: Խոսողական
իրավիճակ և խոսողական վարքագիծ: Խոսողական կարծրատիպի/ստանդարտի դասակարգում և
բնութագրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения: Учебное
пособие. – М.: Флинта: Наука, 2004.
2. Матевосян Л.Б. Языковое сознание. Cтереотипный пласт. – М.-Ер.: Институт языкознания РАН;
Авторское издание, 2007.
Լրացուցրչ գրականության ցանկ.
1. Матевосян Л.Б. Стационарные предложения в современном русском языке. Ер.: Изд-во
Ереванского университета, 1992.
2. Матевосян Л.Б. Стереотипнoе высказываниe как психо- и социолингвистический феномен.
Филологические науки, № 2, с. 71 – 79, 1994.
3. Матевосян Л.Б. Стационарное предложение: от стандартного к оригинальному. М.-Ер.: Институт
языкознания РАН; Изд-во ЕГУ, 2005.
4. Матевосян Л.Б. Стереотипный пласт лингвокультурного сознания – основа продуцирования речи.
Мир русского слова. СПб.: МИРС, № 1, 2016.
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2. Ռուս արտերկրյա գրականություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել արտերկրյա ռուս գրականությունը, որպես 20-րդ դարի ռուս գրականության ուրույն
ուղղվածություն՝
անդրադառնալով
մետրոպոլիայի
և
սփյուռքի
գրականության
յուրահատկություններին,
 պարզաբանել արտերկրյա ռուսական գրականության առաջացման և զարգացման գործոնները,
 ծանոթացնել ուսանողներին արտերկրյա ռուս գրողների լավագույն ստեղծագործություններին:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն





բացատրել արտերկրյա ռուս գրականությունը, որպես պատմականորեն պայմանավորված
երևույթ,
ներկայացնել արտերկրյա ռուս գրականության զարգացման գործընթացը իր ամբողջական
ծավալով (արտագաղթի «երեք ալիքները»),
գիտակցել արտագաղթի «երեք ալիքների» գաղափարական և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,
ճանաչել ռուս արտերկրյա գրականության գլխավոր ներկայացուցիչներին և դրանց հիմնական
ստեծագործությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել արտերկրյա ռուս գրողների ստեցծագործությունները
պոետիկան և ժանրային առանձնահատկությունները,

՝ հաշվի առնելով դրանց

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. ներկայացնել ռուս գրականության հիմնական շրջանները (բանահյուսություն, հին ռուսական
գրականություն, XVIII դ., XIXդ., XX դ. գրականություն և ռուս արտերկրյա գրականություն),
Ա8. ներկայացնել գրականության տեսության հիմունքները, ռուս գրականության հիմնական
ուղղությունները, ինչպես նաև մեկնաբանել ռուս գրաքննադատական մտքի զարգացումը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. վերլուծել գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
օրինաչափությունները,
Բ6. կարողանալ կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Արտագաղթի «երեք ալիքները» պայմանավորող պատմական իրադարձությունները: Արտագաղթը
որպես մշակութային և հասարակական երևույթ: Արտագաղթի «երեք ալիքների» գրականության
գեղարվեստական յուրահատկությունները, տարբեր ուղղությունները և գլխավոր թեմաները։ Արտերկրյա
ռուս գրականության վեպի ժանրային առանձնահատկությունները։ Արտագաղթի առաջին ալիքի
գրականության ավագ և կրտսեր ներկայացուցիչները։ Ռուսական արտագաղթի երկրորդ և երրորդ
ալիքների արձակը և պոեզիան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). - М., 1998.
2.
Литература русского зарубежья (1920 – 1990): учебное пособие / под общей редакцией
А.И.Смирновой. – М.: Флинта: Наука, 2006.
3.
Литература русского зарубежья (1920-1940): практикум-хрестоматия / отв. ред. С.Д.Титаренко –
СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2013.
108

4.

Струве Г.П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы, 3е издание., доп. – Париж; М., 1996.

1. 1702/Բ20

2. Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին ռուսաց լեզվի համակարգի
դժվարություններ են առաջացնում ռուսերենը յուրացնելիս:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

այն

հատվածներին,

որոնք

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. յուրացնել ժամանակակից ռուսերենի դասավանդման գործընթացում
առաջացող ամենակարևոր խնդիրների ցանկը,
2. ընտրել դասավանդման գործընթացում առաջացող խնդիրների հաղթահարման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. կիրառել ստացած գիտելիքները աշխատանքային գործունեության
դասավանդելիս)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

մեջ

(ռուսաց

լեզու

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա2. ներկայացնել ռուսաց լեզվի բոլոր մակարդակների (հնչյունաբանություն, բառագիտություն,
ձևաբանություն, շարահյուսություն) հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. կիրառել լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները,
Բ4. օգտագործել մասնագիտական բառապաշարը իր հետագա գործունեության ընթացքում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. վերարտադրողական մեթոդ,
2. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
3. հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսաց լեզվի հնչյունաբանության դժվարությունները արտասահմանյան լսարանում և նրանց
հաղթահարելու ուղիները: Ռուսերենի բառագիտական առանձնահատկությունները, բառապաշարի
ընտրության հետ կապված խնդիրները: Բառակազմությունը և ձևաբանությունը արտասահմանցիների
աչքերով: Շարահյուսության հետ կապված խնդրացանկը, ռուսաց լեզվի տեսական շարահյուսության
ժամանակակից գաղափարների կիրառումը ռուսերենը արտասահմանցիներին դասավանդելու
գործընթացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Русская грамматика /Под ред. К.Ю.Шведовой, М.: Наука, 1980.
2. Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров. Лингвострановедческая теория слова. М., 1986.
3. В.А.Маслова. Лингвокультурология. М. Академия, 2006.
4. Современный русский язык /Под ред. В.А.Белошапковой. М.: Высшая школа, 1981.
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2.

«ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՅԵՐԵՆ, ՌՈՒՍԵՐԵՆ)»
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Միջմշակութային հաղորդակցություն և
թարգմանություն /հայերեն, ռուսերեն/
023201.09.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Բանասիրության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2018/2019

6. Ուսումնառության լեզուն

Ռուսերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական

մաuնագիտական

կամ

միջին

մասնագիտական կրթության վկայական։
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

ընդունելության

կարգի։

Ընդունելության

քննությունների ցանկ՝
1. Ռուսաց լեզու (գրավոր)
2. Անգլերեն լեզու (գրավոր) կամ Ռուսաց լեզու (բանավոր)
3. Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր) /դպրոցի ավարտական քննության գնահատականը/:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.


ձևավորել ռուսերեն և հայերեն ցանկացած բնույթի տեքստեր թարգմանելու համար անհրաժեշտ
հմտություններ,



սովորեցնել

կատարել

տվյալ

լեզուների

հետ

կապված

սրբագրական

և խմբագրական

աշխատանքներ,


ծանոթացնել

միջմշակութային

հաղորդակցության

և

թարգմանության

արդի

հիմնարար

սկզբունքներին,

 սովորեցնել տարբերակել և վերլուծել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և
կառուցվածքային կաղապարները:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
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1.
2.

ազատ տիրապետելու ռուսերենին,
ճանաչելու

միջմշակութային

հաղորդակցման

տեսակները,

ձևերը,

կառուցվածքային

կաղապարները,
3. տիրապետելու միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանության արդի հիմնարար
սկզբունքներին,
4. մեկնաբանելու թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,
5. ներկայացնելու

ռուսաց

լեզվի

լեզվական

մակարդակների

տարրերի

և

համակարգերի

կառուցվածքային սկզբունքները,
6. ներկայացնելու լեզվաբանության համեմատական մեթոդները, հայ-ռուսական և ռուս-հայկական
գրական կապերը,
7. ներկայացնելու ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների

ականավոր

գրողներին, նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

8. մեկնաբանելու ռուս գրողների մի շարք հայտնի ստեղծագործությունները արևմտաեվրոպական
գրականության զարգացման համատեքստում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.


թարգմանելու ռուսերեն և հայերեն ցանկացած բնույթի տեքստ,



կատարելու տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,



տարբերակելու

և

վերլուծելու

միջմշակութային

հաղորդակցման

տեսակները,

ձևերը

և

կառուցվածքային կաղապարները,


վերհանելու

ռուսական

և

հայկական

մշակույթների

կրողների

լեզվամտածողության

առանձնահատկությունները,


կիրառելու տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,



վերլուծության

ենթարկելու

մշակույթների,

գրականությունների

փոխազդեցության

բազմազանությունը,


վերլուծելու ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական
գործընթացի հիմնական միտումները,

 կիրառելու գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
6. վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
7. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
8. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),

9. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու
գիտական բանավեճեր:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
-

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը
3. 1-ին ընթացիկ ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի գրավոր/բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով,
4. 2-ին ընթացիկ ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի գրավոր/բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
5. 1-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր/բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
6. 2-ին ընթացիկ քննությունն անցկացվում է ուսանողի գրավոր/բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
7. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 10
միավոր առավելագույն արժեքով:

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:

Ստուգարք
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Բանավոր/գրավոր հարցում:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները

«Միջմշակութային

հաղորդակցություն

և

թարգմանություն

/հայերեն,

ռուսերեն/»

ծրագրի

շրջանավարտները կարող են աշխատել.


ԶԼՄ-ներում (օրաթերթերի և հանդեսների խմբագրություններում),



տեղեկատվական գործակալություններում, հրատարակչություններում),



կրթական օջախներում (միջնակարգ կրթության հաստատություններում),



տուրիստական գործակալություններում,



միջազգային կազմակերպություններում և բոլոր այն կազմակերպություններում, որտեղ
պահանջվում է հայերենի և ռուսերենի լավ իմացություն և թարգմանչական հմտություններ:

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ ռուս բանասիրության
ֆակուլտետի մագիստրատուրայում:

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ


տպագիր նյութեր,



էլեկտրոնային ռեսուրներ,



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 «Միջմշակութային հաղորդակցություն և թարգմանություն /հայերեն,
ռուսերեն/» մասնագիտությամբ:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է գտնել ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագրքում:
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«ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ և ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /ՀԱՅԵՐԵՆ, ՌՈՒՍԵՐԵՆ/»
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1
Ա2

Բ1
Բ2

Ա3
Ա4
Ա5
Ա6
Ա7

Ա8

ազատ տիրապետել ռուսերենին,
ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը,
կառուցվածքային կաղապարները,
տիրապետել միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանության
արդի հիմնարար սկզբունքներին,
մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական
հիմնահարցերը,
ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և
համակարգերի կառուցվածքային սկզբունքները,
ներկայացնել լեզվաբանության համեմատական մեթոդները, հայռուսական և ռուս-հայկական գրական կապերը,
ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր
ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին, նրանց
ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,
մեկնաբանել
ռուս
գրողների
մի
շարք
հայտնի
ստեղծագործությունները
արևմտաեվրոպական
գրականության
զարգացման համատեքստում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը,
Գ3
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),

Բ3
Բ4
Բ5
Բ6
Բ7

թարգմանել ռուսերեն և հայերեն ցանկացած բնույթի տեքստ,
կատարել տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և
խմբագրական աշխատանքներ,
տարբերակել և վերլուծել միջմշակութային հաղորդակցման
տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային կաղապարները,
վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների կրողների
լեզվամտածողության առանձնահատկությունները,
կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,
վերլուծության
ենթարկել
մշակույթների,
գրականությունների
փոխազդեցության բազմազանությունը,
վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և
ժամանակակից գրական գործընթացի հիմնական միտումները,

Բ8

կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Անգլերեն-1
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն-2
Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
Կիրառական վիճակագրության և տվյալների հետ
աշխատանք
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Գործարարության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Մշակութաբանության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

1401/Բ01
1106/Բ01
1603/Բ01
2301/Բ01

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Գ
1

Գ
2
X

Գ
3

X

Գ
4
X

X
X
X

0708/Բ01
1401/Բ02
1106/Բ02
1603/Բ02
0002/Բ01

X

X
X
X
X

X
X
X

0105/Բ01
X
X

1301/Բ01
1901/Բ01
1302/Բ01
0407/Բ01
1005/Բ24
2101/Բ01
1306/Բ17
1107/Բ55
2203/Բ22
1007/Բ20

X
X
X
115

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Քաղաքագիտության հիմունքներ
Տրամաբանության հիմունքներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 1
Ռուս գրականության պատմություն /ռուս բանահյուս.,
ռուս հին գրակ., 18-րդ դ․/
Գրականագիտության ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 2
Գրավոր թարգմանության պրակտիկայի ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչունաբանություն
Լեզվաբանության ներածություն
19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 3
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն - 1
Ռուսաստանի պատմություն
19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 2
Գործնական տեքստերի գրավոր թարգմանություն
Թարգմանության տեսություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 4
Հայ գրականության պատմություն - 1
Նոտարական թարգմանության պրակտիկա
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն - 2
19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 3
Ռուսաց լեզվի պատմություն /հին սլավոներեն, հին
ռուսերեն/
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Հայ գրականության պատմություն - 2
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն - 1
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1
Գիտական տեքստերի թարգմանության պրակտիկա

1202/Բ23
1301/Բ01
1702/Բ01
1701/Բ01
1407/Բ01
1702/Բ02
1702/Բ03
1702/Բ04
1702/Բ05
1406/Բ01
1701/Բ02
1702/Բ06
1702/Բ07
1101/Բ01
1701/Բ03
1702/Բ08
1702/Բ09
1702/Բ10
1403/Բ01
1702/Բ11
1702/Բ12
1701/Բ04
1702/Բ13

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

1702/Բ14
1403/Բ02
1702/Բ15
1701/Բ05
1702/Բ16

X

X
X

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

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

Արտասահմանյան գրականության պատմություն -1
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն - 2
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական ոճաբանություն
20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն -2
Հրապարակախոսական տեքստերի թարգմանություն
Բանավոր հետևողական թարգմանություն
Արտասահմանյան գրականության պատմություն - 2
Թարգմանություն և հաղորդակցման խնդիրներ
Ռուսաստանի լեզվաերկրագիտություն
Ռուս գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցման
հայելում
Ռուս- հայերեն թարգմանություն
Խոսողական ակտերի տեսություն
Հունարեն լեզու - 1
Լեհերեն լեզու - 1
Հունարեն լեզու - 2
Լեհերեն լեզու - 2
Հունարեն լեզու - 3
Լեհերեն լեզու - 3

1606/Բ18
1702/Բ17
1702/Բ18
1701/Բ06
1702/Բ19
1702/Բ20
1606/Բ19
1702/Բ21
1702/Բ22
1701/Բ07
1701/Բ08
1702/Բ23
1701/Բ09
1702/Բ24
1701/Բ10
1702/Բ25
1701/Բ11
1702/Բ26

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
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X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՄԱՍ /ՊԱՐՏԱԴԻՐ/
1.1401/Բ01

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
8. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

5. 2 ժամ գործնական
9. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
 սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
 ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ



գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը:

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
 Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
 դասախոսություն,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
2. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:

1․1106/Բ03
4․ 2 ժամ/շաբ․

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
5․ 2 ժամ դաս.

3․ ECTS
2 կրեդիտ

6․1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝ հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն`


Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը,

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին
դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,
 Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու
առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական
գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված
ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ`


Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,

 Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն
հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ
հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի
ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի
թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III դդ.):
Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.)
հարստությունների օրոք: Հայոց մշակույթի Ոսկեդարը: Հայաստանը նախարարական համակարգի
ներքո (428-885 թթ.): Հայոց թագավորությունը Բագրատունյաց հարստության (885-1045 թթ.) օրոք:
Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան:
Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
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3.

(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,
«Զանգակ-97» հրատ., 2014:

1. 1603/Բ 01

2. Անգլերեն-1

4.

ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում,
2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում,
3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների ներմուծում
և ուսուցում,
4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և
թարգմանություն
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
1. բացատրել
կառույցները,

անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել

քերականական

2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները,
բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ.
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,
գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները.
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ):
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. անգլերենի քերականական կառույցները
2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում
3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. Khasapetian S. “English for History Students” Yerevan 2009
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., “Language Leader (upper intermediate )” 2008
3. Doff A. and Goldstein Բ. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 2301/Բ01

2.

Տեղեկատվական
հիմունքներ

տեխնոլոգիաների

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

կիրառման 3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ




աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:
2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում
էլ. փոստին:
3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը
հանձնել առցանց եղանակով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին
4
Հաշվարկներ
էլեկտրոնային
աղյուսակներում,
դիագրամներ,
գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
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Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1. 0708/Բ01

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի`
որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների,
համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար
գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ
հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել
տնտեսակագիտական էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական
էկոլոգիական խնդիրները,
բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կիրառել
և
գործնականում
իրականացնել
ՀՀ
կլիմայի
փոփոխության
մասին,
կենսաբազմազանության մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական
հասանելիության գնահատում,
վերլուծություններ
կատարել
տնտեսակագիտական
էկոլոգիայի
ոլորտում
ռիկսերի
հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասավանդման ձևեր
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:
Ուսումնառության ձևեր
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,
Moodle համակարգում զետեղված
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դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60
հարց, նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատեվման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի
փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
Հողային
պաշարների
պահպանությունը:
Երկրի
կենսաբանական
բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական
դրութները և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ.Հ. Սարգսյան, Գ.Ֆ. Գալստյան,
Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ., 301էջ.
2.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.

3.

Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.

4.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան
Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ97, Երևան, 2010, 224 Էջ:

5.

Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:

6.

Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:

7.

Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.

1.1401/Բ02

2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ գործնական

8. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

9. Ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
 սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
 ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ



գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
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3. ECTS
2 կրեդիտ



կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
 կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
 սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները՝

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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,
 գործնական աշխատանք,
 սլայդի ցուցադրում,
 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ::
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով:
Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և
գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6
միավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:

1․1106/Բ04

2․Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

3․ ECTS
2 կրեդիտ

4․ 2 ժամ/շաբ.

5․ 2 ժամ դասախոսություն

6․ 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7․Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի
վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած,
կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը,

 Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն
շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները,


Բացատրելու

հայոց

պետականության

վերականգնման
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համար

մղվող

ազատագրական

պայքարի ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները,
 Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու
զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝
պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները,
 Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի
վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական
պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման
արմատավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2. 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. Սեմինար,
3. Քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում և
Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը XIX դ.
առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: Հայոց ցեղասպանությունը:
Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը (1918-1920 թթ.): Խորհրդային
Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին: Արցախյան
շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը
(1991 թվականից):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան,
ԵՊՀ հրատ., 2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն
(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:

1. 1603/Բ02

2. Անգլերեն-2

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի,
շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ
առանձնահատկությունների մասին,
2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների ներգրավման
մակարդակի բարձրացում,
3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների զարգացում,
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու
կառուցվածքը,
տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում և
թարգմանություն,
ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական
թեմաների վերաբերյալ,
արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր
ստուգմամբ:
1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ),
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ
2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն
3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում
4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և
շարադրում
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1.

Khasapetian S., Grigoryan A. “English for History students” Yerevan 2005
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2. Gasparyan S., Minasyan A. “Academic English for History Students”
3. Doff A. and Goldstein Բ. “English Unlilmited (advanced)” 2011

1. 0002/Բ01
4.

2.

Yerevan 2002

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

4 ժամ/շաբ.

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3.
ECTS
4 կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս./ 2 ժամ գործ.
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ
պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին
բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն






պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու
ուղիները,
ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու
ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,
ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:



գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,



աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,



վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք:
2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ:
3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում:
4. Ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան
Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների
կոլլեկտիվ,
«Մինչբժշկական
օգնությունը
բնակչությանը
արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի
համալս. հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության
հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017

1. 0105/Բ01

2.

Կիրառական
աշխատանք

վիճակագրություն

և

տվյալների

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ դաս./ 1 ժամ գործ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

հետ 3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու
համար,
 ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

6.

համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն: Միջակայքային
գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2.
Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3.
Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016:
4.
Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:

1.

1302/Բ18

3․ECTS
4 կրեդիտ

2. Փիլիսոփայության հիմունքներ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս./2 ժամ սեմ.

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի հիմնական
առանձնահատկությունները, կառուցվածքը, հոգևոր մշակույթի համակարգում ունեցած դերն ու
նշանակությունը,



ուսանողների

մոտ

ձևավորել

աշխարհայացքային

հիմնախնդիրների

վերլուծության

և

արժեքավորման կարողություններ, մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը նպաստող
փիլիսոփայական-մեթոդաբանական մտածելակերպի և համակարգային մտածողության տարրեր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 հասկանալ

փիլիսոփայության

հասկացությունները,

դրանց

գործառույթները,
արժեքաբանական,

փիլիսոփայական
աշխարհայացքային,

հինմնահարցերը

և

մեթոդաբանական

առանձնահատկությունները,
 իմանալ

համաշխարհային

փիլիսոփայական

մտքի

զարգացման

առանձնահատկությունները,

փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր ճանաչողական և մասնավոր գիտությունների
զարգացման գործում ունեցած նշանակությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման և



քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում, դրանք վերլուծել

ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման տրամաբանական գործողություններ,
համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համատեքստում:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կարողանալ մասնագիտական հիմնախնդիրները վերլուծել մեթոդաբանական, աշխարհայացքային,
գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ ստեղծագործական մոտեցման կարողություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝
անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Փիլիսոփայության

առարկան

և

հիմնական

գործառույթները

հոգևոր

մշակույթի

համակարգում:

Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները: Կեցության
էությունը

և

տիպաբանությունը:

հայեցակարգերի

վերլուծությունը:

Շարժում

և

Զարգացման

զարգացում:

Զարգացման

չափանիշի

հիմնահարցը:

վերաբերյալ

տարբեր

Համակարգայնություն:

Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը: Դետերմինիզմ և ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնալիզմ և
մոնոկաուզալիզմ: Հոգևորի և դրա մակարդակների հիմնահարցը: Lեզու և մտածողություն: Աշխարհի
ճանաչելիության հիմնահարցը: Ճանաչողության եղանակները: Իռացիոնալիցմ: Ճշմարտության վերաբերյալ
փիլիսոփայական

հայեցակարգերի

վերլուծությունը:

Ճշմարտության

չափանիշի

հիմնահարցը:

Իմացությանն մեթոդների էությունն ու տիպաբանությունը: Գիտական և ստեղծագործական իմացություն:
Մարդու

հիմնահարցը:

Հասարակական

համակարգի

և

երևույթների

մեկնաբանման

տարբեր

հայեցակարգերը: Հասարակական համակարգի կառուցվածքային և գործառույթային վերլուծությունը:
Քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և զարգացման հեռանկարները: Քաղաքակրթության
զարգացման հիմնական միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:

2.

Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2004:

3.

Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005:

4.
5.

Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.:
Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007.

1․1901/Բ01

2․Իրավունքի հիմունքներ

4․ 2 ժամ/շաբ․
6․4-րդ՝գարնանային կիսամյակ

5․ 2 ժամ դասախոսություն
7․ Ստուգարք

3․ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
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հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի
ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը,
դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
 տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման
առարկան, հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի
աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը,
իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։



դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. գ. ընդհանրական կարողություններ


ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,



օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
օրենսգրքեր, օրենքներ),



օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և
իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն,
պատասխանատվության զգացում։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
 անհատական և խմբային աշխատանք,
 ինքնուրույն աշխատանք,
 բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
 գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
 իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և
իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն,
իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը:
Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական
իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական
իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։

Հիմնական գրականության ցանկը
1.
2.

ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
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3.
4.

դատավարության օրենսգրքերը:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք,
Եր., Տիգրան Մեծ, 2014:
Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015:

ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՄԱՍԻ (ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ)
1.

1302/Բ 01

2. Բարոյագիտության հիմունքներ



ECTS

2 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական
հիմնախնդիրները,



կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց
հետևանքները,



ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական
հիմանահրցերին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,



ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:



տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին,
ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:



ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:



գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,



վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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Գ2. 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. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
1․բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
2. անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
8. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
9. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
10. Կրոնական էթիկա:
11. Բիոէթիկա:
12. Քաղաքական էթիկա:
13. Սիրո մետաֆիզիկա:
14. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Апресян Ю. Этика. М., 2004.

2.

Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.

3.

Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.

4.

Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.

5.

Швейцер А. Культура и этика. М., 2010

1. 0407/Բ01

2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողներին բնագիտական գրագիտության
հիմունքներին XXI դարի մակարդակով,
ապագա
մասնագետին
ուսանել
բնագիտության
ուսումնասիրման
առարկաների
ու
մեթոդաբանոթյան ընդհանություններն ու տարրությունները` զանազան մոլորություններից,
նախապաշարմունքներից, սնահավատություններից և, ընդհանրապես, փսևդոգիտությունից զերշ
պահելու նպատակով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ներկայացնել բնագիտության հիմնական սկզբունքներն և հայեցակարգերը,
մեկնաբանել գիտության տարբեր բնագավառների ուսումնասիրման մեթոդաբանության ընդհանրություններն ու տարբերությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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կիրառել ձեռք բերած գիտելիքները հետագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
կանխարգելել հումանիտար և տեխնածին աղետները
հանգեցնել տարբեր երևույթները պարզ նկարագրական մոդելների և վերլուծել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ




ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
ձևակերպել նոր գիտական խնդիրներ և մասնակցել քննարկումներին
ինքնուրույն զբաղվելու գիտական աշխատանքով և դասավանդել մասնագիտացման որոշ
դասընթացներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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.
 Դասախոսություններ` ժամանակակից տեխնիկական մեթոդների կիրառմամբ,
 Սեմինար պարապմունքներ` դժվար յուրացվող հարցերի պարզաբանման նպատակով
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքային. Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ: Թեմա 2` Ֆիզիկական պատկերացումները և նրանց էվոլյուցիան: Թեմա
3` Բնագիտությունը և մաթեմատիկան: Թեմա 4` Բնագիտության գիտական մեթոդները: Թեմա 5`
Տիեզերագիտական կոնցեպցիաներ: Թեմա 6` Քիմիական հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. M. D. Goldfein, A. V. Ivanov, Modern Concepts of Natural Science, Nova Science PuԲ., 2013.
7. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс лекций. Учебное
пособие. М. 2012.
8. С. Н. Карпенков. Концепции современного естествознания. М. Академический проект. 2006.
9. A. Баблоянц. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию материи. М., Мир 1990.
10. Г. Николис Г., И. Пригожин. Познание сложного Введение, М., Мир 1990

1. 1005/Բ24

2. Գործարարության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS 2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև
գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները,
 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային զարգացման
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բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը,
 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման
համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու կառավարման տեսագործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
 գնահատել
ՀՀ-ում
գործարար
միջավայրը,
ներկայացնել
գործարարության
զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT
վերլուծական
գործիքներից
և
կատարել
բիզնես
նախագծի
արդյունավետության
և
նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել հնարավոր
ֆինանսավորման աղբյուրները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություններ
 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության
նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ.
-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային
բնորոշիչները
1.2. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները
1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային
առանձնահատկությունները
1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ
2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը:
2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության
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կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում
5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական
գաղափարների մշակման փուլում:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես.
7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև.
-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը,
-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և
հնարավորությունները:
7.2. Բ2Բ, Բ2c, c2c, միջնորդային հարթակները,
7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները
Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները
Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները
Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան
13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները
13.2.Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը
13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը
13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները
13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը,
բնութագրիչները
13.6.Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի
կառուցվածքը և բնութագրիչները
13.7.Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие, Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009,
336с.
4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и таблицы,
СПб., 2007, 352 с.
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման,
ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
ծանոթացնել,
 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին,
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,



նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը,
ազգային
և
համաշխարհային
կրոնների
բնութագիրը,
գլխավոր
առանձնահատկություններն
ու
հիմնական
գծերը,
ոչ
ավանդական
կրոնների
առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և
ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը:



բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու
տարբեր կրոններ,
բացահայտելու
և
վերլուծելու
ժամանակակից
կրոնների
աշխարհայացքային,
ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում,
 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք ները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
5. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
6. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն
որոշակի թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն»
հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ.
Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային
և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային
կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ,
սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն,
սինտո),
Հուդայականության
էությունը
և
բնութագրիչ
առանձնահատկությունները։
Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը:
Քրիստոնեության
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները: Ուղղափառություն. Կաթոլիկություն. Բողոքականություն, բողոքական
ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և
ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

137

1.
2.
3.
4.
5.

Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.

1. 1306/Բ17

2. Հոգեբանության հիմունքներ

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Ստուգարք

8.

Դասընթացի նպատակն է`
 մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
 ժամանակակից
հոգեբանության
ուղղություններին,
դրանց
կիրառման
ոլորտներին
ծանոթացումը,

հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,



սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,

 սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական
ուղղությունները, մոտիվացիայի տեսությունները,

տեսությունների

հիմնական

 ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,

ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու
հիմնական սկզբունքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել
հոգեբանական
աշխատանքներում,



կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիատական գործունեությունը հաշվի
առնելով անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,



կիրառել հոգեբանական
ժամանակ:

գիտելիքները

կարողությունները

գիտահետազոտական

միջանձնային

շփման

և

և

պրակտիկ

փոխազդեցության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին



կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,



օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
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Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի
ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք,
 քննարկում,
 պրակտիկ աշխատանքներ,
 հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության
բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2.Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3.Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2.

Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010,
204 էջ

3.
4.
5.

Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”,
2002
Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf

1. 1107/Բ55

2. Մշակութաբանության հիմունքներ

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող
գիտակարգերին:



ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող
մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ:



ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա
մշակութային գործընթացների մասին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի
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առաջացման և զարգացման տեսությունները,
ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները,
նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
քննարկել
համաշխարհային
և
հայ
մշակույթների
պատմական
զարգացումների
օրինաչափությունները,
ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու
պայմանները,
ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և
լոկալ դրսևորումները,
տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ



վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր
ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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. Գործնական պարապմունք
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման
վերաբերյալ տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման
հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ
մշակույթի
պատմական
զարգացումները.
մոտեցումներ,
հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
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Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
Розин В.М. Культурология. М., 1998.
Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Բloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
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2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

10. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի
կառուցվածքի

և

հետազոտական

մեթոդների

վերաբերյալ՝

ծանոթացնելով

սոցիոլոգիայի

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
 ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
 նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
 նկարագրելու

սոցիալական

գործողության

և

հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքի

փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով:
պարունակում է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Բանավոր ստուգման հարցատոմսը

1.

Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները

2.

Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ

3.

Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում

4.

Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա

5.

Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը

6.

Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը

7.

Մշակույթ, մշակույթի տարրեր

8.

Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա

9.

Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1.

Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.

2.

Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA ԲENE, 2001, 264 с.

3.

Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.

4.

Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
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2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. ECTS
2 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել համապատասխան գիտելիքներ տնտեսական
երևույթների
բովանդակության
դրանց
մեկանաբանության,
ժամանակակից
տնտեսական
համակարգերում առկա տնտեսական մեխանիզմների գործողության, դրանց իրավատնտեսական
կարգավորման մասին: Այդ գիտելիքները կօժանդակեն ուսանողներին՝ իրական կյանքում
արդյունավետ տնտեսական որոշումների կայացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացահայտել
տնտեսական
համակարգերի
կենսագործունեությունը,
հասարակության
տնտեսական
նպատակները
և
տնտեսագիտական հասկացությունները,

լուսաբանել
հիմնական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
շուկայական տնտեսության պայմաններում և տարբեր տնտեսական իրավիճակներում
արդյունավետ հիմնավորված որոշումների ընդունմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
յուրաքանչյուր մասնագիտական ոլորտում (ըստ ֆակուլտետների,
մասնագիտությունների) որոշումների ընդունման տնտեսական հիմնավորմանը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
. դասախոսություններ, առաջադրանքներ,
. դասախոսության ժամանակ առանձնացվող և ուսանողներին առավել կողմնորոշող` իրական
կյանքից բերված տարբեր օրինակների ներկայացում և պարզաբանում,
. ինտերակտիվ (փոխներգործուն) ուսուցման

ապահովման

համար

ուսանողների հետ տնտեսական քաղաքականության տարբեր ոլորտներին առնչվող առավել կարևոր
հիմնախնդիրների պարզաբանում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտության առարկան և խնդիրները:
2. Հասարակության տնտեսական հիմնահարցերը: Տնտեսական համակարգերը:
3. Պահանջարկ և առաջարկ: Շուկայական հավասարակշռությունը:
4. Սպառողի վարքի մեկանաբանությունը:
5. Արտադրության ծախքերը, գնագոյացումը և շուկայական տարբեր կառուցվածքները:
6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները:
7. Տնտեսական անկայունությունը: Գնաճն ու գործազրկությունը:
8. Փողը, բանկային համակարգը, դրամավարկային քաղաքականություն:
9. Պետական բյուջեն, եկամտային և ծախսային մասերը:
10. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Տնտեսական զարգացման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական
ընտրություն, Երևան, ԵրՊԺՏԻ-ի ,,Տնտեսագետ,, հրատարակություն, 1999:
2.

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017թ.:

3. Լևոն Խաչատրյան, Լևոն Մարգարյան, Անուշ Խանդամիրյան, Տնտեսագիտության հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (ոչ տնտեսագիտական ֆակուլտետների համար), Երևան,
Լիմուշ հրատարակչություն, 2014:
4. Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл Р. Макконнелл, Экономикс. Краткий курс, Москва, Изд-во ,,Инфра-М,, ,
2015:
5. www.armstat.am
6. www.gov.am

1. 1202/Բ23

2. Քաղաքագիտության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
2 կրեդիտ

5. դաս.-2
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,


ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասի143

րության առարկայական տիրույթին,


ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն
ու նշանակությունը,
պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող
հիմնահարցերի էությունը,
ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և
կատարել թարգմանություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման
հարցերում,
մատնանշել
դեմոկրատիայի,
քաղաքական
մշակույթի,
քաղաքական
սոցիոլոգիայի
հիմնահարցերը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


10.

օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ:


Գիտական

աշխատանքների

քննարկումներ՝

փոխներգործող

(ինտերակտիվ)

բանավեճերի

առաջադրմամբ:


Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը:



Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում:



Բանավոր ներկայացումներ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և
առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը,
կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը
որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ և
կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և
լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Дегтярев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.

2.

Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
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3.

Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.

4.

Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов
вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006.

5. Теория политики: Учебное пособие/ Под ред. Б.А. Исаева. – СПб: Питер, 2008. – 464 с. – (Серия
“Учебное пособие”).

1. 1301/Բ02

2. Տրամաբանության հիմունքներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

11. ECTS
2 կրեդիտ

5. դաս.-2
7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝


տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու սկզբունքների
իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու
մեթոդաբանական նշանակություն:



ուսանողը

ոչ

միայն

բացահայտում

և

կատարելագործում

է

իր

տրամաբանական

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական
առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը,
հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 հասկանալ մտքի կառուցվածքը,
 իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության ընթացքում
ապահովում

են

մեր

մտքի

կանոնավորությունը

ու

հետևողականությունը,

ճշմարիտ

եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
 հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


հասկանալ

տրամաբանության

ճանաչողական

և

մեթոդաբանական

գործառույթների

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ,


ճիշտ



իրականացնել

կատարել

և

գնահատել

հասկացությունների

հետ

կապված

տրամաբանական

մտահանգումների

տրամաբանական

գործողությունները,
դատողությունների

և

անհրաժեշտ

վերլուծություն և գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով
կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և
հետևողականության

հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի

պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
145

Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝
անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: Միտք և
լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները:
Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման
էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Սահմանման

էությունը,

տեսակներն

ու

կանոնները:

Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ
դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները.
որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
1. 1702/Բ01

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում - 1

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 6 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել ստույգ գիտելիքներ ռուսաց
լեզվի
կետադրությունից,
 ընդհանուր գրագիտության մակարդակի բարելավումը,
 խոսակցական ռուսաց լեզվի հմտության մակարդակի բարձրացումը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ուղղագրությունից

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
հասկանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
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և



ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5 ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի կառուցվածքային
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2 կատարել ռուսերենով սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունքներ,
5. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
6. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях.
Учебное пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2.
Григорьева Н.А. Русский язык. Тесты и упражнения для подготовки к Единому государственному
экзамену. – М.: Айрис-пресс, 2006.
3.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
4.
Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
5.
Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. – М.: Рольф, 2001.

1. 1701/Բ01

2. Ռուս գրականության պատմություն
3. ECTS
/ռուս բանահյուսություն, ռուս հին գրականություն, 18-րդ 7 կրեդիտ
դարի ռուս գրականություն/

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ դաս․/2 ժամ սեմ․

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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նկարագրել ռուս բանահյուսության հիմնական ժանրերն ու դրանց յուրահատկությունները:
ներկայացնել
հին ռուս գրականության պատմական զարգացումը և գրական երկերի
գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
 լուսաբանել 18-րդ դարի ռուս գրականության հիմնական միտումները, գրական ուղղությունները և
ակնառու ստեղծագործությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

նկարագրել ռուս բանահյուսության ժանրային համակարգը, հին ռուս գրականության և 18-րդ
դարի ռուս գրականության կարևոր ստեղծագործությունները,
բացատրել գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունները,
գրական երկերի պատմական-հասարակական դերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

վերլուծել տարբեր ժանրերի, ոճերի միջնադարյան տեքստեր,
բնութագրել XVIII- րդ դարի հիմնական գրական ուղղությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին,
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ7. վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
հիմնական միտումները,
Բ8. կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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
բանահյուսության ժանրային համակարգը:
Ծիսական և օրացուցային բանահյուսություն:
Էպիկական ժանրերն ու նրանց գեղարվեստական առանձնահատկությունները: Կիևյան Ռուսիայի
գրականության
ժանրային
առանձնահատկությունները:
Ռուս
գրականության
առանձնահատկությունները մոնղոլ-թաթարական արշավանքների շրջանում; 17-րդ դարի ռուս
գրականությունը: Կլասիցիզմը ռուս գրականության մեջ (Տրեդիակովսկի, Լոմոնոսով, Սումարոկով):
XVIII-րդ դարի դրամատուրգիան (Սումարոկով, Ֆոնվիզին): Դերժավինի պոեզիան: Կարամզինը՝ ռուս
սենտիմենտալիզմի հիմնադիր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 2004
2. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор. М., 2002
3. Коровин В.И. Древнерусская литература, М., 2003
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4.

Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000

1. 1407/Բ01

2. Գրականագիտության ներածություն

3.ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները, գրականության կապը
արվեստի մյուս տեսակների հետ, գրականության զարգացման օրինաչափությունները,
լեզվաարտահայտչական միջոցները, տաղաչափական հիմնական հասկացությունները, գրական
գործընթացի տարրերը (գրական ժանրեր, սեռեր, ուղղություններ):
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել գրականագիտության բաժինների փոխադարձ կապը, գրականության և արվեստի
մյուս տեսակների առնչությունները,
2. բացատրել գրական ժանրերի տարբերակման սկզբունքները,
3. նկարագրել
գրականության
լեզվաարտահայտչական
միջոցները,
տաղաչափական
համակարգերի առանձնահատկությունները,
4. քննարկել գրականագիտական հիմնական հասկացությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

տարբերակել
գրական
ստեղծագործությունների
կառուցվածքային
և
ժանրային
առանձնահատկությունները,
վերլուծել գրական երկերը լեզվական, տաղաչափական սկզբունքների տեսանկյունից,
գործնականում իրականացնել գրականագիտական ուսումնասիրություններ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգել գրականագիտական հասկացությունների վերաբերյալ տվյալներ,
2. մեկնաբանել գրական երկի տարբեր մակարդակների (կառուցվածքային,
տաղաչափական, սյուժետային) վերլուծության սկզբունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

լեզվական,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ և քննարկումներ.
3. գրական երկերի լեզվական, տաղաչափական և ժանրային վերլուծություններ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գրականագիտությունը և նրա բաժինները
2. Գրականությունն արվեստների համակարգում։
3. Գեղարվեստական պատկեր, նրա տեսակները:
4. Գրական երկի բովանդակության և ձևի միասնությունը։
5. Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները։
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6. Գրական երկի թեման և թեմատիկան:
7. Գրական երկի կոմպոզիցիան, սյուժեն և ֆաբուլան:
8. Չափածո երկի կառուցվածքը. տաղաչափական համակարգեր։
9. Գրական սեռեր և ժանրեր։
10. Գրական մեթոդներ, ուղղություններ, հոսանքներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Էդ. Ջրբաշյան, Գրականագիտության ներածություն, Երևան, 2011:
2. Զ. Ավետիսյան, Գրականության տեսություն, Երևան, 1998:
3. Ռ. Ուելլեք, Օ. Ուորրեն, Գրականության տեսություն, Երևան, 2008:
4. Գրականության տեսության արդի խնդիրներ, Երևան, 2016:
5. Хализев В.Е., Теория литературы, Москва, 2005.

1. 1702/Բ02

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառագիտություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. ECTS
4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
 արդի ռուսերենի բառահամակարգին,
 արդի ռուսերենի բառապաշարի ձևավորման աղբյուրներին և ուղիներին,
 արդի ռուսերենի բառապաշարի իմաստային և ոճային առանձնահատկություններին,
 բառույթի
լեզվամշակութաբանական
առանձնահատկություններին,
նրա
զուգահեռներին և թարգմանության ուղիներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

հայերեն

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

նկարագրել բառույթի լեզվական հատկանիշները,
բացատրել բառույթի իմաստային նրբերանգները,
մատնանշել բառույթի և դարձվացքի իմաստային և ոճային առանձնահատկությունները,
համեմատել ռուսերենի և հայերենի բառահամակարգերը՝ համապատասխան զուգահեռներ
անցկացնելու համար։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. ճիշտ կողմնորոշվել բառօգտագործման հարցում տվյալ իրավիճակում կամ համատեքստում,
6. խմբագրել տեքստը ճիշտ բառօգտագործման տեսանկյունից,
7. հասկանալ, մեկնաբանել և ճիշտ օգտագործել ռուսերենի դարձվացքները,
8. գտնել համապատասխան հայերեն զուգահեռները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա6. ներկայացնել լեզվաբանության համեմատական մեթոդները, հայ-ռուսական և ռուս-հայկական
գրական կապերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3.

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
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գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. վերարտադրողական մեթոդ,
3. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
4. հետազոտական մեթոդ,
5. պրոյեկտների կազմում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բառը իբրև հիմնական լեզվամիավոր։ Բառապաշարը իբրև համակարգ։ Բառիմաստը և նրա
բաղադրիչները։ Բառային և քերականական իմաստ։ Ռուսերենի հիմնական բացատրական
բառարանները։ Ռուս-հայերեն բառարանները։ Բառարանի կազմության հիմնական սկզբունքները։
Բազմիմաստ բառեր։ Համանուն բառեր։ Հարանուն բառեր։ Հոմանիշներ։ Հականիշներ։ Հնացած բառեր։
Նոր բառեր։ Փոխառություններ։ Բառբարային բառեր։ Եզրույթներ։ Ժարգոնային բառար։
Դարձվացքաբանության
սկզբունքները։
Դարձվացքը
և
բառը։
Դարձվացքը
և
ազատ
բառակապակցությունը։
Դարձվացքների
տեսակները։
Համեմատական
բառագիտության
հիմնահարցերը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян К. C., Арзуманян Э.Р., Мартирян Н.И. и др. Практикум по современному русскому языку.
Ереван, ЕГУ, 2008.
2. Солодуб Ю.П, Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного
русского языка (сопоставительный аспект). Учебник. М.: Флинта, Наука, 2002.
3. Суздальцева В.Н. Практикум по современному русскому языку. Лексика. Фразеология. М.: Аспект
Пресс, 2004.
4. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Учебник. Изд-е 4-е, испр. М.: Высшая
школа, 2003.
5. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М.: Просвещение, 1972.
6. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. Изд-е 4-е, стереотипн. М.: URSS, КомКнига, 2006.

1. 1702/Բ03

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում – 2

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 6 ժամ գործնական

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամրապնդել
և
կատարելագործել
առաջին
կիսամյակում
ստացած
գիտելիքները
ուղղագրությունից, կետադրությունից, բառապաշարից, գրագիտությունից ընդհանրապես:
 ռուսերենի հաղորդակցային հմտությունների զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության կանոնները,
հասկանալ
ռուսերենի
բառապաշարի,
բառակազմության
և
հնարավորությունները խոսքի վերարտադրման ընթացքում,
կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
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ձևաբանության

լայն



ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5 ներկայացնել ռուսաց լեզվի
կառուցվածքային սկզբունքները,

լեզվական

մակարդակների

տարրերի

և

համակարգերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2 կատարել ռուսերենի հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. գործնական պարապմունքներ,
5. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
6. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք,10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях. Учебное
пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2. Кудинова А.В. Правописание Н и НН в различных частях речи. – М.: Экзамен, 2010.
3. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – СПб.: Златоуст, 2012.
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
5. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
6. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. – М.: Рольф, 2001.
7. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. (Russian in exercises). – М.:
Русский язык. Курсы, 2012.

1. 1702/Բ04

2. Գրավոր թարգմանության պրակտիկայի ներածություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ․

5. 1 ժամ դաս․/3 ժամ գործ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գրավոր թարգմանության պրակտիկայի
հիմնախնդիրների հետ, կոնկրետ տեքստերի վրա ամրացնել ուսանողների տեսական գիտելիքները
թարգմանության ասպարեզում և զարգացնել թարգմանության գործնական ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


հասկանալ տարբեր բնույթի տեքստերի նկատմամբ սկզբունքային թարգմանչական մոտեցման
էությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել այդ գիտելիքները կոնկրետ տեքստ թարգմանելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ,
 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայերենից
ռուսերեն
թարգմանությունների
լեզվաոճական
առանձնահատկություններն
թարգմանական սկզբունքները, թարգմանական տարբեր տեքստերի ընթերցում և վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб, 2003.
2. Брандес М.А., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. Курск, 1999.
3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1986.
4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб, 2000.
5. Левый И. Искусство перевода. М., 1974.
6. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
7. Флорин С. Муки переводческие. М., 1983.

1. 1702/Բ05

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 1 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ռուսաց լեզվի հնչյունային և հնչույթային համակարգերին,
 կատարելագործել ռուսերենի արտասանությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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ու








տարբերակել տառ, հնչյուն և հնչույթ հասկացողությունները,
յուրացնել հնչյունների դասակարգումը և բնութագիրը,
բացատրել հնչյունափոխության տեսակները,
տարբերակել հատույթային և վերհատույթային միավորները,
բացատրել վերհատույթային հնչյունական միջոցները,
թվարկել վերհատույթային հնչյունական միջոցների գործառույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 բացատրել ուղղախոսության՝ ճիշտ արտասանության, կանոնները,
 կիրառել վերհատույթային հնչյունական միջոցները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 մասնագիտական նյութը գրագետ/արհեստավարժ շարադրել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի
կառուցվածքային սկզբունքները,

լեզվական

մակարդակների

տարրերի

և

համակարգերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասախոսություն,
2. ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հնչյունաբանություն: Հնչյուն, հնչույթ, տառ: Հնչյունաբանության տեսակները: Հնչյունների
դասակարգումը և բնութագիրը: Հնչյունային տառադարձություն: Ուղղախոսություն՝ ճիշտ
արտասանություն: Ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյունների ճիշտ արտասանության կանոնները:
Վերհատույթային հնչյունաբանություն: Վերհատույթային հնչյունական միջոցները՝ շեշտ, հնչերանգ:
Վերհատույթային միավորների տեսակները՝ վանկ, հնչաբառ, խոսքային տակտ, ֆրազ: Հնչերանգի
տեսակները տարբեր բնույթի նախադասություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Касаткин Л.Л. Современный русский литературный язык. Фонетика. /Под ред. П.А.Леканта/. 5-е
изд. М.: Изд-во Юрайт, 2017.
2. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М.: Высшая школа, 1979.
3. Լրացուցրչ գրականության ցանկ.
4. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
5. Брызгунова Е.А. Звуки и интонации русской речи. 5-е изд., М.: Русский язык, 1983.
6. Виноградов В.А. Консонантизм и вокализм русского языка. Практическая фонология. М.: МГУ,
1970.
7. Касаткин Л.Л. Современный русский язык. Фонетика. – М.: Academia, 2006.

1. 1406/Բ01
4. 2 ժամ շաբ․

2. Լեզվաբանության ներածություն
5. 1 ժամ - դաս./ 1 ժամ - սեմ.
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3. ECTS
2 կրեդիտ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է`
 Նախնական գիտելիքներ հաղորդել լեզվաբանական հիմնական հասկացությունների մասին,
ինչպիսիք են, օր., լեզվական և խոսքային հայեցակերպերը, լեզվի նշանային բնույթը, լեզվի
կառուցվածքային և համակարգային բնութագրերը, լեզվի գոյության ձևերը, լեզուների
ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները և այլն,
 ներկայացնել լեզվաբանության բաժինների և ուղղությունների, լեզվաբանական գիտակարգերի և
միջգիտակարգերի բնութագրերը, լեզվաբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները և
դրանց դերը լեզվաբանության՝ որպես գիտության զարգացման գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ըմբռնել լեզվի՝ որպես մարդկության հաղորակցման կարևորագույն միջոցի նշանակությունը,
2. ճանաչել լեզվի դերը՝ որպես մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի պատմության
գանձարանի,
3. պատկերացում կազմել լեզվի հասարակական գործառույթների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. զարգացնել լեզվական ճանաչողությունը և այդպիսով խթանել ինքնուրույն գիտահետազոտական
աշխատանք կատարելու ունակությունը,
2. գնահատել արտաքին և ներքին գործոնների դերը լեզվական փոփոխությունների հարցում,
3. տարբերակել լեզուների ծագումնաբանական և պատմական ընդհանրությունները,
4. օգտագործել ձեռք բերված գիտելիքները դասավանդման գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. ստեղծագործաբար զարգացնել և կիրառել առկա գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5 ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի կառուցվածքային
սկզբունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր եզրափակիչ քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1) Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա (լեզվի բնութագրերը, լեզվի բնորոշումը, լեզվի գոյության
ձևերը)
2) Լեզվաբանության բաժինները, գիտաճյուղերը և լեզվաբանական մեթոդները
3) Հնչյունաբանություն (հնչյունախոսություն, հնչույթաբանություն, պատմական հնչյունաբանություն)
5) Բառագիտություն (բառագիտության առարկան, իմաստաբանություն, իմաստափոխություն,
տերմինագիտություն, բառարանագիտություն)
6) Քերականություն (ձևաբանություն, շարահյուսություն)
7) Լեզվի զարագացումը (լեզվի ներքին զարգացումը, լեզվական ազդեցությունների տեսակները)
8) Լեզուների ծագումնաբանական և տիպաբանական դասակարգումները :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղայան Է.Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987
2. Вендина Т.И., Введение в языкознание, М., 2003
3. Камчатнов А.М., Николина Н.А., Введение в языкознание, М., 2010
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4. Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1996
5. Широков О.С., Языковедение: введение в науку о языках, М., 2003

1. 1701/Բ02

2. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն-1

3. ECTS
5 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում 19-րդ դարի առաջին կեսի ռուս գրականության
ընդհանուր զարգացման գործընթացի մասին,
 ծանոթացնել առանձին գրողների ստեղծագործությանը և գրաքննադատական մտքի
առանձնահատկութթյուններին,
 ներկայացնել դարաշրջանի գրական ուղղությունները, և առանձին հեղինակների պոետիկայի
առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

իմանալ նշված ժամանակաշրջանի գլխավոր գեղարվեստական սկզբունքները և գրական
ուղղությունների էությունն ու բովանդակությունը,
իմանալ դարաշրջանի կարևորագույն հեղինակների գլխավոր ստեղծագործությունները,
հասկանալ «ոսկե դարի» գրականության դերը ռուս գրականության հետագա զարգացման
գործընթացում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
ուսանողը կկարողանա`
4. տալ նշված
ժամանակաշրջանի գրականության հիմնական հեղինակների և նրանց
ստեղծագործությունների նկարագիրը,
5. մեկնաբանել գեղարվեստական տեքստերը 19-րդ դարի սոցիալական և մշակույթային
իրողությունների տեսակետից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին,
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ7. վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
հիմնական միտումները,
Բ8. կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
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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.
19-րդ դարի առաջին կեսի քաղաքական և գրական-հասարակական շարժումներն ու ընդհանուր
գրական ուղղությունները: Ռուսական ռոմանտիզմի բազմազանությունն ու առանձնահատկությունները
(Վ.Ժուկովսկի, Կ. Բատյուշկով, պուշկինյան ժամանակաշրջանի բանաստեղծները): Առակագիր
Ի.Կռիլովի և թատերագիր Ա.Գրիբոյեդովի ստեղծագործությունների տեղը և դերը ռուս գրականության
զարգացման մեջ: Ա.Պուշկինի ստեղծագործությունների ժանրային բազմազանությունը (պոեզիա,
արձակ, դրամատուրգիա): Մ.Լերմոնտովի ստեղծագործության տարբեր ժանրերի գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,
ռոմանտիզմի
և
ռեալիզմի
հարաբերակցությունը:
Ն.Գոգոլի
ստեղծագործությունների ցիկլային կառուցվածքը և կրոնական ուղղվածությունը:


14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Лотман Ю.М. «Евгений Онегин»: Комментарий. – СПб., 1995.
2. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. М.: РГГУ, 2007.
3. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (1800 – 1830-ые годы). М.:Высшая школа,
2007.
4. Якушин Н.И. Русская литература XIX века (первая половина). – М.: Владос, 2001.

1. 1702/Բ06

3. ECTS
4 կրեդիտ

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում – 3

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 3-րդ՝ աշնանանյին կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի ուղղագրության (մասնավորապես
մակբայների) վերաբերյալ,
 ուսանողին տալ ստույգ գիտելիքներ ռուսաց լեզվի բարդ անշաղկապ նախադասության
կետադրության հիմնական կանոնների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղագրության և կետադրության հիմնական կանոնները,
հասկանալ այդ կանոնների հիմնական սկզբունքները,
ձեռք բերել որոշակի հմտություններ ստացած գիտելիքները կիրառելու բանավոր և գրավոր
խոսքի մեջ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5 ներկայացնել ռուսաց լեզվի
կառուցվածքային սկզբունքները,

լեզվական

մակարդակների
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տարրերի

և

համակարգերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2 կատարել ռուսերենի հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ գործնական պարապմունքներ,
2. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
3. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Բարդ և բարդածանցավոր բառեռի ուղղագրությունը: Թեմա 2` Մակբայները և նրանց
ուղղագրությունը: Թեմա 3` Բարդ նախադասության հիմնական կարգերը: Թեմա 4` Բարդ անշաղկապ
նախադասություն, նրա կետադրության հիմնական կանոնները և յուրահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях. Учебное
пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2. Акопян К. C., Арзуманян Э.Р., Мартирян Н.И. и др. Практикум по современному русскому языку. –
Ер.: Изд-во ЕГУ, 2008.
3. Бройде М. Русский язык в диктантах. Нетрадиционный подход. – М.: Рольф, 2000.
4. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – СПб.: Златоуст, 2012.
5. Новикова Л.И. Орфография, морфология, лексика, словообразование, фонетика, культура речи,
стилистика: контрольные и проверочные работы по русскому языку: для поступающих в вузы. – М.:
Экзамен, 2007.
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
7. Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
8. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. М.: Рольф, 2001.

1. 1702/Բ07

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն-1

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս․/3 ժամ գործ․
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել արդի ռուսերենի բառակազմության եզրերն ու ձևույթները,
 համեմատել ռուսերենի բառակազմական համակարգը հայերենի հետ,
 մանրամասնորեն նկարագրել ռուսերենի անվանական խոսքի մասերը՝
համեմատությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

հայերենի

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարբերակել և նկարագրել արդի ռուսերենի կարևորագույն բառակազմական ձևերը,
2. հստակեցնել
իր
գիտելիքները
անվանական
խոսքի
մասերի
ձևաբանական
արանձնահատպությունների մասին ռուսերենում և հայերենում,
3. ներկայացնել տվյալ ոլորտում ժամանակակից ձեռքբերումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. իրականացնել ռուսերենի և հայերենի բառերի բառակազմական համեմատական վերլուծություն,
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5. իմանալ տարբեր լեզուների բառակազմության ժամանակակից միտումների մասին,
6. բնութագրել ռուսերենի և հայերենի անվանական բառերը ըստ ձևաբանական հատկանիշների:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի
կառուցվածքային սկզբունքները,
Ա6. ներկայացնել լեզվաբանության համեմատական մեթոդները, հայ-ռուսական և ռուս-հայկական
գրական կապերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2.
գործնական դասընթացներ /վերլուծողական մեթոդ, համեմատության մեթոդ/:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականական կարգերի համեմատության սկզբունքներ: Բառակազմություն. ա/ ձևույթներ, բ/
բառակազմական ձևեր: Անվանական խոսքի մասերի ձևաբանական հատկանիշները հայերենում և
ռուսերենում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Арутюнян В., Оганисян Т., Хачикян А. Грамматические основы русского языка (как иностранного) в
сопоставлении с армянским. – Ереван, Наапет, 2011.
2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразования. – М.: Наука, 2008.
3. Маркарян Р.А. Очерк русской морфологии в сопоставлении с армянской. – Ереван, 2007.
4. Русская грамматика: В 2-х томах. Под ред. Н.Ю.Шведовой. Т. 2. – М.: Наука, 1982.
5. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой В.А. – М.: Высшая школа, 1989.

1․ 1101/Բ01

2․ Ռուսաստանի պատմություն

3․ ECTS
4 կրեդիտ

4․ 4 ժամ շաբ․

5․ 3 ժամ դաս./1 ժամ․սեմ․

6․ 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7․ Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ
դարձնել Ռուսաստանի պատմության կարևոր հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ունենալու լիարժեք տեսական գիտելիքներ որոշակի ժամանակաշրջանի Ռուսաստանի պատմության
մասին,
2. հասկանալու Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում,
3. հստակ պատկերացում կազմելու ներկա զարգացումների մասին,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կատարել ճիշտ հետևություններ,
գիտահետազոտական գործունեության ընթացքում կիրառել ուսումնառության ընթացքում ձեռք
բերած գիտելիքներ,
գնահատել Ռուսաստանի տեղն ու դերը միջազգային ասպարեզում՝ համեմատելով այն
ժամանակաշրջանի այլ խոշոր երկրների հետ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7․ պատկերացում ունենալ Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցերի վերաբերյալ՝ կիրառելով
պատմականության սկզբունքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Գործնական աշխատանքներ և սեմինարներ։
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.
1. Կիևյան Ռուսիան 9-12-րդ դարերում:
2. Կենտրոնացված ռուսական պետության կազմավորումը (14-16-րդ դդ.)
3. Ռուսաստանը Պետրոս I-ի գահակալման շրջանում:
4. 1812 թ. Հայրենական պատերազմը:
5. Ռուսական մշակույթը 19-րդ դ.
6. 1917թ. հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում:
7. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում(1917-1922թթ.):
8. Վարչահրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները
1930-ական թվականներին:
9. ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին:
10. ԽՍՀՄ-ը Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին: ԽՍՀՄ փլուզումը:
11. Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю. М., 2002
2.
Верт Н. История советского государства. 1900-1991 г. М., 1996
3.
История России в новейшее время. 1985-2009.Под ред. Безбородова А.Б., М. 2010
4.
История России с начала XIX века до начала XX века Под. ред. Сахарова А.Н. т.2, М.2015
5.
Новейшая история Отечества XX века. Т.1-2, М. 1998
6.
Отечественная история XX века, М., 1999
7.
Хрестоматия по истории России. 1917-1945. М., 1996
8.
Хрестоматия по истории России. 1946-1995. М., 1996

1. 1701/Բ03

2. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն-2

3. ECTS
5 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/ 1 ժամ սեմ․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 19-րդ դարի 40-60-ական թվականների ռուս գրականության պատմության
զարգացման հիմնական միտումները և նշված ժամանակաշրջանի գրողների ու բանաստեղծների
ստեղծագործությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական և իմացություն



լուսաբանել 19-րդ դարի 40-60-ական թվականների ռուս գրականության պատմամշակութային
հենքը,
ներկայացնել տվյալ դարաշրջանի ռուս հեղինակների ստեղծագործական ուղին և երկերի
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել գրական երկերի վերլուծություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

ականավոր գրողներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ7. վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
հիմնական միտումները,
Բ8. կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություն,
5. գործնական պարապմունք,
6. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
Սլավոնաֆիլների, լիբերալ-արևմտամետների, հեղափոխական դեմոկրատների քաղաքական և գրական
հիմքերը: Նատուրալ դպրոցի ձևավորումը, կազմը և զարգացման հիմնական շրջանները։ Ա. Գերցենի «Ո՞վ
է մեղավոր» վեպը: Անձի և հասարակության խնդիրը։
Ա. Ֆետի քնարերգության հիմնական
առանձնահատկությունները: Ի.Գոնչարովի «Օբլոմով» վեպը.
Օբլոմովը որպես «ռուսական կյանքի
տեսակ»։ Ա. Օստրովսկու թատերագրական սկզբունքները:
Ֆ.Տյուտչևի աշխարհայացքը և
ստեղծագործական ուղին: Ի. Տուրգենևի ստեղծագործությունները: Ն. Նեկրասովի պոեզիայի հիմնական
թեմաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. История русской литературы. В 4-х тт. Т.3. Л.,1982.
2. Кулешов В.И. История русской литературы ХIХ века. М.,2005.
3. Лебедев Ю.В. История русской литературы ХIХ века в трех частях. М.,2007.
4. Минералов Ю.И. История русской литературы ХIХ века (40-60-е годы).М.,2003.
5. Недзвецкий В.А., Полтавец Е.Ю. Русская литература ХIХ века.1840-1860-е годы. М.,2010.
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1. 1702/Բ08

2. Գործնական տեքստերի գրավոր թարգմանություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ․

5. 4 ժամ գործ․

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է գործնական տեքստերի վրա ամրացնել ուսանողների տեսական գիտելիքները
թարգմանության ասպարեզում և զարգացնել թարգմանության գործնական ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ
գործնական
առանձնահատկությունները,

տեքստերի

թարգմանությունների

լեզվաոճական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել այդ գիտելիքները, որոնք կօգնեն իրականացնել թարգմանչական հայեցակարգը
կոնկրետ տեքստ թարգմանելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ,
 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատան, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք,10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործնական
տեքստերի
թարգմանության
հիմնական
խնդիրները
և
լեզվաոճական
առանձնահատկությունները և թարգմանական սկզբունքները, գործնական տեքստերի ընթերցում և
վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб, 2003.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб, 2000.
3. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М., 1974.
4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
5. Флорин С. Муки переводческие. М., 1983.

1. 1702/Բ09

2. Թարգմանության տեսություն
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3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 պատկերացում ձևավորել թարգմանության տեսության մասին,
 ծանոթացնել ուսանողներին օրինաչափ ֆունկցիոնալ համապատասխանությունների տեսության
հետ,
 ծանոթացնել թարգմանության ժամանակ կատարվող ձևափոխումների հիմնական տեսակների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

յուրացնել թարգմանության՝ որպես երկու լեզուների և երկու մշակույթների համագործակցության
ընդհանուր օրինաչափությունները,
իմանալ օրինաչափ թարգմանչական ձևափոխումների հիմնական
տեսակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառել փոխհարաբերության մեջ մտնող լեզուների փոխլրացման
հնարավորությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. տիրապետել միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանության
սկզբունքներին,
Ա4. մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

արդի

հիմնարար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. թարգմանել ռուսերեն և հայերենը ընդգրկող ցանկացած բնույթի տեքստ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ինտերակտիվ դասախոսության մեթոդ,
 մոդելավորման մեթոդ,
 խրթին հարցերի քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն, բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թարգմանության տեսակները: Անփոփոխակի գաղափարը: Համարժեքության հասկացությունը և
տեսակները: Համարժեքության բացակայությունը, իրույթները, նրանց տեսակները և թարգմանության
ձևերը: Կեղծ համարժեքության գաղափարը: Թարգմանչական գործընթացի հիմնական փուլերը և նրանց
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.
2. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. М., МГУ.
3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Изд. 2, М., Высшая школа, 1986 (или изд. 1, М., ИМО.
1980).
4. Левый Иржи. Искусство перевода. Прогресс, М., 1974, ч. 1.
5. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. М., 2007.
6. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (любое издание).
7. Хачатурян Н.А. Реалия и переводимость. //сборник «Мастерство перевода-72», М., Сов. писатель, 1973.
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1. 1702/Բ10

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի պրակտիկում – 4

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողին տալ ռուսերենի ուղղագրության վերաբերյալ ստույգ գիտելիքներ,
 ձևավորել որոշակի պատկերացում խոսքի գործառական ոճերի և նրանց կիրառման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




իմանալ սպասարկու խոսքի մասերի ուղղագրությունը և կիրառությունը,
իմանալ ռուսաց լեզվի ուղղիղ և անուղղակի խոսքը,
իմանալ խոսքի գործառական ոճերը, նրանց տեսակները և կիրառությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



կիրառել ստացած գիտելիքները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,
ընտրել առաջացած խնդիրների լուծման եղանակները

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
 կիրառել ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալել նոր գիտելիքներ և տարածել
կարողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա5 ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի կառուցվածքային
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2 կատարել ռուսերենի հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ գործնական պարապմունքներ,
2. գրավոր աշխատանքներ՝ թելադրություններ, շարադրություններ, փոխադրություններ,
3. բանավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված վարժություններ, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Սպասարկու խոսքի մասերը, նրանց ուղղագրությունը և կիրառությունը: Թեմա 2` Խոսքի
գործառական ոճերը, նրանց տեսակները և կիրառությունը: Թեմա 3` Ուղղիղ և անուղղակի խոսք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Акопян А.В., Газарова Д.Ю., Мкртычян-Лалаян С.А. Русская орфография в упражнениях.
Учебное пособие. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013.
2. Акопян К. C., Арзуманян Э.Р., Мартирян Н.И. и др. Практикум по современному русскому
языку. – Ер.: Изд-во ЕГУ, 2008.
3. Бройде М. Русский язык в диктантах. Нетрадиционный подход. – М.: Рольф, 2000.
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4.

5.
6.
7.

Новикова Л.И. Орфография, морфология, лексика, словообразование, фонетика, культура
речи, стилистика: контрольные и проверочные работы по русскому языку: для поступающих в
вузы. – М.: Экзамен, 2007.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. – М.: Русский язык, 1990.
Ткаченко Н.Г. 300 диктантов для поступающих в вузы. – М.: Рольф, 2000.
Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2 ч. М.: Рольф, 2001.

1. 1403/Բ01

2. Հայ գրականության պատմություն - 1

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել
հայ բանահյուսությունը, հայ հին և միջնադարյան գրականությունը`
բացահայտելով երկերի գաղափարական բովանդակությունը և գեղարվեստական արժեքը.
 Ծանոթացնել ուսանողներին հայ հին և միջնադարյան նմուշների թարգմանություններին օտար
լեզուներով.
 Ներկայացնել հայ հին և միջնադարյան գրականության մասին օտարալեզու քննադատների
կարծիքները և գնահատականները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

իմանալ հայ հին և միջնադարյան գրականություն զարգացման ընթացքը, ըմբռնել նրա
համաշխարհային նշանակությունը.
2. ծանոթանալ տվյալ շրջանի նմուշների օտար լեզուներով կատարած թարգմանությոններին.
3. ձեռք բերել գիտելիքներ հայ գրականության տվյալ շրջանի վերաբեռյալ օտարազգի
քննադատության մասին.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. ինքնուրույն վերլուծել և գնահատել գեղարվեստական երկերը և քննադատական նյութը.
5. օգտագործել ստացած գիտելիքները ինքնուրույն գիտական աշխատանքում
/ռեֆերատներ,
զեկուցումներ/.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
6. համակարգել գրականագիտական վերլուծությունների վերաբեռյալ տվյալները.
7. մեկնաբանել գրական ժանրերի առանձնահատկությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին,
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 վերլուծության ենթարկել մշակույթների, գրականությունների փոխազդեցության բազմազանությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ.
2.Գործնական պարապմունքներ և քննարկումներ.
3.Ռեֆերատ աշխատանքներ, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ առավելագույնը 20 միավոր արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Հայ ժողովրդական բանահյուսություն. Հնագույն էպիկական նմուշները, հիմնական
մոտիվները, գեղարվեստական առանձնահատկությունները: ՛՛Սասունցի Դավիթ՛՛ հերոսական
էպոսը, նրա հատկանշական առնձնահատկությունները: Էպոսը ռուս գրաքննադատության
գնահատմամբ:
2. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի ստեղծումը: Հայ այբուբենի առանձնահատկությունները և
նշանակությունը:
3. Հայ թարգմանական գրականությունը և նրա նշանակությունը:
4. 5-րդ դարի հայ պատմիչ-գրողները՝ Աղաթանգեղոս, Փ.Բյուզանդ, Եղիշե, Մ.Խորենացի:
5․ Դավթակ Քերթողի ՛՛Ողբը…՛՛
6. 10-րդ դարի հայ գրականությունը: Վերածնության սկզբնավորումը: Գրիգոր Նարեկացի:
Նարեկացու ստեղծագործության համաշխարհային նշանակությունը. Նարեկացին ռուս
գրաթննադատության գնահատմամբ:
7. Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունը և նշանակությունը:
8. Հայ միջնադարյան առակագրությունը. Մխիթար Գոշ, Վարդան Այգեկցի:
9. Հայ միջնադարյան պոեզիան 13-16-րդ դ.դ. Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հովհ. Թլկուրանցի, Մ. Նաղաշ,
Ն. Քուչակ: Քուչակը ռուսերեն, անգլերեն, լեհերեն և այլ լեզուներով: Օտարազգի ընթերցողները
Քուչակի մասին:
10. 17-18–րդ դարերի հայ պոեզիան. Նաղաշ Հավնաթան, Սայաթ-Նովա: Վ. Բրյուսովը ՍայաթՆովայի և հայ միջնադարյան գրականության համաշխարհային նշանակության մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Видные деятели армянской культуры V-XVIII веков. Ереван, изд ЕГУ, 1982.
2. Джанполадян М. «Давид Сасунский» в русских переводах и критике». Ереван, 2012.
3. Мкрян М. Мовсес Хоренаци. Ереван, 1969.
4. Налбандян В., Саринян С., Агабабян С. Армянская литература. Учебник для вузов. М., 1976.
5. Читая Нарекаци. Сост. и предисловие Л. Мкртчяна. Ереван, 1997.

1. 1702/Բ11

2. Նոտարական թարգմանության պրակտիկա

4. 2 ժամ/շաբ․

3. ECTS
2 կրեդիտ

5. 2 ժամ գործնական

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է նոտարական տեքստերի վրա ամրացնել ուսանողների տեսական
գիտելիքները թարգմանության ասպարեզում և զարգացնել նոտարական տեքստերի թարգմանության
գործնական ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ
նոտարական
առանձնահատկությունները,

տեքստերի

թարգմանությունների

լեզվաոճական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել այդ գիտելիքները կոնկրետ տեքստ թարգմանելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ,
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 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ,
 մասնագիտական բառարանների կիրառում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք,10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք,10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Նոտարական
տեքստերի
թարգմանության
հիմնական
խնդիրները
և
լեզվաոճական
առանձնահատկություններն, թարգմանական սկզբունքները, նոտարական տեքստերի ընթերցում և
վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб, 2003.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб, 2000.
3. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М., 1974.
4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
5. Флорин С. Муки переводческие. М., 1983.

1. 1702/Բ12

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ձևաբանություն-2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. ECTS
4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝

համակարգված ներկայացնել արդի ռուսերենի ձևաբանական եզրերն ու բառախմբերն
համեմատելով նրանք հայերենի հետ,

ձևավորել գիտական հայեցակարգ տարբեր տիպի լեզուների ձևաբանանության մասին,

մանրամասնորեն նկարագրել բոլոր ռուսերենի խոսքի մասերը համեմատելով նրանք հայերենի
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
նկարագրել արդի ռուսերենի բոլոր խոսքի մասերի ձևաբանական հատկանիշները,
2.
հստակ տարբերակել ռուսերենի և հայերենի տարբեր խոսքի մասերի ձևաբանական
արանձնահատպությունները,
3.
համեմատել ռուսերենի քերականական փաստերը հայերենի հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
բնութագրել ռուսերենի յուրաքանչյուր բառը ձևաբանության տեսակետից,
5.
համեմատել հայերենի և ռուսերենի բոլոր տիպի բառերը ըստ ձևաբանական հատկանիշների,
6.
օգտագործել ստացած գիտելիքները տեսական համեմատության և թարգմանության
ոլորտներում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. ազատ տիրապետել ռուսերենին,
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի
կառուցվածքային սկզբունքները,
Ա6. ներկայացնել լեզվաբանության համեմատական մեթոդները, հայ-ռուսական և ռուս-հայկական
գրական կապերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
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2.

գործնական դասընթացներ /վերլուծողական մեթոդ, հանեմատության մեթոդ/:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,

եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականական կարգերի համեմատություն: Հիմնական խոսքի մասերի ձևաբանություն. բայ, մակբայ:
Ծառայողական խոսքի մասեր. կապ, շաղկապ, մասնիկ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Арутюнян В., Оганисян Т., Хачикян А. Грамматические основы русского языка (как иностранного)
в сопоставлении с армянским. – Ереван, Наапет, 2011.
2.
Борисова Е.Г., Латышева А.Н. Лингвистические основы РКИ. – М., 2003.
3.
Маркарян Р.А. Очерк русской морфологии в сопоставлении с армянской. – Ереван, 2007.
4.
Русская грамматика: В 2-х томах. Под ред. Н.Ю.Шведовой. Т. 2. – М.: Наука, 1982.
5.
Современный русский язык. Под ред. Белошапковой В.А. – М.: Высшая школа, 1989.

1. 1701/Բ04

2. 19-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 3

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. ECTS
5 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռուս գրականության պատմության զարգացման
հիմնական միտումները և նշված ժամանակաշրջանի գրողների ու բանաստեղծների
ստեղծագործությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական և իմացություն



լուսաբանել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի ռուս գրականության պատմամշակութային հենքը,
ներկայացնել նշված ժամանակաշրջանի հեղինակների ստեղծագործական ուղին և երկերի
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարել գեղարվեստական տեքստի վերլուծություն սեմինար պարապմունքների ընթացքում
ձեռք բերված հմտությունների հիման վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին,
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ7. վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
հիմնական միտումները,
Բ8. կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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 գրական, մշակութային եւ հասարակական կյանքը: Սալտիկով-Շչեդրինի երգիծական արվեստը:
Մարդու հոգեբանական աշխարհի արտահայտումը Դոստոևսկու և Տոլստոի երկերում: Քնադատական
վերաբերմունքը իրականության հանդեպ և բարոյական արժեքների քարոզումը: Մարդու բնութագիրը
Չեխովի պատմվածքներում: Դրամատուրգիայի նորարությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
История русской литературы. В 4-х тт. ТТ.3,4. Л., 1982.
2. Лебедев В.И. История русской литературы ХIХ века в трех частях М.,1991.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.,1979.
4. Эйхенбаум Б.М. Л.Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.
5. Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. Л.,1987.
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2. Ռուսաց լեզվի պատմություն /հին սլավոներեն, հին ռուսերեն/

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. ECTS
4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել ուսանողների մոտ պատկերացում ռուսաց լեզվի զարգացման պատմական փուլերի
մասին;
 բացատրել եկեղեցա-սլավոնական լեզվի նշանակությունը ռուսաց լեզվի ձևավորման և
զարգացման գործընթացում:
 համեմատել ռուսաց լեզվի պատմական քերանակական ձևերը ժամանակից ձևերի հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կատարելու տարբեր ժամանակաշրջանների գրական տեքստերի լեզվաբանական
ոճաբանական վերլուծություն,
2. համեմատելու եկեղեցա-սլավոնական լեզվի և ռուսերենի հնչյունաբանական համակարգերը,
3. ընկալել անմիջական կապը բառապաշարի և մշակութային զարգացման միջև,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. հասկանալ պատմական տեքստերը և թարգմանել ժամանակից ռուսերենի,
5. հասկանալ եկեղեցա-սլավոնական լեզվի դերը հին ռուսերենի զարգացման գործում,
6. կարդալ, թարգմանել և հասկանալ ռուսաց լեզվի տարբեր ժանրերի պատմական տեքստերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5. կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
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և

Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. տեքստերի մեկնաբանություն,
3. քերականական ձևերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հին սլավոնական լեզվի բոլոր մակարդակները; Հին ոուսերենի բոլոր մակարդակները; Հին սլավոնական
լեզվի ազդեցությունը հին ոուսերենի զարգացման վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М.: Высшая школа, 1981.
2. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1990.
3. Манучарян И.К. Введение в славянскую филологию. Ереван: Изд-во ЕГУ, 2011.
4. Ремнева М.Л. Старославянский язык. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2004.
5. Старославянский язык: Учебник для высших учебных заведений РФ/ С.А.Аверина и др. СПб:
Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008.
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2. Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․
6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին բացատրել միջմշակութային հաղորդակցման ոլորտում եղած առանցքային
հասկացություններն ու տերմինները
 ծանոթացնել ուսանողներին միջմշակութային հաղորդակցման տեսության կարևորագույն
հիմնահարցերի հետ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել միջմշակութային հաղորդակցման հիմնական տեսությունները,
2. բացատրել միջմշակութային հաղորդակցման տեսության առանցքային հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. իրականացնել արդյունավետ առանցքային հասկացման համար անհրաժեշտ գիտելիքները,
4. խուսափել միջմշակութային բախումներից և ընդհարումներից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. ստեղծագործաբար և արդյունավետ կիրառել ստացած գիտելիքները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. տիրապետել
սկզբունքներին,

միջմշակութային

հաղորդակցության

և

թարգմանության

արդի

հիմնարար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. տարբերակել և վերլուծել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային
կաղապարները,
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
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առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասընթացներ,
2. մոդելավորման մեթոդի կիրառում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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
հիմնական
հասկացությունները:
Լեզվի
և
մշակույթի
փոխհարաբերության հարցը: Միջմշակութային հաղորդակցման հիմնական տեսությունները: Է.Հոլի
տեսությունը: Հոֆշտեդեի տեսությունը: Խիրշի տեսությունը: Միջմշակութային հաղորդակցման
տեսակները. խոսքային, ոչ խոսքային, հարախոսքային հաղորդակցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Брутян Л.Г. Беседы о межкультурной коммуникации. Ереван, 2014.
2. Брутян Л.Г. Говорим, не говоря. Ереван, 2015.
3. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2004.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2008.
5. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М., 2008.
6. Холл Э. Как понять иностранца без слов. М., 1995.
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2. Հայ գրականության պատմություն - 2

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել հայ նոր և նորագույն գրականության պատմությունը.
 Քննել գրականության զարգացման ընթացքը հայ ժողովրդի քաղաքական, հասարակական և
մշակութային կյանքի սերտ կապի մեջ.
 Անդրադառնալ
նշված
շրջանների
գրական
նմուշների
օտար
լեզուներով
թարգմանություններին.
 Ծանոթացնել XIX-XX դ.դ. հայ գրողների և բանաստեղծների մասին օտարազգի քննադատության
կարծիքներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իմանալ հայ նոր և նորագույն գրականության զարգացման ընթացքը, նրա ձեռքբերումները.
2. ծանոթանալ
նշված
շրջանների
գրական
նմուշների
օտար
լեզուներով
կատարած
թարգմանություններին.
3. իմանալ
նշված շրջանների որոշ
հայ գրողների և բանաստեղծների մասին օտարազգի
քննադատության կարծիքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

ինքնուրույն վերլուծել և գնահատել գեղարվեստական երկերը և քննադատական նյութը,
օգտագործել ստացած գիտելիքները ինքնուրույն գիտական աշխատանքում /ռեֆերատներ,
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զեկուցումներ/:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. համակարգել գրականագիտական վերլուծությունների վերաբեռյալ տվյալները.
2. մեկնաբանել գրական ժանրերի առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին,
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 վերլուծության ենթարկել մշակույթների, գրականությունների փոխազդեցության բազմազանությունը,
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 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. Դասախոսություններ.
2.Գործնական պարապնունքներ և քննարկումներ.
3.Ռեֆերատ աշխատանքներ, զեկուցումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հայ նոր գրականության սկզբնավորում. Խ. Աբովյանը՝ հայ նոր գրականության հիմնադիր: Ս.
Շերվինսկին՝ ՛՛Վերք Հայաստանի՛՛՛ վեպի թարգմանիչ. Նրա հոդվածները Աբովյանի մասին:
2. 50-60-ական թթ. արևելահայ և արևմտահայ գրականության զարգացման հիմնական գծերը /Մ.
Նալբանդյան, Ռ. Պատկանյան, Մ. Պեշիկթաշլյան, Պ. Դուրյան:
3.
70-80-ական թթ. ռոմանտիզմի /Րաֆֆի/ և ռեալիզմի
/Սունդուկյան, Պարոնյան/ խոշոր
ներկայացուցիչները:
4. 90-ական թթ. հայ արձակը. Ռեալիզմի առաջատար դիրքը /Ալ. Շիրվանզադե/, հոգեբանական արձակը
/Նար-Դոս/:
5. Հովհ. Թումանյանը՝ և նրա ստեղծագործությունը: Թումանյանը և ռուս գրականությունը:
6. Ավ. Իսահակիանի պոեզիան և արձակը: Ռուս գրողները Իսահակյանի մասին:
7.
19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ գրականությունը /Զոհրաբ,Վարուժան,
Սիամանթո,Մեծարենց/:
8․Վ. Տերյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները:
9․Հայ նորագույն պոեզիայի սկզբնավորումը և զարգացումը: Ե Չարենցի ստեղծագործությունը:
10․Ա. Բակունցի արձակի առանձնահատկությունները:
11․20-րդ 40-50-ական թթ. հայ արձակը և պոեզիան:
12․20-րդ 60-80-ական թթ. հայ գրականության զարգացման
հիմնական միտումները:
Ռուս
թարգմանիչները և քննադատները հայ բանաստեղծների և գրողների մասին:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Габриэлян В. Даниэл Варужан. Ереван, 1991
2. Джанполадян М. «Когда строку диктует чувство...». Ереван, 2006 (статьи о П. Дуряне, Ов. Туманяне,
Ав. Исаакяне, Е. Чаренце).
3. Джрбашян Эд. Четыре вершины. М., 1982.
4. Налбандян В., Саринян С., Агабабян С. Армянская литература. Учебник для вузов. М., 1976.
5. Тамразян Г. На литературных путях. М., 1973.
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2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն-1

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/2 ժամ գործ․

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ գիտելիքներ բառակապակցության
հիմնահարցերի մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

և

պարզ

նախադասության

շարահյուսության

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերակել բառակապակցության տեսակներն ըստ ստորադաս կապի և իմաստային
հարաբերությունների,
2. բնորոշել նախադասության հիմնական հատկանիշները,
3. վերլուծել նախադասությունն ըստ գլխավոր և երկրորդական անդամների,
4. կառուցել նախադասության հարացույցը,
5. դասակարգել նախադասություններն ըստ կառուցվածքային մոդելների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. միտքը շարադրել, օգտագործելով տարբեր կառուցվածքային մոդելներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. մասնագիտական նյութը գրագետ/արհեստավարժ շարադրել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի
կառուցվածքային սկզբունքները,

լեզվական

մակարդակների

տարրերի

և

համակարգերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. թարգմանել ռուսերեն և հայերենը ընդգրկող ցանկացած բնույթի տեքստ,
Բ2. կատարել տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,
Բ5. կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
a. ինտերակտիվ դասախոսություն,
b. ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բառակապակցություն: Շարահյուսության հիմնական միավորները. բառակապակցություն և
նախադասություն:
Բառակապակցության
ստորադաս
կապի
տեսակները
և
իմաստային
հարաբերությունները: Պարզ նախադասություն: Ստորոգումի հասկացությունը: Երկկազմ և միակազմ
նախադասություններ: Նախադասության գլխավոր անդամները. ենթակա և ստորոգյալ: Ստորոգյալ.
բայական և անվանական, պարզ և բաղադրյալ: Նախադասության երկրորդական անդամները:
Երկրորդական անդամների տեսությունը ժամանակակից շարահյուսությունում: Դետերմինանտների
տեսությունը:
Դետերմինանտների
տեսակներն
ըստ
նրանց
շարահյուսական
պաշտոնի:
Նախադասության հարացույցը: Հարացույցի և նախադասության ձևափոխումների տարբերակումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977.
2. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. –
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Изд. 2-е. – М.: Ин-т русского языка РАН, Филологический фак-т МГУ, 2003.
Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Изд-во
Юрайт, 2017.
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1. 1701/Բ05

2. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն - 1

3. ECTS
7 կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ դաս․/2 ժամ սեմ․

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել 20 –րդ դարի 1-ին կեսի ռուս գրականության պատմությունը,
 ուսումնասիրել
նշված
ժամանակաշրջանի
ռուս
գրականության
հիմնական
ստեղծագործությունների գաղափարական և գեղարվեստական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

լուսաբանել 20 –րդ դարի 1-ին կեսի ռուս գրականության պատմության հիմնական փուլերը,
ներկայացնել ժամանակաշրջանի գրական ուղղությունները և հոսանքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

վերլուծել ժամանակաշրջանի հիմնական գրական ստեղծագործությունները,
մեկնաբանել
գրական ստեղծագործությունների գաղափարական և գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. զեկուցումներ պատրաստել և գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին,
նրանց ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ7. վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
հիմնական միտումները,
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
20-րդ դարի 1-ին կեսի ռուս գրականության ըհդհանուր բնութագիրը, պատմության հիմնական փուլերը:
Ռեալիստական և մոդեռնիստական գրական ուղղությունները: Սիմվոլիզմը, ակմեիզմը և ֆուտուրիզմը
որպես գրական ուղղություններ և նրանց առանձնահատկությունները: Ժամանակաշրջանի հիմնական
գրական ստեղծագործությունների գաղափարական և գեղավերստական առանձնահատկությունների
վերլուծությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. История русской литературы XX века в 2ч. Под ред. В.В.Агеносова. М., 2015.
2. История русской литературы в 4 тт. Т.4. Л., 1984.
3. Русская литература конца XIX-начала XX века. 1908-1917 гг. М., 1972.
4. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX-начала XX века. М.2000.

1. 1702/Բ16

2. Գիտական տեքստերի թարգմանության պրակտիկա

4. 5 ժամ/շաբ․

3. ECTS
5 կրեդիտ

5. 5 ժամ գործնական

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է գիտական տեքստերի վրա ամրացնել ուսանողների տեսական գիտելիքները
թարգմանության ասպարեզում և զարգացնել գիտական տեքստերի թարգմանության գործնական
ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ
գիտական
առանձնահատկությունները,

տեքստերի

թարգմանությունների

լեզվաոճական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել այդ գիտելիքները կոնկրետ տեքստ թարգմանելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ,
 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ,
 մասնագիտական բառարանների կիրառում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գիտական
տեքստերի
թարգմանության
հիմնական
խնդիրները
և
լեզվաոճական
առանձնահատկություններն, թարգմանական սկզբունքները, գիտական տեքստերի ընթերցում և
վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб, 2003.
2. Григорьева О. Н. Стилистика русского языка. М.., 2000.
3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб, 2000.
4. Курганова С.П. Практикум по русскому языку. Научный текст. М., 1991.
5. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1985.
6. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
7. Флорин С. Муки переводческие. М., 1983.
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1. 1606/Բ18

2. Արտասահմանյան գրականության պատմություն -1

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել
արտասահմանյան գրականության սկզբնավորումը,
զարգացման հիմնական ուղղությունները, նշանավոր հեղինակներին` Անտիկ շրջանից մինչև 18-րդ
դարը` ներառյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



սահմանել Անտիկ, Վերածննդի և 17-18-րդ դարերի եվրոպական գրականության պատմության
հիմնական օրինաչափությունները
հասկանալ Անտիկ, Վերածննդի և 17-18-րդ դարերի եվրոպական գրականության պատմության
կարևորագույն ստեղծագործությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


գործնականում
կիրառել
տվյալ դարաշրջանների գրականության
գիտելիքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

մասին տեսական

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա8 մեկնաբանել ռուս գրողների մի շարք հայտնի ստեղծագործությունները արևմտաեվրոպական
գրականության զարգացման համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 վերլուծության ենթարկել մշակույթների, գրականությունների փոխազդեցության բազմազանությունը,
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 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. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անտիկ գրականության առարկան և նրա պարբերացումը: Հոմերոսի «Իլիականը» և
«Ոդիսականը»: Աստվածները և հերոսները, դիցաբանականը և պատմականը Հոմերոսի
պոեմներում:
2. Հունական քնարերգության ձևավորումն ու զարգացումը, թեմատիկան, ժանրերը և
բանաստեղծները:
3. Հին հունական դրաման և թատրոնը: Էսքիլես, Սոփոկլես, Էվրիպիդես, Արիստոփանես:
4. Հռոմեական գրականությունն ու մշակույթը, հռոմեական գրականության Ոսկեդարը. Վերգիլիոս,
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Հորացիոս, Օվիդիոս:
5. Վերածննդի գրականության պատմամշակութային առանձնահատկությունները: Իտալական
Վերածնունդը. Դանտե, Պետրարկա, Բոկաչչո: Վերածնունդը Ֆրանսիայում, նրա առանձնահատկությունները: Ռաբլեի «Գարգանտյուա և Պանտագրյուել» վեպը: Վերածնունդը
Իսպանիայում և նրա առանձնահատկությունները: Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպը:
Վերածննդի առանձնահատկությունները Անգլիայում:
6. Անգլիական թատրոնը 16-րդ դարում: Վ. Շեքսպիրի վաղ շրջանի ստեղծագործությունները
(սոնետներ, քրոնիկներ, կատակերգություններ): Վ. Շեքսպիրի ողբերգությունները («Համլետ»,
«Օթելլո», «Լիր Արքա», «Մակբեթ» և այլն/: Շեքսպիրը և անտիկ դրամայի ավանդույթները:
Շեքսպիրի պիեսների փիլիսոփայական-հումանիստական բովանդակությունը:
7. 17-րդ դարի եվրոպական գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Կլասիցիզմի
գեղագիտությունը: Պիեռ Կոռնելի գրական ժառանգությունը: Ռասինի գրական ժառանգությունը:
Մոլիեր:
8. 18-րդ դարի գրականության ընդհանուր բնութագիրը /Դ.Դեֆո, Ջ. Սվիֆթ, Վոլտեր, Դ.Դիդրո, Ժ. Ժ.
Ռուսո, Շիլլեր, Գյոթե/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Արտամոնով Դ., 17-18-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան 1987
2. Մամիկոնյան Հ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Երևան 1954
3. Տրոնսկի Ի.Մ., Անտիկ գրականության պատմություն, Երևան 1951
4. Алексеев М.П., Жирмунский В.М. и др. История зарубежной литературы Средних веков и
Возрождения. Любое издание.
5. Гаспаров М., Занимательная Греция, Москва 1995,
6. Лосев А.Ф., Античная лит-ра, Москва 1997.
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2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն-2

4. 5 ժամ/շաբ.

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. 3 ժամ դաս․/2 ժամ գործ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 արդի ռուսերենի շարահյուսության հիմնական խնդիրների՝ պարզ միակազմ և բարդ
նախադասության վերաբերվող հարցերի լուսաբանումը ավանդական և ժամանակակից
մոտեցումների լույսի ներքո:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տարբերել միակազմ պարզ նախադասությունները երկկազմ պարզ նախադասություններից,
2. միակազմ պարզ նախադասությունները դասակարգել ըստ տեսակների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. յուրացնել նախադասության ձևական և իմաստային կառուցվածքը և բացատրել նրանց միջև եղած
տարբերությունը,
4. դասակարգել բարդ համադասական և ստորադասական նախադասությունները ըստ տեսակների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5. մասնագիտական նյութը գրագետ/արհեստավարժ շարադրել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի
կառուցվածքային սկզբունքները,

լեզվական

մակարդակների

տարրերի

և

համակարգերի

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. թարգմանել ռուսերեն և հայերենը ընդգրկող ցանկացած բնույթի տեքստ,
Բ2. կատարել տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,
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Բ5. կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
ինտերակտիվ դասախոսություն,
ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պարզ միակազմ նախադասության տեսակները: Թերի նախադասություններ: Նախադասության
իմաստային կառուցվածքը: Բարդ համադասական նախադասություն. ավանդական և ժամանակակից
դասակարգում: Բարդ ստորադասական նախադասության դասակարգման պատմություն: Բարդ
ստորադասական նախադասություն. ժամանակակից դասակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Актуальные проблемы русского языкознания. Изд. ЕГУ, Ереван, 2004.
2. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа, 1977.
3. Русская грамматика. /Под ред. И.Ю.Шведовой/, II ч. , 1982.
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2.

Ժամանակակից
ոճաբանություն

ռուսաց

լեզվի

4. 4 ժամ/շաբ.

գործնական 3. ECTS
4 կրեդիտ
5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
 արդի ռուսերենի բառապաշարի ոճային առանձնահատկություններին հայերենի զուգադրությամբ,
 արդի ռուսերենի բառապաշարի ոճային լեզվարտահայտչական միջոցներին հայերենի
զուգադրությամբ,
 արդի ռուսերենի քերականական ձևերի ոճային առանձնահատկություններին հայերենի
զուգադրությամբ,
 արդի ռուսերենի քերականական ձևերի ոճային լեզվարտահայտչական միջոցներին հայերենի
զուգադրությամբ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

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

նկարագրելու ռուսերենի տարբեր ոճերի առանձնահատկությունները,
որոշելու ռուսերենի լեզվամիջոցների ոճային պատկանելիությունը,
բացատրելու տվյալ լեզվարտահայտչական միջոցի օգտագործման նպատակները,
համեմատելու ռուսերենի և հայերենի ոճերի դասակարգումները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5. կողմնորոշվել տվյալ լեզվամիջոցի օգտագործման հարցում ոճային առումով և ընտրել ճիշտ
տարբերակը։
6. խմբագրել տարբեր ոճերի տեքստեր,
7. խմբագրել
թարգմանված
տեքստը՝
համապատասխանեցնելով
այն
բնագրի
ոճային
առանձնահատկություններին։
10.
Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4. մեկնաբանել թարգմանության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի կառուցվածքային
սկզբունքները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. կատարել տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,
Բ5. կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. վերարտադրողական մեթոդ,
3. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
4. հետազոտական մեթոդ,
5. պրոյեկտների կազմում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գործառական ոճերը՝ գիտական, պաշտոնական, լրագրային-հրապարակախոսական, գեղարվեստական,
խոսակցական։ Ռուսերենի և հայերենի ոճերի դասակարգումները։ Լեզվի պատկերավորման և
արտահայտչական միջոցներ՝ գեղարվեստական համեմատություն, փոխաբերություն, հակադրություն,
ճարտասանական հարց, դիմում, բացականչություն։ Բառապաշարի ոճական հնարավորությունները
հայերենի զուգադրությամբ։ Քերականության ոճական հնարավոհությունները հայերենի զուգադրությամբ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2002.
2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебное пособие - 3-е изд., испр. М.: Рольф, 2001.
3. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Издательство: М. : ФЛИНТА : Наука, 2008.
4. Лыткина О. И., Селезнева Л.В., Скороходова Е.Ю. Практическая стилистика русского языка: учебное
пособие. Флинта. 2009.
5. Розенталь Д. Э. Лексика и стилистика: Правила и упражнения / Д. Э. Розенталь. М.: Мир и Образование,
2016.

1. 1701/Բ06

2. 20-րդ դարի ռուս գրականության պատմություն-2

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել
20-րդ
դարի
եկրորդ
կեսի
ռուս
գրականության
հիմնական
առանձնահատկությունները,
 տալ հստակ պատկերացում դարաշրջանի կարևորագույն հեղինակների ստեղծագործական ուղղու
մասին,
 ծանոթացնել
ժամանակաշրջանի
արձակի,
քնարերգության
և
դրամատուրգիայի
ներկայացուցիչների լավագույն երկերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




պատկերացնելու ժամանակաշրջանի ռուս գրականության զարգացման հիմնական փուլերը,
ճանաչելու հիմնական գրական ուղղությունները և նրանց առաջացման գործոնները,
ներկայացնելու ժամանակաշրջանի նշանակալից գրողների երկերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


կատարելու տարբեր ժանրերի ստեղծագործությունների
գեղարվեստական առանձնահատկությունների վերլուծություն,
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թեմատիկ,

գաղափարական

և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 մասնագիտական բանավեճեր վարել, ռեֆերատներ պատրաստել, կուրսային աշխատանքներ գրել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա7 ներկայացնել ռուս և հայ գրականության տարբեր ժամանակաշրջանների ականավոր գրողներին, նրանց
ստեղծագործությունները և թարգմանությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ7. վերլուծել ռուս գրականության պատմական զարգացումը և ժամանակակից գրական գործընթացի
հիմնական միտումները,
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման 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.
Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի հասարակական-քաղաքական կյանքը և գրական գործընթացը՝
Ա.Արբուզովի և Ա.Վամպիլովի պիեսները: Բ.Պաստերնակի «Դոկտոր Ժիվագո» վեպը:
Ժամանակաշրջանի արձակը, հիմնական չորս ուղղությունները: «Գյուղական» արձակի ֆենոմենը, կարևոր
ներկայացուցիչները (Ֆ.Աբրամով, Վ.Ռասպուտին, Վ.Աստաֆև, Վ.Շուկշին): Պատերազմի թեման
ժամանակաշրջանի արձակում (Վ.Բիկով, Վ. Աստաֆև,): Բարոյականության խնդիրները արծածող քաղաքի
թեմատիկան ներկայացնող ստեղծագործություններում (Յու.Տրիֆոնով, Վ.Մականին, Յու.Նագիբին):
Ա.Սոլժենիցինի ստեղծագործական ուղին: Ժամանակաշրջանի ռուսական պոեզիայի զարգացման
հիմնական միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баевский В.С., История русской литературы ХХ века. Компендиум., М., 2003
2. Зайцев В.А., Герасименко Л.П. История русской литературы второй половины ХХ века, М., 2004
3. Русская литература ХХ века. В 2-х томах (под редакцией Л.П.Кремнецова), М., 2003
4. Сейранян Н. Русская литература ХХ века, Ер., 2015

1. 1702/Բ19
4. 4 ժամ/շաբ․

2. Հրապարակախոսական տեքստերի թարգմանություն

3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 1 ժամ դաս․/2 ժամ գործ․

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է հրապարակախոսական տեքստերի վրա ամրացնել ուսանողների տեսական
գիտելիքները թարգմանության ասպարեզում և զարգացնել լրատվական տեքստերի թարգմանության
գործնական ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալ
գործնական
առանձնահատկությունները,

տեքստերի

թարգմանությունների

լեզվաոճական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 օգտագործել այդ գիտելիքները կոնկրետ տեքստ թարգմանելիս,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ,
 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լրատվական տեքստերի լեզվաոճական յուրահատկությունները: Տարբեր բնույթի լրատվական
տեղեկատվական-տերմինաբանական տեքստեր, նրանց թարգմանոիթյան հիմնական խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб, 2003.
2. Григорьева О. Н. Стилистика русского языка. М.., 2000.
3. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб, 2000.
4. Курганова С.П. Практикум по русскому языку. Научный текст. М., 1991.
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
6. Флорин С. Муки переводческие. М., 1983.
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2. Բանավոր հետևողական թարգմանություն

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 3 ժամ/շաբ․

5. 3 ժամ գործ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է՝ զարգացնել սովորողների բանավոր թարգմանչական գործնական
ունակություններ, տիրապետել երկլեզվյան թարգմանություններում տեխնիկական միջոցների
կիրառման մեթոդներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



իմանալ
գործնական
տեքստերի
թարգմանությունների
լեզվաոճական
առանձնահատկությունները,
Տիրապետել երկլեզվյան թարգմանություններում տեխնիկական միջոցների կիրառման
մեթոդներին

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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օգտագործել այդ գիտելիքները կոնկրետ տեքստ թարգմանելիս,
բանավոր արագ թարգմանելու կարողություն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1 թարգմանել ռուսերեն և հայերեն ցանկացած բնույթի տեքստ
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 բանավոր թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ,
 թարգմանության ընթացքում տեսալսողական միջոցների կիրառում,
 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր ներկայացման գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Բանավոր ներկայացման գնահատում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բանավոր թարգմանության հիմնական խնդիրները և լեզվաոճական առանձնահատկություններն,
թարգմանական սկզբունքները, բանավոր թարգմանությունների վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб, 2003.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб, 2000.
3. Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика (очерки по профессиональному переводу), М.,
1991.
4. Курганова С.П. Практикум по русскому языку. Научный текст. М., 1991.
5. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. М., 1969.
6. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
7. Флорин С. Муки переводческие. М., 1983.
8. Чуковский К. Высокое искусство. М., 1988.
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2․Արտասահմանյան գրականության պատմություն - 2

3. ECTS
5 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ դաս․/1 ժամ սեմ․
6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել արտասահմանյան գրականության պատմությունը 19-20-րդ
դարերում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. որոշել 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմության կարևորագույն գրական
ուղղությունները և գրական ստեղծագործությունները,
2. նկարագրել 19-20-րդ դարերի արտասահմանյան գրականության պատմության զարգացման
հիմնական միտումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճանաչել և համադրել գրական տեքստերը, կատարել վերլուծություններ:
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. գործնականում կիրառել տվյալ դարաշրջանների գրականության մասին տեսական գիտելիքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա8 մեկնաբանել ռուս գրողների մի շարք հայտնի ստեղծագործությունները արևմտաեվրոպական
գրականության զարգացման համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 վերլուծության ենթարկել մշակույթների, գրականությունների փոխազդեցության բազմազանությունը,
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 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. Հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
 Եզրափակիչ քննություն. 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռոմանտիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը /Բայրոն, Հյուգո, Հոֆման, Պո/:
2. Դասական ռեալիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը: Բալզակի ռեալիստական վեպերը
/«Շագրենի կաշին»/: Ֆլոբերի «Տիկին Բովարի» վեպը: Շառլ Բոդլերի բանաստեղծական ռեալիզմը:
3. Մարդու պրոբլեմը Չարլզ Դիկենսի «Օլիվեր Թվիստի արկածները» վեպում: Ուշ ռոմանտիզմը ԱՄՆում /Հ. Մելվիլի «Մոբի Դիկ» վեպը/ :
4. Սիմվոլիզմի առաջացումը Ֆրանսիայում: Մոդեռնիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը:
Ջ.Ջոյսի «Դուբլինցիներ» ժողովածուն: Ֆ. Կաֆկայի «Դատավարություն» վեպը:
5. 20-րդ դարի փիլիսոփայական պոեզիան /Թ. Էլիոթի «Մեռյալ երկիրը» պոեմը/: Ուիլ. Ֆոլկների
հոգեբանական ռեալիզմը:
6. Կորուսյալ սերնդի գրականությունը ԱՄՆ-ում. Հեմիգուեյի «Ֆիեստա» վեպը:
7. Էկզիստենցիալիզմի գեղագիտությունը և գրականությունը. Ժ.Պոլ Սարտրի «Ճանճերը» պիեսը, Ա.
Կամյուի «Ժանատախտը» վեպը: Ուիլյամ Սարոյանի և Ջ. Դ. Սելինջերի Ամերիկան:
8. Լատինամերիկյան արձակը 20-րդ դարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. 19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն, խմբ. Ս. Վ. Տուրաևի, Երևան, 1986,
2. Зарубежная лит-ра 20-го века, под. ред., Л.Г. Андреева, Москва, 2011.

1. 1702/Բ21
4. 3 ժամ/շաբ․

2. Թարգմանություն և հաղորդակցման խնդիրներ

3. ECTS
4 կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


իմանալու թարգմանության տեսության հիմնական հասկացություններն ու տեսությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


գործնականում կիրառելու թարգմանության տեսության իր գիտելիքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառելու ու զարգացնելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3 տիրապետել միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանության
սկզբունքներին,
Ա4 մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

արդի

հիմնարար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4
վերհանել
ռուսական
և
հայկական
մշակույթների
կրողների
առանձնահատկությունները,
Բ5 կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ

լեզվամտածողության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ2 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,
 համադրական-զուգադրական վերլուծություններ,
 բանավոր և գրավոր թարգմանությունների վերլուծություններ և քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Влахов В., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1980.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.
3. Левый И. Искусство перевода. М., 1974.
4. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. М., 2007
5. Сдобников В.В. Перевод и коммуникативная ситуация. М., 2015.

1. 1702/Բ22

2. Ռուսաստանի լեզվաերկրագիտություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 3 ժամ դաս․/1 ժամ գործ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. ECTS
4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել լեզվաաշխարհագրական տեսության ընդհանուր և մասնավոր
հարցերի հետ,
 բառապաշարի և ֆոնային գիտելիքների ընդլայնում,
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զարգացնել
պրոֆեսիոնալ
հմտությունը`ազգային
և
մշակութային
օգտագործվելիք լեզվական միավորները տարբերելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

բաղադրիչներով

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



կիրառելու ռուսաց լեզվի պասիվ բառապաշարի միավորները,
կիրառել ռուսալեզու դիախրոնիկ բառարանները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 յուրացնելու և հասկանալու լեզվաերկրագիտական նյութեր,
 տիրապետելու ռուս ժողովրդի լեզվի, պատմության և մշակույթի գաղափարների համակարգերին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը, կառուցվածքային կաղապարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. կատարել տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,
Բ3. տարբերակել և վերլուծել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը և կառուցվածքային
կաղապարները,
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
առանձնահատկությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 ինտերակտիվ դասեր,
 վերարտադրողական մեթոդ,
 էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
 հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր աշխատանքի գնահատում, 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
 եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցի` պատմական ակնարկ, ՌՈՒԵ-ի տոները, խորհրդները, դավանաբանական և
ժամասացության գրքեր: ՌՈՒԵ-ի վանքերը, որպես հոգևոր մշակույթի կենտրոններ: ՌԴ-ի
աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և ազգաբնակչությունը: Ռուսաստանի կայսրության, ՌԽՖՍՀ-ի և
ՌԴ-ի ադմինիստրատիվ բաժանումը: Ռուսաց լեզու` ռուսերեն բառերի, (անձնանունների,
աշխարհագրական անունների), բառակապակցությունների, դարձվածների ազգամշակութային
իմաստները: Ռուսաստանի պետական կառույցը, արտաքին քաղաքականությունը, կրթությունը:
Ռուսական գեղարվեստ, քանդակագործություն, ճարտարապետություն, երաժշտություն, թատրոն
(պատմական ակնարկ, հայտնի գործիչներ):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Булгаков С.В. Православие: Праздники и посты. Богослужение. Требы. Расколы, ереси, секты.
Западные христианские вероисповедания. Соборы Восточной, Русской и Западной Церквей. М.:
Современник, 1994.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского
языка как иностранного 4-е изд. М.: Рус. яз., 1990.
3. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. Учебник для вузов. М., 1997.
4. Макаров В.И., Матвеева Н.П. Словарь лексических трудностей художественной литературы. Киев: Рад.
шк., 1989.
5. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. М.: Вече, 2000.
6. Христианство: Энциклопедический словарь. В 3-х т. Гл. ред. С.С. Аверинцев. - М.: Большая Российская
Энциклопедия. 1993-1995.
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1. 1701/Բ07

2. Ռուս գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցման
հայելում

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 լուսաբանել արևմտաեվրոպական գրականության
ստեղծագործության վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ազեցությունը

ռուս

հեղինակների

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



գիտակցելու արևմտաեվրոպական մշակութային և գրական ավանդույթների
հիմնական ուղիները ռուս հեղինակների կողմից,
գնահատելու մշակութային և գրական փոխազդեցության ձևերի բազմազանությունը,

յուրացման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



վերլուծելու ռուս և
եվրոպական գրականությունների փոխազդեցության բազմակողմանի
գործընթացը,
փաստարկելու ռուս գրողների ստեղծագործություններում սյուժեների և մոտիվների եվրոպական
աղբյուրները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
 զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա8 մեկնաբանել ռուս գրողների մի շարք հայտնի ստեղծագործությունները արևմտաեվրոպական
գրականության զարգացման համատեքստում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6 վերլուծության ենթարկել մշակույթների, գրականությունների փոխազդեցության բազմազանությունը,
Բ8 կիրառել գրականագիտական վերլուծության հիմնական մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունք,
3. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
“Ասք Իգորի արշավանքի մասին” և միջնադարյան հերոսական էպոսը: Կլասիցիզմը և
սենտիմենտալիզմը ռուսական և արտասահմանյան գրականություններում (Սումարոկով և Կորնել,
Կարամզին և Ստերն): Ռուս ռոմանտիկ ավանդույթը արևմտաեվրոպական ռոմանտիկ գրականության
զարգազման համատեքստում (Պուշկին և Բայրոն, Լերմոնտով և Բայրոն): Տյուտչևի պոեզիան և
գերմանական ռոմանտիզմի փիլիսոփայությունը: ֆանտասիկայի տարրերը Գոգոլի և Հոֆմանի
ստեղծագրծություններում: 19-րդ դարի ռուսական վեպը արևմտաեվրոպական ռոմանիստիկայի
զարգացման համատեքստում (Դոստոևսկին և համաշխարհային գրականությունը, Տուրգենևը և
Ֆրանսիան /Մերիմե, Ֆլոբեր):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
186

1.
2.
3.
4.
5.

Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
Жарков Н. Отечественная и зарубежная литература в современном сознании. М., 2006.
Жирмунский В. Пушкин и западные литературы. М.,1978
Ишимбаева Г. Трансформация фаустовского сюжета и диалектика трагического//Вопросы
литературы.1999(ноябрь-декабрь)
Луков В. Французская драматургия. М., 1984

1. 1701/Բ08

2․ Ռուս-հայերեն թարգմանություն

3. ECTS
6 կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դաս․/3 ժամ գործ․

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ռուսերենից հայերեն թարգմանությունների տեսական և գործնական սկզբունքներն
ու մեթոդները,
 համակարգել գործնական հմտություններ և կարողություններ կիրառելու հիմնական
ուղղությունները,
 դասընթացի ընթացքում զարգացնել սովորողների գրավոր և բանավոր թարգմանչական
գործնական ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

տիրապետել ռուս-հայերեն թարգմանության գործնական հմտություններին
իմանալ մասնագիտական բնագրերի ընթերցման և թարգմանության սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

մասնագիտական բնագրերի նախաընթերցում և թարգմանություն
մասնագիտական բնագրերի արագ թարգմանելու կարողություն

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
5.
զեկուցումներ պատրաստել երկլեզվյան թարգմանության գործնական խնդիրների վերաբերյալ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. տիրապետել միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանության
սկզբունքներին,
Ա4.իմանալ թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

արդի

հիմնարար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1.թարգմանել ռուսերեն և հայերեն ցանկացած բնույթի տեքստ,
Բ5.կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. մասնագիտական բնագրերի համադրական-զուգադրական վերլուծություններ և քննարկումներ
3. մասնագիտական բառարանների կիրառում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
2-րդ ստուգում. Բանավոր աշխատանք, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ռուսերենից
հայերեն
թարգմանությունների
լեզվաոճական
առանձնահատկություններն
ու
թարգմանական սկզբունքները,
Մասնագիտական թարգմանության տարբեր տեքստերի նախաընթերցում և վերլուծություն,
Մասնագիտական բնագրերի գործնական թարգմանություններ, համադրական-զուգադրական
վերլուծություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика.Спб.-2001.
2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. Курск.-1999.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.
4. Латышев Л.К. Технология перевода. Учебное пособие по подготовке переводчиков.2000.
5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983.
6. Пумпянский А.Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы.М., 1981.

1. 1702/Բ23

2. Խոսողական ակտերի տեսություն

3. ECTS
2 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. 2 ժամ դասախոսություն

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել գիտելիքներ ուսանողների խոսողական ակտերի տեսության ոլորտում,
 ձևավորել գիտելիքներ արդյունավետ հաղորդակցման մեխանիզմների մասին,
 գործնականում զարգացնել ուսանողների հաղորդակցային հմտությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
բացատրելու հաղորդակցային գործընթացի մախանիզմները ու տարրերը,
2. տարբերակելու բազմապիսի խոսողական ակտերը,
3. լուսաբանելու խոսողական ակտերի տեսության հիմնական հասկացությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. գործնականում իրականացնելու արդյունավետ հաղորդակցում,
5. խուսափելու հաղորդակցային խախտումներից և բախումներից,
6. կիրառելու պատշաճ խոսողական ակտերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
7. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները առկա խնդիրների լուծման համար,
8. առաջարկներ անելու հաղորդակցային գործընթացի արդյունավետությունը բարձրացնելու
ուղղությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը, կառուցվածքային կաղապարները,
Ա5. ներկայացնել ռուսաց լեզվի լեզվական մակարդակների տարրերի և համակարգերի
կառուցվածքային սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. վերհանել ռուսական և հայկական մշակույթների ներկայացուցիչների լեզվամտածողության
առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. ինտերակտիվ դասեր,
2. մոդելավորման մեթոդի կիրառում,
3. սխալների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խոսողական ակտերի տեսության ստեղծումը. հարցի պատմությունից: Խոսողական ակտերի տեսության
հիմնական հասկացությունները: Հաղորդակցման գործընթացի հիմնական տարրերը և կառուցվածքը:
Խոսողական ակտերի տեսակները: Խնդրանքի խոսողական ակտը: Հաճոյախոսության խոսողական
ակտը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Адаир Дж. Эффективная коммуникация. М., 2006.
2.
Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. М., 2007.
3.
Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. М., 2008.
4.
Основы теории коммуникации, под. ред. М.А.Василика, М., 2005.
5.
Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., Киев., 2001.
6.
Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М., 1989.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈԻՑԱՄԱՍ (ՀԱՏՈԻԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ)
1. 1701/Բ09

2. Հունարեն լեզու -1

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ուսանողներին տարրական գիտելիքներ նոր հունարենի հնչյունային և քերականական
համակարգերի մասին,
 հիմք ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունների` առօրյա
իրավիճակներում հաղորդակցվելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական և իմացություն



ներկայացնելու հունարենի հնչյունային համակարգը և ընթերցանության կանոնները,
ունենալու տարրական գիտելիքներ հունարենի քերականական կառուցվածքի մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 կարողանալու կազմել պարզ նախադասություններ,
 կարողանալու սահուն կարդալ և հակիրճ վերարտադրելու տեքստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական դասընթացներ,
2. նյութերի ներկայացում տեսալսողական միջոցներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հունարենի տառերն ու հնչյունները, տառակապակցությունները և երկբարբառները: Անորոշ և որոշյալ
հոդ: Գոյականի սեռը, թիվը, հոլովը: Բայը և նրա քերականական ձևերը: 1-ին խոնարհման բայի ներկա
ժամանակը: Անձնական, ստացական և ցուցական դերանուններ: Պարզ նախադասություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ξέρετε Ελληνικά; Γραμματική - Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: 1989
2.
Αρβανιτάκης, Κ., Αρβανιτάκη, Φ. Επικοινωνήστε Ελληνικά 1. Αθήνα,1990
3.
Δήμητρα, Δ., Παπαχειμώνα, Μ. Ελληνικά τώρα 1+1. Αθήνα: 1992
4.
Τα Νέα Ελληνικά για ξένους. Θεσσαλονίκη: 1994
5.
Сальнова А.В. Греческо-русский и русско-греческий словарь. – М., 2010 г.

1. 1702/Բ24

2. Լեհերեն լեզու - 1

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողների մոտ ձևավորել.
 քերականության տարրական գիտելիքներ,
 ռուսերենի և լեհերենի համեմատական վերլուծության հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրելու բառույթի լեզվական հատկանիշները,
2. բացատրելու բառույթի իմաստային նրբերանգները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. յուրացնելու լեհերենի քերականական հիմունքները,
2. թարգմանելու լեհերենից ռուսերեն պարզ տեքստերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա4. մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5. կիրառել տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,
3. վերարտադրողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Լեհերենի այբուբենը, արտասանության և առոգանության հատկությունները: «Մեր ընտանիքը»,
գոյականի հոլովումները, օժանդակ բայի խոնարհումը: «Մեր բնակարանը», իգական սեռի գոյականների
հոլովաձևերը: «Համալսարանը», արական սեռի գոյականների հոլովաձևերը: «Մեր քաղաքը», միջին սեռի
գոյականների հոլովաձևերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.
5.

«Hurra!!! po polsku» (Małolepsza M., Szymkiewicz A., Բurkat A.) Ч.1, Краков, 2013.
«Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1» (Machowska J.) Краков, 2014.
«Polski krok po kroku» (Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.) Ч. 1, Краков, 2012.
Аскоченская В.Ф. Современный польский язык. Учебное пособие. Воронеж, 1988.
Материалы для изучения польского языка. Составитель – Г.Н. Шакарян Ереван, Изд-во Митк,
1968.
6. Каролак С., Василевска Д. Учебник польского языка. Варшава, 1976.
7. Тихомирова Т.С. Курс польского языка. М., ВШ, 1988.

1. 1701/Բ10

2. Հունարեն լեզու -2

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 տալ ուսանողներին գիտելիքներ նոր հունարենի գործնական քերականությունից, նպատակ
ունենելով զարգացնելու բանավոր և գրավոր խոսքի ունակությունները՝ առօրյա
իրավիճակներում հաղորդակցվելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական և իմացություն



ներկայացնել հունարենի հիմնական ուղղագրական կանոնները,
լուսաբանել հունարենի բազային քերականությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 լիարժեք վերարտադրել անցած տեքստը,
 հաղորդակցվել առօրյա իրավիճակներում,
 ընթերցել ոչ բարդ տեքստեր (բառարանի օգնությամբ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական դասընթացներ,
2. նյութերի ներկայացում տեսալսողական միջոցներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ածականների հոլովումը: 2-րդ խոնարհման (Ա և Բ դաս) բայերի ներկա ժամանակը: Անցյալ կատարյալ և
ապառնի կատարյալ ժամանակները: Հարաբերական և հարցական դերանուններ: Մակբայ, թվական,
նախդիր: Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Αρβανιτάκης, Κ., Αρβανιτάκη, Φ. Επικοινωνήστε Ελληνικά 1. Αθήνα,1990
Δήμητρα, Δ., Παπαχειμώνα, Μ. Ελληνικά τώρα 1+1. Αθήνα: 1992
Τα Νέα Ελληνικά για ξένους. Θεσσαλονίκη: 1994
191

4.
5.

Ξέρετε Ελληνικά; Γραμματική - Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: 1989
Сальнова А.В. Греческо-русский и русско-греческий словарь. – М., 2010 г.

1. 1702/Բ25

2. Լեհերեն լեզու - 2

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին.
 արդի լեհերենի բառահամակարգին,
 արդի լեհերենի բառապաշարի ձևավորման աղբյուրներին և ուղիներին,
 բառույթի լեզվամշակութաբանական առանձնահատկություններին, նրա
զուգահեռներին և թարգմանության ուղիներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ռուսերեն

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5. յուրացնել լեհերենի քերականական կառուցվածքը,
6. բացատրել բառույթի իմաստային նրբերանգները,
7. մասնակցել երկխոսությունների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. համեմատել ռուսերենի և լեհերենի բառահամակարգերը համապատասխան զուգահեռներ
որոշելու համար,
9. թարգմանել լեհերենից ռուսերեն և հայերեն պարզ տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա3. տիրապետելու
սկզբունքներին,

միջմշակութային

հաղորդակցության

և

թարգմանության

արդի

հիմնարար

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5. կիրառելու տարատեսակ մեթոդներ թարգմանությունների ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,
3. վերարտադրողական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
«Իմ օրը», բայի ներկա ժամանակը: «Իմ արձակուրդը», ածականների և դերանունների հոլովաձևերը:
«Ռեստորանում», բայի ապառնի ժամանակը: «Հյուրերը», բայի անցյալ ժամանակը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Hurra!!! po polsku» (Małolepsza M., Szymkiewicz A., Բurkat A.) Ч.2, Краков, 2013.
2. Polski krok po kroku» (Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.) Ч.2, Краков, 2012.
3. «Gramatyka? Ależ tak» (Machowska J.) Краков, 2012.
4. Аскоченская В.Ф.. Современный польский язык. Учебное пособие. Воронеж, 1988.
5. Каролак Станислав, Василевска Данута. Учебник польского языка. Варшава, 1976.
6. Материалы для изучения польского языка. Составитель – Г.Н. Шакарян. Ереван, Изд-во Митк,
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1968.
7. Тихомирова Т.С.. Курс польского языка. М., ВШ, 1988.

1. 1701/Բ11

2. Հունարեն լեզու -3

3. ECTS
4 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 4 ժամ գործնական

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ապահովել ուսանողի տիրապետումը հունարենի քերականական համակարգին,
 ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակություններ` հաղորդակցվելու
համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական և իմացություն
1.
2.
3.

ճանաչելու հունարեն լեզվի առանձնահատկությունները,
ուսումնասիրելու հունարեն լեզվի քերականությունը,
ներկայացնելու հունարենի քերականական կառուցվածքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. մասնակցելու երկխոսությունների,
5. գրելու թելադրություններ և փոխադրություններ,
6. թարգմանելու պարզ տեքստեր հունարենից ռուսերեն և հայերեն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական դասընթացներ,
2. նյութերի ներկայացում տեսալսողական միջոցներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Այլ վերջավորություններով ածականների
հոլովում: Անցյալ անկատար և ապառնի անկատար: Վաղակատար ներկա և վաղակատար անցյալ:
Հունարենի դերբայական ձևերը: Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններ
/շարունակություն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Αρβανιτάκης, Κ., Αρβανιτάκη, Φ. Επικοινωνήστε Ελληνικά 2. Αθήνα,1990
2. Δήμητρα, Δ., Παπαχειμώνα, Μ. Ελληνικά τώρα 2+2. Αθήνα: 1992
3. Μπαμπινιώτης. Γ. Ελληνική γλώσσα. Εγχειρίδιο διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας.
Αθήνα: 1993.
4. Ξέρετε Ελληνικά; Γραμματική - Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: 1989

1. 1702/Բ26
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Լեհերեն լեզու - 3

3. ECTS
4 կրեդիտ
5. 4 ժամ գործնական
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6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ապահովել ուսանողի տիրապետումը լեհերենի համակարգին,
 ապահովել
բանավոր
խոսքի
և
երկխոսության
կառուցման
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ունակություններ`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետելու լեհերենի քերականական կառուցվածքին,
2. մասնակցելու երկխոսությունների,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. միտքը շարադրելու, օգտագործելով տարբեր կառուցվածքային մոդելներ,
4. թարգմանելու լեհերենից ռուսերեն և հայերեն միջին բարդության տեքստեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. ճանաչել միջմշակութային հաղորդակցման տեսակները, ձևերը, կառուցվածքային կաղապարները,
Ա4. մեկնաբանել թարգմանչության տեսական և գործնական հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. կատարել տվյալ լեզուների հետ կապված սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր) հակիրճ մեկնաբանությամբ,
3. վերարտադրողական մեթոդ,
4. էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,
5. հետազոտական մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սիգմատիկ վերջավորություններով գոյականների հոլովում: Այլ վերջավորություններով ածականների
հոլովում: Անցյալ անկատար և ապառնի անկատար: Վաղակատար ներկա և վաղակատար անցյալ:
Լեհերենի դերբայական ձևերը: Բարդ համադասական և բարդ ստորադասական նախադասություններ
/շարունակություն/:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Hurra!!! po polsku» (Małolepsza M., Szymkiewicz A., Բurkat A.) Ч.3, Краков, 2013.
2. «Nie ma róży Բez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (Բ1, Բ2)» (Lipińska E.), Краков,
2014.
3. «Jak to łatwo powiedzieć...» (Gałyga D.) Краков, 2011.
4. Материалы для изучения польского языка. Составитель – Г.Н. Шакарян Ереван, Изд-во Митк,
1968.
5. Тихомирова Т.С.. Курс польского языка. М., ВШ, 1988.
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ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունով.
1.
«Օտար լեզու և գրականություն» («Ռուսաց լեզու և գրականություն»
կրթական ծրագիր)

«ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ 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 է 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:

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,
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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:

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,
գիտական բանավեճեր.

ներկայացնել

հետազոտությունների

արդյունքները,

վարել

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
_

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

13. Գնահատման ձևերը
Ստուգարքներ
6. 1-ին ընթացիկ ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի գրավոր կամ բանավոր աշխաատանքի
հիման վրա՝ միավոր 10 առավելագույն արժեքով,
7. 2-րդ ընթացիկ ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի գրավոր կամ բանավոր պատասխանի հիման
վրա՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Քննություններ
1.
2.

1-ին ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր կամ բանավոր աշխատանքի հիման
վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով,
2-րդ ընթացիկ քննությունը անցկացվում է ուսանողի գրավոր կամ 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» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել.

Մանկավարժության բնագավառում


բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններում՝ որպես ռուսաց
լեզվի և ռուս գրականության դասախոս:

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
տեղեկագրքում։

լրացուցիչ

տեղեկատվություն
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է

գտնել

ԵՊՀ

դասընթացների
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Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Կրթական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ա1 գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից Բ1
Կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից
բանասիրական բնագավառների արդիական հիմնախնդիրները,
լեզվաբանական և գրականագիտական բնագավառներից
ստացած գիտելիքները,
Ա2 լուսաբանել ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող Բ2
համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների
տեսական խնդիրները,
հայեցակարգերն
ու
կիրառել
դրանք
ապագա
գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Ա3 նկարագրել 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և Բ3
լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության
լեզվաբանական դպրոցների հայեցակարգերն և մեթոդները,
հիմնական միտումները,
Ա4 ներկայացնել
տարբեր
դարաշրջանների
ռուսական Բ4
ամփոփել
և
համակարգել
ռուսաց
լեզվին
և
ռուս
լեզվաբանության
և
ռուս
գրականության
գրականությանը
վերաբերող
ժամանակակից
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները,
գրականության հետ,
Ա5 բացատրել լեզվաբանական և գրական ուղղությունների Բ5
Մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական
ծագման և զարգացման, ինչպես նաև դրանց հերթափոխության
զարգացման գործընթացն իր փուլերով և ժանրային
տրամաբանությունն ու մեխանիմները,
գերապատվություններով,
Ա6 Լուսաբանել հիմնական գրական ժանրերի և գրական Բ6
վերլուծել
տարբեր
դարաշրջանների
և
ժանրերի
միտումների պատմական զարգացումը, ինչպես նաև ռուսերենի
գեղարվեստական
ստեղծագործությունները
և
դրանց
տարբեր տեսությունները
լեզվաբանական հայեցակետերը։
Ա7 գիտակցել գիտական էթիկայի նորմերը։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել
տեղեկատվության
տարատեսակ
աղբյուրներից Գ3
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել
(ինտերնետ
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային
գրադարաններ,
և տարածել նորերը,
գիտական հոդվածներ),
Գ2 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման Գ4
պատրաստել
զեկուցումներ,
ներկայացնել
համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
հետազոտությունների
արդյունքները,
վարել
գիտական
բանավեճեր։

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 Գ6
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում – 6

2301/Մ01

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Անգլերեն -1,2

1702/Մ01
1603/Մ01

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

1701/Մ01

Գրականության տեսություն
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/
Ռուսաց լեզվի քերականության արդի խնդիրներ
/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
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ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 2301/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 3. ECTS
ոլորտում
3 կրեդիտ
5. 2 ժամ գործնական

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է
 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական
հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ




աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ
կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ
ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ5. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն
առաջադրանքներ:


Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են
ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում
էլ. փոստին:



Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված
առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը հանձնել
առցանց եղանակով:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։
Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։
Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները:
Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ:
Բաժին
4
Հաշվարկներ
էլեկտրոնային
աղյուսակներում,
դիագրամներ,
գրաֆիկներ։
Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010
2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:

1702/Մ01

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային 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
 ստացած գիտելիքները կիրառելու հետագայում գիտությամբ զբաղվելիս,
 աշխատանքի ճիշտ պլանավորում կատարելու,
 օգտվելու տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա 7. գիտակցել գիտական էթիկայի նորմերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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.
 1-ին ստուգումն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով,
 2-րդ ստուգումն անցկացվում է ուսանողի բանավոր պատասխանի հիման վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
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:
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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. 1603 /M01

2. Անգլերեն լեզու-1

3. 6 ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ․ - 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝





կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ






իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
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B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր քննությամբ՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական
գրագրություն՝
գիտական
հոդվածների
ու
աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական
բնագիր
տեքստերի,
դասախոսությունների,
ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
վերծանման,
վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: Yerevan University Press, 2007.
Journal of linguistics (ed. K. Börjars) Cambridge: Cambridge University Press.
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-linguistics Haines S., Stewart B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford: Oxford University Press,
2008.
Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston, IRWIN Mirror Press, 1994.

1. 1603 /M02

2. Անգլերեն լեզու-2

3․ ECTS
3 կրեդիտ
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4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ․ - 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝




ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն



ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ`
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան



արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

կազմված

համաեվրոպական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ),
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2.
Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3.
Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing
Platform, 2014.
4.
ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5.
Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6.
Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7.
Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. 1407/Մ01

2. Գրականության տեսություն

3.
ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

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
մեթոդները,

/

հակադրելու

գրականագիտական

վերլուծության

ավանդական

և

արդի


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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. գիտակցելու

ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
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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,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել դրանք
ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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/Մ01

2. ժանր և գրական ուղղություն

3.
ECTS
6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 4 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
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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
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)
 զեկուցումներ պատրաստելու ու գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
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,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5. մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման գործընթացն իր փուլերով և
ժանրային գերապատվություններով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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 բանավոր պատասխանի 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.
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«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.
6. Акопян Л.Г. О смене литературных направлений // "Русский язык и литература в научной
парадигме XXI века". Ер., 2011.
7. Введение в литературоведение. Литературное произведение. М., 2002.
8. Волков И. Ф. Теория литературы. М., 1995.
9. Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. М., 1980.
10. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 2002. С. 191–199.
11. Федотов О. И. Основы теории литературы: в 2 ч., Ч.2. М., 2003. (Раздел 2.)

1. 1701/Մ02
1702/Մ02

2.
Մասնագիտության
հիմնախնդիրները

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

արդիական

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


զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր վարել:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. գիտակցելու ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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.
2. դասախոսություն,
3. նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով (պրոյեկտոր)՝ մեկնաբանությամբ,
4. ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12․Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է բանավոր ստուգարքով:
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
գրականագիտության
ինտերտեքստուալ
ըմբռնում:
Հոգեբանական
ուղղությունը
գրականագիտությունում: Գրականություն որպես դիսկուրս: “Իմաստ” կատեգորիայի համակարգվածսիներգետիկ 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.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ (ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
1. 1701/Մ03

2. Արտերկրյա ռուս քնարերգություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ներկայացնել 20-րդ դարի մետրոպոլիայի և սփյուռքի ռուսական պոեզիան որպես միասնական
գեղարվեստական համակարգ,
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 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


զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
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,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ5. Մեկնաբանել ռուսերենի և ռուս գրականության պատմական զարգացման գործընթացն իր
փուլերով և ժանրային գերապատվություններով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 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 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.
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1. 1701/Մ04

2. 20-րդ դարի գրականագիտական հայեցակարգեր

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

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
մեթոդների տեսակետից,

հիմնական

միտումները

տարբեր

գրականագիտական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


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

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա2. լուսաբանելու ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրները,
Ա3. նկարագրելու 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերն և մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել դրանք
ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
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նյութերի ներկայացում տեսողական միջոցներով՝ մեկնաբանությամբ,

 ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 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 20-րդ
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/Մ03

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
հնչույթաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

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,
3.

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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
4. ստացված գիտելիքները կիրառելու խոսքում և տարածելու դրանք:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
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արդիական հիմնախնդիրներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել դրանք
ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,
Բ4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ինտերակտիվ դասախոսություն,
 ձայնագրությունների ունկնդում և քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

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 վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
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Ա2. կծանոթանա ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրներին,
Ա4. կհասկանա տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս գրականության
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և գրականության հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. համադրել լեզվաբանական և գրականագիտական դպրոցների հայեցակարգերն ու կիրառել դրանք
ապագա գիահետազոտական և մանկավարժական աշխատանքում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
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.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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. 2-րդ՝ գարնանային 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,
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բացահայտելու լեզվաբանության և այլ գիտությունների կապը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտագործելու ստացած գիտելիքները և տարածելու դրանք այլ լեզվական գիտակարգերը
ուսումնասիրելիս:

10.

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև դրանց
հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և գրականագիտական
բնագավառներից ստացած գիտելիքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 ինտերակտիվ դասախոսության մեթոդ,
 խրթին հարցերի քննարկում:
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.

1. 1702/Մ04

2. Ռուսաց լեզվի քերականության արդի խնդիրներ /
ձևաբանություն /

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
 արդի ռուսերենի ձևաբանության կարևորագույն հարցերի լուսաբանում նորագույն
տեսությունների լույսի ներքո:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


գիտակցելու ռուսերենի ձևաբանության կարևորագույն միտումները,



վերարտադրելու ռուսերենի քերականության հիմնական տեսությունները,




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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
 օգտագործել գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելիս և


ռուսաց լեզուն դասավանդելիս,
աջակցել սովորողների ինքնուրույն մտածողության զարգացմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները իր գործնական աշխատանքում,



կտարածի իր գիտելիքները գրագետ լեզվի միջոցով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1 գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,
Ա3 նկարագրել 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերն և մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ):
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն և ինտերակտիվ գործնական դասընթացներ,


էվրիստիկ /մասնակի որոնողական/ մեթոդ,



հետազոտական 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.
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
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հիմնավորման եղանակները: Ռուսերենի ձևաբանության զարգացման ուղղությունները:
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. Е.Г.Борисова, А.Н.Латышева Лингвистические основы РКИ. – М., 2003.
4. Р.А.Маркарян. Очерк русской морфологии в сопоставлении с армянской. – Ереван, 2007.
5. Русская грамматика: В 2-х томах // Под ред. Н.Ю.Шведовой. Т. 2. – М.: Наука, 1982.
6. Современный русский язык // Под ред. В.А.Белошапковой. - М.: Высшая школа, 1981.
7. Современный русский язык. Морфология. – СПб., 2007.

1. 1702/Մ05

2. Ռուսաց լեզվի քերականության արդի խնդիրներ
/շարահյուսություն/

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

5. դաս. – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 բարդ նախադասության մի շարք խնդիրների լուսաբանումը ժամանակակից շարահյուսության
տեսությունների լույսի ներքո:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


յուրացնելու բարդ նախադասության հետ անռչվող արդի խնդիրներին վերաբերվող բոլոր
տեսակետները,



վերարտադրելու ռուսերենի քերականության (շարահյուսության) հիմնական տեսությունները,




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

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


օգտագործել գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելիս և



ռուսաց լեզուն դասավանդելիս,
աջակցել սովորողների ինքնուրույն մտածողության զարգացմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


կկարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները իր գործնական աշխատանքում,



կտարածի իր գիտելիքները գրագետ լեզվի միջոցով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1 գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,
Ա3 նկարագրել 19-20-րդ դարերի հիմնական գրականագիտական և լեզվաբանական դպրոցների
հայեցակարգերն և մեթոդները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1օգտվել 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.
 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.
Մարդակենտրոն գիտական հարացույցը և ժամանակակից ռուսերենի բարդ նախադասության
շարահյուսության արդի խնդիրները: Պարզ և բարդ նախադասություններ: Բարդ նախադասության
տարբեր դասակարգումները: Նոր դասակարգման հիմնական հատկանիշները: Կառուցվածքային և
իմաստային
յուրահատուկ
հատկանիշներ
ունեցող
բարդ
նախադասություններ:
Բարդ
նախադասությունը և թարգմանության խնդիրները: Բարդ նախադասությունը և ռուսաց լեզվի
դասավանդման խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. - М.: Русский язык, 1996.
2. Г.А. Золотова. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. - М.: Наука, 1982.
3. Е.А. Земская. Русская разговорная речь. - М., 1973.
4. Е.Г.Борисова, А.Н.Латышева Лингвистические основы РКИ. – М., 2003.
5. Н.Д. Арутюнова. Предложение и его смысл. - М., 1976.
6. Современный русский язык // Под ред. В.А.Белошапковой. - М.: Высшая школа, 1981.
7. Т.Б. Алисова. Дополнительные отношения модуса и диктума // ВЯ, 1971, № 1.

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ (ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ)
1702/Մ06
4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային 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:
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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 վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև դրանց
հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և գրականագիտական
բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
Բ3. 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.

 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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.

1. 1702/Մ07

2. Ժամանակակից ռուսաց լեզվի
3. ECTS
իմաստաբանություն
3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին արդի իմաստաբանության տեսություններին,
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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,



իրականացնելու տեսական գիտելիքները գիտահետազոտական և դասավանդման
մեթոդիկայի ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև
դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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,
Բ5. 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.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
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.
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1702/Մ08

2. Տեքստի լեզվաբանություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային 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,

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ



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

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ)
 կիրառելու ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար, ընկալելու նոր գիտելիքներ և
տարածելու կարողությունը,
 զեկուցումներ պատրաստելու, հետազոտությունների արդյունքները ներկայացնելու և
գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա4. կհասկանա տարբեր դարաշրջանների ռուսական լեզվաբանության և ռուս գրականության
փոխհարաբերությունները եվրոպական լեզվաբանության և գրականության հետ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. 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. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ2. 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.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տեքստի լեզվաբանությունը որպես գիտական առարկա: «Տեքստ» և «խոսույթ» հասկացությունների
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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

3. ECTS
3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս. – 2

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց

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
նկարագիրը,

և գեղարվեստական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծելու երգիծական ստեղծագործությունը՝ ժանրային, գեղարվեստական, ոճային
տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքը.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա6. կծանոթանա հիմնական գրական ժանրերի և գրական
զարգացմանը, ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսություններին

միտումների

պատմական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ6. վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի գեղարվեստական ստեղծագործությունները և
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դրանց լեզվաբանական հայեցակետերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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 չափանիշներն են.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 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. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝



ներկայացնել ուսանողներին 20րդ դարի ռուս դրամատուրգիայի զարգացման
առանձնահատկությունները, նրա հիմնական փուլերը:
ծանոթացնել դարաշրջանի խոշորագույն դրամատուրգների ստեղծագործության հետ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


ներկայացնել
20-րդ
առանձնահատկությունները,



լուսաբանել
ժամանակաշրջանի
խոշորագույն
դրամատուրգների
ստեղծագործությունների գաղափարական և գեղարվեստական արժանիքները,

դարի

ռուս

դրամատուրգիայի

զարգացման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


վերլուծել դրամատիկ ստեղծագուրծություններ՝ ըստ ֆաբուլայի, գաղափարական

– 225 –

բովանդակության, հերոսների,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ


հանդես գալ զեկույցներով, մասնակցել քննարկումներին և գիտական բանավեճներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. Կծանոթանա ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրներին,
Ա6. կծանոթանա հիմնական գրական ժանրերի և գրական
զարգացմանը, ինչպես նաև ռուսերենի տարբեր տեսություններին

միտումների

պատմական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 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

1. 1701/Մ07

2. Ռուսական ռոմանտիզմի պոետիկան

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
3 կրեդիտ

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

8. Դասընթացի նպատակն է՝


19-րդ դարի 10-30-ական թվականների ռուս հեղինակների ստեղծագործության հիման վրա
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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
 զեկուցումներ պատրաստելու ու գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
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,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ4. ամփոփել և համակարգել ռուսաց լեզվին և ռուս գրականությանը վերաբերող ժամանակակից
ուսումնասիրություների հիմնական միտումները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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.
 Եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 20 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:
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
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4.
5.

школа, 2007.
Сахаров В.И. Романтизм в России: эпоха, школы, стили. – М.: ИМЛИ РАН, 2004.
Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига: Зинатне,
1998.
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2. Սլավոնագիտության և ռուսաց լեզվի պատմության
3. ECTS
արդիական հիմնախնդիրները
6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 4 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
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



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

և

ոճական

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


համեմատելու և համադրելու ժամանակակից սլավոնական լեզուները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա2. կծանոթանա ռուսերենին ու ռուս գրականությանն առնչվող տեսական խնդիրներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. կիրառել ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության և հարակից լեզվաբանական և
գրականագիտական բնագավառներից ստացած գիտելիքները,
Բ3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Բ4. 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. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացման գնահատում, 5 միավոր առավելագույն
արժեքով,
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3. եզրափակիչ քննություն. բանավոր, 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. – 4 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

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


օգտագործելու ստացած գիտելիքները և տարածելու դրանք:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
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Ա5. կհասկանա լեզվաբանական և գրական ուղղությունների ծագման և զարգացման, ինչպես նաև
դրանց հերթափոխության տրամաբանությունն ու մեխանիմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. լուսաբանել արդի ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության հիմնական միտումները,
Բ6. վերլուծել տարբեր դարաշրջանների և ժանրերի գեղարվեստական ստեղծագործությունները և
դրանց լեզվաբանական հայեցակետերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. 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. բանավոր ներկայացման 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. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. ECTS
6 կրեդիտ

5. դաս. – 4 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց

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
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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
 զեկուցումներ պատրաստելու և գիտական բանավեճեր վարելու:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

ա. մասնագիտական և իմացություն
Ա1. գիտակցել ռուսաց լեզվի, ռուս գրականության և հարակից բանասիրական բնագավառների
արդիական հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ





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 բանավոր պատասխանի 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.
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
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